קיבלתם הודעה על חשד לנזילה? חשבון המים חריג?
כך תוכלו לבדוק ולחסוך:

 3צעדים פשוטים לבדיקת נזילה :
 .1זיהוי ואימות מד המים של הנכס :
עליכם לבדוק ולוודא שהמספר הרשום על גבי מד המים שלכם תואם למספר מד המים שמצוין בחשבונית
שקיבלתם .
כדי לאמת שמד המים שאתם בודקים הוא אכן המד המשויך לבית או לעסק שלכם יש לפתוח את אחד הברזים
בנכס  ,ולוודא שכאשר המים זורמים ‒ מד המים מסתובב.
לאחר מכן  ,יש לסגור את כל הברזים בנכס .כעת אמור מד המים להפסיק את סיבובו ולעצור.
אם מתברר שאין קשר בין הסיבוב של מד המים לבין פתיחתם וסגירתם של הברזים בנכס הרי שהמד שאתם
מסתכלים עליו איננו המד המשויך לנכס שלכם.

 .2בדיקה אם יש נזילה:
 יש להפסיק את כל זרימת המים בנכס (לסגור את כל הברזים ,מכונת הכביסה ,מדיח וכדומה) ולבחון האם מד
המים ממשיך להסתובב .אם המד ממשיך להסתובב – ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת!
 כשאתם עוזבים את הבית או העסק ,וודאו שאין כל שימוש במים ( לרבות אי שימוש במכונת כביסה/מדיח כלים,
השקיה)  .בדקו את קריאת המים במד שלכם ,ורשמו אותה כדי שלא תשכחו .כשאתם חוזרים בערב או לאחר
כמה שעות ,בדקו שוב את הקריאה והשוו אותה לקריאה שרשמתם קודם.
מאחר ולא היה שימוש במים במהלך היום ,הקריאה לא אמורה להשתנות .אם הקריאה השנייה גבוהה יותר –
יתכן שקיימת נזילה  .במקרה כזה כדאי לבצע את המעקב שוב במשך מספר ימים ולבדוק מה היקף הצריכה
היומית החריגה.

 .3איתור הנזילה:
על מנת לאתר נזילה בצנרת המים יש לבדוק תחילה האם יש סממנים נראים לעין לנזילה .סממנים אלה יכולים
להיות :רטיבות בקיר ,טפטוף ברז ,נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה .להלן כמה בדיקות פשוטות
ומהירות ,שיכולות לעזור לכם למצוא לבד את מקור הנזילה:
נזילה בשירותים – האם ידית מיכל ההדחה או הלחצן תקועים ?האם הניאגרה באסלה
מטפטפת ?אם כן ,בהחלט יתכן שזה מקור הנזילה.
הגינה – האם צנרת ההשקיה פגומה או מטפטפת ? בדקו גם את החלקים מתחת לאדמה.
דוד מים חמים -בדקו שאין נזילה מהדוד ושסתום שחרור לחץ תקין.
אם לא הצלחתם לאתר את מקור הנזילה ,הזמינו איש מקצוע שיעזור לאתר ולתקן הנזילה .יש חברות
המתמחות בגילוי נזילות סמויות באמצעים ללא הרס .לאחר תיקון הנזילה – מומלץ להודיע לנו.

האחריות לתקינותה של רשת המים הפרטית והמשותפת בבניין הינה של הצרכנים בנכס!
תקנו הנזילה ,מנעו בזבוז מים וחסכו כסף!
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תאגיד המים והביוב מי ציונה בע”מ

www.mei-ziona.co.il

2

