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 ההתחלה הייתה קשה
 בעיות שהיו במתקני עבר

 גלישות, סתימות, צופת•

 בעיות חשמל•

 [גם מצד הרפתן]תפעול רב •

 כלורידים, התמצקויות•

 מראה, גודל•

 נדרשת התאמה לכל רפת•

 כושר ייצור נמוך, זמן הקמה ארוך•

 נדרש היתר בנייה•

 בעומסים גבוהים בעיה בתהליך•



 הפתתה
  קואגולציה
 ופלוקולציה

 שיקוע

הסמכת  
 בוצה

 ניתוח הסיבות

 3המערכת מורכבת מ 

 חלקים כמתואר באיור



 הפתתה
  קואגולציה
 ופלוקולציה

 שיקוע

הסמכת  
 בוצה

 מיקוד הבעיה



 הפתתה

 סינון

 הפתרון



 יישום השיפורים

 סינוןהפתתה ו•

 שדרוג המתקנים הישנים•

 מערכת שליטה ובקרה בענן•



 Bacar: המערכת החדשה
4 
 מערכת קטנה•

 לא נדרשת תשתית משמעותית•

 לא נדרש היתר בנייה•

 אוטומטית  •

 יציבה, פשוטה•

 מודולריות אמיתית•

•Plug&Play ,3 שעות התקנה 

 כושר ייצור מהיר•

 ללא פליטת גז מתאן מזהם•



דוגמאות לפטור 

 מהיתר



 אישור כימיקלים



 אישור כימיקלים



 מערכת בקרה מרחוק

 דיווח על תקלות בזמן אמת•

 מענה לרוב התקלות מרחוק•

 שדרוגי תכנה•

 מענה לבעיות נקודתיות•

 שמירת הנתונים בענן•













 סימולציה

 [ל"מג]ריכוז  פרמטר

COD 12,257 

TSS 7,300 

 650 חנקן

 150 זרחן

 ,חולבות 350ערכים טיפוסיים לרפת קיבוצית של 

 .ק ליום"מ 50המזרימה בקיץ 
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 סימולציה

 [ל"מג]ריכוז  פרמטר

COD 3,000 

TSS 400 

 650 חנקן

 150 זרחן

 TSS וה CODבערכי ה  רקרפת שתטפל 

 צפויה לתשלום גבוה על הזרמת חנקן וזרחן  



אחוז הרחקת מזהמים  

 במתקן טבת

 אחוז הרחקה המזהם

TSS 95% 

COD 80% 

 95% זרחן

 60% חנקן

  –הפתרון של טבת 

 !המטפל בערכי החנקן והזרחן היחיד



 צוות החברה

 ר הדירקטוריון"יו, איתן לוי

 ל"מנכ, בניה צידון

 ל טכנולוגיות"סמנכ, יהוידע צידון

 מנהל פרוייקטים –מניס אורי 

 מנהל תפעול ובקרה –אפשטיין אלי 



 סרטון

https://youtu.be/ilsE_ooVasU


 מפיץ בלעדי

 . חקלאות מתקדמת הינה חברה עתירת ניסיון בתחומי בעלי חיים ובפרט בתחום הבקר בולטק

 .  מתמחה בייצור ייבוא ושיווק מגוון רחב של מוצרים לרפתות בולטק

 .מוצרי החברה מצויים במאות רפתות ברחבי הארץ



 תודה רבה
 טבת טכנולוגיות מים

972-54-7891125 

Bnaya@tevetwater.com 



CODTSSTKNTP₪ CODTSSTKNTP₪ 

800        400          50          15          -        800         400         50           15           -         

1,500     400          50          15          175        800         800         50           15           245         

2,500     400          50          15          530        800         1,250      50           15           530         

3,500     400          50          15          845        800         2,500      50           15           1,400      

5,000     400          50          15          1,320     800         4,000      50           15           2,420      

6,000     400          50          15          1,630     800         6,000      50           15           3,750      

8,000     400          50          15          2,250     800         8,000      50           15           5,100      

10,000   400          50          15          2,885     800         10,000    50           15           6,450      

CODTSSTKNTP₪ CODTSSTKNTP₪ 

800        400          50          15          -        800         400         50           15           -         

800        400          250        15          350        800         400         50           100         521         

800        400          450        15          700        800         400         50           150         830         

800        400          650        15          1,000     800         400         50           180         1,010      

800         400         50           300         1,750      

מט"ש בית שאן לאחר שיעבור שדרוג לטיפול שלישוני,   30 מק"י

חנקן   COD, TSS]משקל התשלום של כל אחד מהערכים  –סימולציה 

המטפל גם בזרחן  ש"למטק ליום "מ 30ברפת המזרימה [ וזרחן

 .וחנקן


