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   שביעות רצון– לאחר שש שנים 2" "סלמנדר: "הנדון

  
  ,.נ.א
  

 לבניין קו כניסת מים ראשי על 2" "סלמנדר" מערכת  הותקנה1996ינואר במהלך  .1
  .שלנו במטרה למנוע נזקי אבנית

 להגנה מקורוזיה על המערכת הסולארית" סלמנדר" הותקנה מערכת כמו כן
 ).בסחרור(המרכזית 

 .1995 קומות ובנייתו הסתיימה בשנת 7-ב דירות 32בבניין שלנו  .2
 בנוסף בחנו את תפקוד המערכת ביקור משותף ובו 2001בדצמבר  נערך ביוזמתכם .3

 -: שמסרנו לך ממהלך השנים כלהלן, לנתונים כפי
ההתקנה נבנה ונמצאה תקינה ללא נזילות וללא תופעות קורוזיה בין   .א

 .המחברים לצנרת
נציגות /גנצר' משפ (28'  בדירה מסשנערכה, בבדיקה אקראית של קומקום  .ב

נמצאה שכבה דקה קשה והיתר הופיע כתרחיף הניתן לניקוי ) ועד הבית
טופל באופן יזום למעט שטיפה רגילה ומוזן במי  אינו מזה קומקום. בקלות

 .ברז קרים באופן שוטף
חרירי , בשני ראשי מקלחת באותה דירה יש סימני אבנית על המשטחים  .ג

 עם חומר  גם ראשיים אלו לא זכו לטיפול יזום–והזרימה חזקה המים נקיים 
 .ניקוי כימי או אחר בשנתיים

שבמשך השנים מאז הכניסה לדירה הוחלף על , י מר שמעון גנצלר"דווח ע  .ד
כאשר האבנית , )לפני כחצי שנה(גוף חימום פעם אחת ) בעל רקע טכני(ידו 

שהבלאי ,  כנראה.ישהיתה התפוררה בקלות וגוף החימום היה נק, הרבה
שהיה עומס , מאיץ כך/שגוף החימום היה בתוך שרוול, נובע מעצם העובדה

 .יתר עליו
מותקנים בגג בסחרור של המערכת  , 3/4"מגיני קורוזיה " סלמנדר"זוג   .ה

- נמצאו מותקנים כראוי ללא סימני קורוזיה ו–הסולארית המרכזית הסגורה 
 .או נזילות

 .נים חיצוניים של קורוזיה או נזילותבכל מחברי הקולטים אין סימ  .ו
כנראה עקב תקלה , משאבת סחרור הוחלפה פעם אחת במהלך התקופה  .ז

 .חשמלית
 .אין תלונות על תפקוד המערכת הסולארית  .ח

 אנו בהחלט לקוחות מרוצים מתפקוד מערכות, לפי מיטב הבנתנו והמידע שברשותנו .4
 מערכות לא עולות כסףמה עוד שאין לנו בעיות תחזוקה וה, בבניין" סלמנדר"ה

 .לתחזוקתם השוטפת
  

  .תודה על השירות הטוב
  

  
 .עותק מקורי נמצא במשרדנו. המכתב נסרק לצורך הצגה באתר

  
 


