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        ::::תיאור כלליתיאור כלליתיאור כלליתיאור כללי  ....אאאא

גו& חימו� , ובו ברז מילוי)  ליטר1.5#כ(קט� ' תא הרתחה': המיח� מכיל שני תאי�
ברז , קבועקבועקבועקבועו& חימו� ובו ג)  ליטר60 או 40, 20(' מיכל הצריכה'תא שני הוא . ותרמוסטט

  .אלקטרודת גובה ופתח גלישה אחורי הממוק� מעל אלקטרודת הגובה, להוצאת המי�

        ::::בחולבחולבחולבחול  ....בבבב

וה� מתחממי� עד קרוב , לתא ההרתחה, אוטומטית, מדי פרק זמ� קצוב נכנסי� מי� .1
המי� , כשמגיע המועד לכניסת מנת מי� חדשה. לרתיחה באמצעות התרמוסטט
  .וחוזר חלילה, יכל הצריכה וכ, הוא מתמלא והול,הרותחי� הקודמי� נשפכי� למ

האלקטרודה ( המילוי נפסק #כאשר המי� בתא הצריכה מגיעי� לאלקטרודת הגובה  .2
  .בחול אי� גלישה כי האלקטרודה נמוכה מפתח הגלישה). שולטת על הברז החשמלי

בסיבוב , ומאפשר, הוא מוריד את מיפלס המי�, כשאד� מוציא ביו� חול מי� מהברז .3
  .לרתוח ולהצטר& למיכל הצריכה, למי� חדשי� להכנס, הבא

        ::::בשבתבשבתבשבתבשבת  ....גגגג

,  )'ראה להל� ד(או באמצעות לוח שנה אלקטרוני ממוחשב , יומי#באמצעות שעו� שבועי .1
שעוני� אלו נמצאי� . עד למוצאי שבת, צ"המיח� עובר למשטר שבת ביו� ששי אחה

  .מאחורי הפאנל ואינ� גלויי� לעי�

  .'שבת'ל ומציינת מצב נורת סימו� נדלקת בפאנ .2

ללא תלות , והמי� נכנסי� בקצב קבוע,  אלקטרודת הגובה מבוטלת כליל#' שבת'במצב  .3
 #) למשל ליטר(נכנסת כמות קצובה )  דקות5למשל (מדי זמ� קצוב . בצריכת האד�

  .מורתחת ונשפכת למיכל הצריכה

  .כשמיכל הצריכה מתמלא המי� גולשי� דר, פתח הגלישה לביוב .4

מאפשרת לכל רוכש להחליט ) 'להל� ד, או האלקטרוניקה הממוחשבת(שעו� השבת היומי  .5
בכל שעה ביו� רק : אנו ממליצי�, למשל. כמה שעות בשבת יתבצע המילוי והגלישה

  ).ז אחר"או כל לו(ובלילה בזמני� מצומצמי� יותר , מחצית השעה של מילוי חדש

  . לטובת חגי ישראל#ו� חול מתג פנימי מאפשר לאל	 ידנית מצב שבת ג� בי .6

  

  

  

בתי , בתי חולי�, בבתי מלו�; מאות רבות של מיחמי� כאלו פועלי� ברחבי האר
 שני� רבות
  .ב"מטבחי מוסדות וכיו, ישיבות, אבות


