
From: Ido Gavish  
Sent: Tuesday, June 10, 2014 6:33 PM 
To: Nir Yaron; Dvir Raz; Ami Brand; Shlomi Shohat 
Cc: Aviran Alter (Aviran.Alter@netafim.com); Sason Ahron; Nadav Suissa 
Subject: FW: אדם- מפגש אקראי בין מלגזה בפני מערכת המתריעה בתעשייה  עמדת תצפיתן<----

 

 לכם, שלום
 מצורפת חוות דעת של הנוגעים לעניין בנטפים יפתח.

  .מלגזה –אנו ממליצים להתקין המערכת בכל מקום בו נוצר מפגש אדם 
  

  

 בברכה,
 

 עידו גביש
 ממונה בטיחות, נטפים יפתח

 04-695-5527משרד: 
 052-501-5527נייד: 

 

 

 

From: Sason Ahron  
Sent: Tuesday, June 10, 2014 8:28 AM 
To: Ido Gavish 
Subject: RE: אדם- מפגש אקראי בין מלגזה בפני מערכת המתריעה בתעשייה ----> יתןעמדת תצפ  

 

 המערכת עושה את שלה מעולה ,
 המערכת מופעלת גם כאשר אדם עובר עם עגלה ידנית וזה יתרון .

  שפו .
  

From: Aviran Alter  
Sent: Monday, June 09, 2014 4:53 PM 
To: Ido Gavish; Nadav Suissa; Sason Ahron 
Subject: RE: אדם- אקראי בין מלגזהמפגש  בפני מערכת המתריעה בתעשייה  עמדת תצפיתן<----

 

 .נראה שהפתרון נכון ומתאים פונקציונאלית
 ימים יגידו

 

From: Ido Gavish  
Sent: Monday, June 09, 2014 4:51 PM 
To: Aviran Alter; Nadav Suissa; Sason Ahron 
Subject: FW: אדם- מפגש אקראי בין מלגזה בפני מערכת המתריעה בתעשייה ----> מדת תצפיתןע  

  

 שלום לכם,
 ניראה שהפתרון נכון וממלא את תפקידו בצורה טובה.לאחר כחודש וחצי מאז התקנת המערכת בנטפים יפתח, 

  המערכת ממוקמת במסדרון בו עוברות מלגזות וחוצים הולכי רגל בתדירות של עשרות בשעה. 
 צומת.ההתראה מתקבלת בזמזם ובהבהוב צ'קלקה כאשר מלגזה (בלבד) עוברת ב

  
בתחילה הייתה תלונה על סגנון ועוצמת הצופר, בכוחות עצמנו ביצענו שינוי בקלות רבה, וכעת ניראה שהתוצאה משיגה את 

  מטרתה. 
  שניות ובהבזקים של אור. 4המערכת מתריעה להולכי רגל רק על התקרבות מלגזה, למשך 

  אני תקוה שהמערכת תמנע כל פגיעה בהולך רגל בעתיד.
  

  ? מה אתם חושבים?ומה דעתכם
 

  בברכה, עידו.

 

From: Ami Brand  
Sent: Thursday, January 09, 2014 11:43 AM 
To: Aviran Alter 
Subject: FW: אדם- מפגש אקראי בין מלגזה בפני מערכת המתריעה בתעשייה  עמדת תצפיתן<----

 

 

 לדעתי , מדובר במערכת בטיחותית וחשובה ששווה לבחון אותה
  


