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  מפרט טכני-מיחם גלישה לשבת

  
  מיחם גלישה אוטומטי עם אישור הפעלה בשבת הניתן ע"י מכון "צומת" והמכון הטכנולוגי להלכה.

  המיחם מוגדר ע"י נותני ההכשר ככשר למהדרין.
  
  להשיטת הפעו.1

  האגירה עם שמירת חום. בהתמלא מיכל  מיכלוגלישה של המים ל קטןהמיכל הרתחת מים בביום חול:  1.1
   הפסקה של הכנסת המים עד למשיכת מים ע"י הצרכן. ,האגירה                  

  ,הרתחת המים במיכל הקטן וגלישה  כניסה אוטומטית למצב שבת (לפי כיוון שעון במיחם)   בשבת:  1.2
  למיכל האגירה. בשבת אין הפסקת פעולה להכנסת מים גם כשמיכל האגירה מלא והעודפים                   
  יגלשו לניקוז/ביוב.                  
  בשבת אין קשר בין הפעולה של משיכת מים לבין תפעול המיחם.                  
  המכוון למניעת כניסת מים בשעות שבהן המיחם  לחיסכון במים בשבת, קיים שעון יומי                  

  בשימוש. אינו                  
  
  
  כללי. 2

  )בזמן מילוי מחדשהמיחם עובד בשיטה השומרת על חום מים קבוע (אין הורדת הטמפרטורה של המים 
  
  צורה ומבנה. 3
  

     אשר המיחם מלא עד ליטר.הקיבולת נמדדת כ 60-,ו25,15קיבולת המיחם הסטנדרטית הינה מידות:  3.1
  קצה אלקטרודת גובה המים.               

   ידות המיחמים:מ
  ) WLH( 380*340*530 –ליטר  15מיחם 
  ) WLH( 390*510*540  -ליטר  25מיחם 
  )WLH( 500*620*720  -ליטר  60מיחם 

  
  מבנה 3.2

  ניתן להציב את המיחם על שולחן, איצטבה או עגלה.     
  את החלקים העיקריים הבאים:המיחם כולל      
  תיבה עם מכסה     
  מערכת חימום     
  אמצעי בקרה ופיקוד     
  ברז     

  
  תיבה עם מכסה 3.2.1
  מ"מ 17. לתיבה שתי דפנות ובינהם חלל בידוד ברוחב 1       
  מ"מ 1מלוטש בעובי  304. הדופן החיצונית מפח פלב"מ 2  
  מ"מ 1.2בי בעו L 316המיכל הפנימי מפח פלב"מ . 3  
  מ"מ 1.2בעובי  L 316. מכסה התיבה מפח פלב"מ 4  
  . שולי המכסה פונים אל תוך המיכל כך שמי העיבוי מטפטפים פנימה.5  

  ליציאת אדים.חורים  4על גבי המכסה    
  . בדופן של המיכל הפנימי ,יציאת ניקוז מעל גובה האלקטרודה (לגלישה בשבת)6  

  
  
  
  



  מערכת החימום 3.2.2
  הרץ. 50וולט/ 230ליטר מופעלים ברשת חד פאזית  25ו 15. המיחמים בקיבולת 1  
  הרץ. 50וולט/ 380ליטר מופעל ברשת תלת פאזית  60. מיחם בקיבולת 2  
  . עוצמת גופי החימום כמפורט להלן:3  

  וואט לשמירת חום 300קוו"ט להרתחה , 2 –ליטר  15א. מיחם            
  וואט לשמירת חום 500קוו"ט להרתחה , 2.5 –ליטר  25ב. מיחם      
  וואט לשמירת חום 700קוו"ט להרתחה ,  6 –ליטר  60ג. מיחם      

  . החיווט החשמלי עשוי מחוטים בעלי בידוד סיליקון.4   
  .עשויים מפליז מצופה ניקלבחיבור עילי, . גופי חימום 5  
  לגופי החימום, החשמל  את זרם ת,המנתק ע"י אלקטרודה. גופי חימום הרתחה מוגנים 6  

  .ר מפלס המים יורד מתחת לאלקטרודהכאש           
  מילוי מים עד לגובה האלקטרודה (לאחר טיפול בגורם לירידת המפלס). חידוש הזרם נעשה ע"י 7  

  
  פיקוד ובקרה 3.2.3

  . C -110°ל  C°30תחום רציף בין  –. ווסת חום (טרמוסטט) 1   
  כשהמיחם במצב שבת. . נורה אדומה נדלקת2        

  . מתג עם מפתח להעברת מצב שבת חול ידני. (למקרה של חג החל בימי חול)3        
  . מערכת החשמל מוארקת.4  
  הפעלה ע"י בקר דיגיטלי עם שעון .פנימית או חיצונית . פיקוד אלקטרוני בתוך תיבה אטומה5  

  אסטרונומי.           
  ליטר) 60אמפר (במיחם  16*5ע פלסטי מ' בקצהו תק 3. כבל זינה באורך 6  

  ליטר) 25ו  15אמפר (מיחם  16*3ו            
  

  ברז 3.2.4
  . ברז קפיצי מתוצרת "טומלינסון". גוף הברז עשוי מפליז עם ציפוי ניקל1  
  מ"מ מתחתית המיחם. 175. מורכב באמצע הצלע הקדמית של המיחם בגובה 2  
  מ"מ. 75מיחם הוא . מרחק הציר האנכי של הברז מדופן ה3  
  . 3/4. קוטר הברז  "4  

  
  סימון ואריזה. 4

  ע"ג מדבקה בפינה אחורית ימנית 
  מספר סידורי של המכשיר .1
 חודש ושנת ייצור .2
 שם היצרן .3
 נתוני חשמל .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


