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ראש המערכת
ראש המערכת הנו הלב והמוח של כל מערך ההשקיה של 

המתחם המגונן. באמצעות ראש המערכת ניתן לשלוט 

בכמות המים  הנדרשת להשקיה והן לנהל  את מערך 

הדישון. 

בחברת נטפים הצטבר ידע טכני רב בתחום ראשי המערכת 

המאפשר לנו להתאים ראש מערכת העונה במדויק על 

הצרכים הייחודיים של כל פרויקט בהתאם לגודלו, אופי 

הצמחייה ותנאי האקלים שלו.

נטפים מתמחה ביצירת ראשי מערכת העשויים ממגוון 

חומרים: PVC מודבק, פלסטיק, פוליפרופילן מודולארי, 

.EF מתכת מגולוונת וריתוך



מחלקת מערכות המים הנה המחלקה האחראית על הרכבת כל 
מערכות  ההשקיה והדישון שנטפים משווקת לשוק החקלאות 

והגינון בארץ ובעולם.
במחלקה מתכננים, מרכיבים ובודקים את המערכות כך  שהלקוח 

מקבל מערכת מוכנה לעבודה ברמת איכות גבוהה ביותר. 
המחלקה נותנת  תמיכה טכנית ללקוחות לאורך כל הדרך- החל 

משלב הרעיון, דרך שלב הביצוע ועד לתמיכה ושירות לאחר הקניה. 
במחלקה עובדים טכנאי הרכבה בעלי ידע וניסיון רב בתחום מערכות 

המים  אשר מיישמים ידע זה לטובת הלקוחות. 
סיסמת המחלקה: מחויבים לאיכות!

 הרכבת כל 
והדישון שנטפים משווקת לשוק החקלאות 

מתכננים, מרכיבים ובודקים את המערכות כך  שהלקוח 
לעבודה ברמת איכות גבוהה ביותר. 

לאורך כל הדרך- החל 
לאחר הקניה. 
בתחום מערכות 

מערך התכנון וההרכבה 
של ראשי מערכת   



ראש המערכת מסוג NETGARDEN הנו הפתרון האידאלי 
לבקרת השקיה ודישון של גינות בבתים פרטיים ומבני ציבור 

קטנים. 
בתכנון המערכת הושקע מאמץ רב על מנת להפכה לקלה 
וידידותית להפעלה. חיבור אחד למקור המים, חיבורי קווי 

.Plug & Play -  ההשקיה והמערכת מוכנה לפעולה
ראש המערכת NETGARDEN יוצא ממפעל ההרכבה של 
נטפים לאחר שעבר את בדיקות האיכות המחמירות ביותר. 

כל המרכיבים ארוזים בארון ייעודי השומר על המערכת לאורך 
ימים גם מנזקי מזג אוויר וגם נזקי ונדליזם. 

NETGARDEN יכול להגיע בתצורת AC (חיבור למתח חשמלי) 

או DC (הפעלה עצמאית באמצעות סוללה) עם אפשרות  
להוספת בקר דישון (חשמלי או הידראולי). 

 NETGARDEN מערכת
ופרויקט גינה פרטית



הגינון עירוני (מוניציפאלי) מעמיד בפני מתכנני ראשי המערכת אתגרים 

ייחודיים. 

ראשי המערכת המוניציפאליים של נטפים מגיעים במגוון חומרים

ובטווח רחב של קטרים: החל מ "3/4 ועד "8. 

הצוות המקצועי של נטפים מלווה אותך החל משלב תכנון ראש המערכת, 

עבור דרך קבלת אישור התכנית מול המזמין ועד אישור ראש המערכת 

בגמר הייצור ולפני ההתקנה בשטח. 

ראש המערכת מגיע לאתר ההתקנה לאחר שעבר את כל הבדיקות 

המחמירות ביותר כולל בדיקת לחצים (סימולציית לחץ) , איכות ההרכבה 

ואיכות החיוווט.

המקצוענות של נטפים היא מקור השקט שלך ושביעות הרצון של הלקוח 

המוניציפאלי שלך. 

ראש מערכת לגינון עירוני



הידע העצום שנצבר בנטפים בתחומי הולכת זורמים, השקיה 

חכמה וטיפול באיכויות מים מאפשר לנו להתמודד בהצלחה 

עם כל אתגר או יישום ייחודי.

מי תמלחת, מי קולחין, מכלי אגירה, ומערכות הגברת לחץ 

בספיקות גבוהות במיוחד כל אלה  הם רק חלק מהאמצעים 

המאפשרים לנו ליצור פתרונות בקרת השקיה ייחודיים למגרשי 

כדורגל, מתקני מתח גבוה, דשא מלאכותי והשקיה זעירה. 

מתקן רמת חובב של חברת החשמל, פארק הילד בבאר שבע 

ואצטדיון סמי עופר בחיפה הם רק דוגמאות מפורסמות ליכולות 

הללו.

ראשי מערכת מיוחדים

פארק הילד -באר שבע

חברת חשמל
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