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 מבוא

 ,קורא יקר 

 תנועת שמי עוזי פרידום ואני המייסד והסופר של, שלום לך

Water4Gas.  אני מגיש לך את הספר העברי הראשון ליצירת

 –באמצעים פשוטים וזולים והגנת הסביבה " ינמיתאנרגיה ח"

 .מהחומר הנפלא שנקרא מים

 ?והאם זו אגדה או מציאות – )Free Energy( חינמיתמה זה אנרגיה 

עולה לך כסף או שבהתחלה ההגדרה הפשוטה היא משהו 

, לגמרי מו הוא נותן לך אנרגיה חינמיתאבל אחרי ששילם את עצ, מאמץ מסוים

על בעולם הגדול מסתכלים עלי בעיני עגל כשאני מספר להם ש. מתנה מהטבע

 אנרגיה חינמיתהלוקחת  ת ופשוטהעממיישראל נמצאת מערכת בגג  כל

 .אחרי ששילמה את עצמהדולר  01,111-כלצרכן מהשמש ומשלמת חזרה 

ר צבי תבור בתחילת "תודות לפיתוח של ד, אצלנו זו לא אגדה אלא מציאות

ר תבור "ד. שקל כל שנה ןוימיל 011-כשכיום חוסך לישראל , שנות החמישים

 אנרגיההתעשיות כל ל והשראה, לעולם לגבי אנרגיית השמשטובה דוגמה נתן 

 . ינמיתהח

הרומן שלי עם  ?כדלק מיםהאם חלמת אי פעם על שימוש ב

ספר שהיה ב "הזמנתי מארהכש 0891התחיל בישראל בשנת " אנרגיה חינמית"

, חלקם ישנים מלפני עשרות שנים, אנרגיה חינמיתפטנטים רשמיים על במלא 

ב "ידוע לממשלת ארה, הבנתי שזה רשמיאז . וכמעט כולם מפורטים להפליא

לי פתח הוא אבל כדלק -פטנטים על מים היולא ההוא ספר ב. בכלל ולא חדש

 .את העיניים ואת התיאבון

" אנרגיה חינמית"ב וזכיתי לפתח מוצרי "בארה התגוררתי 1101עד  1110בשנים 

( 1פורד ברונקו )ישן יפ 'קיבלתי במתנה מין ג 1112בשנת  .ולפרסם אותם בעולם

או שהיו המסחריים כל הפתרונות . וחיפשתי פתרונות, הסריח מעשן וזלל דלקש

מעטה מכוסים בהכי גרוע ו ,מסובכים, להחריד ריםהיו יקאו ש, חנטרישיים

והפורד הישן היה שפן  –הייתי מוכן לנסות הכל . מזוייפתכסודיות שגיליתי 

 .הניסיונות שלי

. 
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ת מים ולימדו אותי שיטה להשתמש בצינצנים ביל וטום לאנג אחה 1112שנת ב

 הייתי. הפורד הישן שליאת הפליטה המסריחה של  עצורכדי לחסוך דלק ול

דקות להתקין  02למרות שאיני מכונאי רכב הצלחתי תוך  !מוקסם מהפשטות

לא ברורות שהשאירו בעזרת כלים ביתיים וחצי עמוד של הוראות , לבד מערכת

 !לעשות כמוניכל אחד יוכל , עם תיעוד טוב: חשבתי ...מקום רב לניחושים

שנים  2ל כול, טק הישראלית-יתעשיית ההיבשנה  11מכיוון שהיה לי רקע של 

רתמתי את , שנים ככתב טכני בכיר 8גם כטכנאי ומפתח מערכות בחיל האוויר ו

 . ומתועדת היטב שלמה יותר, יותר לפיתוח מערכת אמינה כישורי

 אותן פשוטות שיכולתי לייצר ךכל והן היו כ, לייצר מערכות בעצמיגם התחלתי 

הבנתי שכל איש  .לס'בחדר השינה הזעיר שלי בלוס אנגללא כלים מיוחדים 

סרטון  .כמוני אפילו אם אין לו מוסך או חדר עבודה ייצרטכני בעולם יוכל ל

אלפי אנשים . קצרצר שפירסמתי הביא גל התעניינות שהפך לשיטפון מבקרים

יותר שבעיני היה " הפלא"באו לראות את תעשיינים ואנשי תקשורת , פרטיים

 . מפשוט פשוט
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" מועדון נסיינים"י שפתחתי "ע, כתנועה עולמית Water4Gasאת  יסדתי 1112-ב

. שיתוף חופשי של טכנולוגיה זו ללא שמירת סודותשמטרתו היתה ונשארה 

ואת כל הידע  –בזכות המועדון הגעתי לרכבים ונתונים שלא הייתי משיג לבד 

מערכות  111לאחר שיצרתי ומכרתי . המצטבר שיתפתי בזמן אמת עם הקוראים

 ,לשימוש הציבור רשימת החלקים ושיטות הייצור ההמוניאת  מסרתי, כדלק-מים

מכל העולם נרשמו ללמוד ממני איך לבצע יצור המוני באופן  יצרנים 1211-ו

 . מקצועי

 Water4Gasאהב את ספרי הקהל כי  הניסיון שלי ככתב טכני הוכיח את עצמו

דרך ממני נרשמו ללמוד  011,111ועוד  – DVDואלפי עותקים  22,111קנה ו

וכל התלמידים האלו העבירו את הידע למיליונים ברחבי  –אינטרנט אימייל ו

תחנות טלוויזיה . התפשט כאש בשדה קוציםלטכנולוגיה שגרם ל מה –העולם 

פירסמו כתבות אוהדות על הצלחות של תלמידי ב "ברחבי ארהועיתונים 

ם ברכבי את הפליטות הרעילות תוהפחיתו משמעותי' שהכפילו קילומטרז

מקסיקו משכו ועדיין מושכים -פלורידה וניו, כנסים בקליפרניה .חדשים וישנים

בתעשיית  למיפנהגרמו הנסיינים  מועדוןו Water4Gasספרי . קהל רב כל שנה

 .ינמיתהח האנרגיה

להם אבל הסברתי , שמוסר סודות מסחריים בחינם "פראייר"רבים ראו בי 

גם אמרתי בגלוי כרכוש הציבור והטכנולוגיה נמסרה לידי שמהיום הראשון 

לא נשמור כל המשתתפים האחרים אם בשביל הכי בטוח בשבילי ולדעתי ש

וההמצאות  בנסיבות מסתוריות מתו ממציאים גאונים ששמרו סודות .סודות

  ?לא חבל .ללא עקבות" התאדו"שלהם 

 ניצן סימנטובאולי אני משוחד כי אני אבא שלו אבל לדעתי ולדעת רבים אחרים 

www.Nitsan.co.uk  צילם וערך , ניצן תיכנן .גאון ממש ועורך וידיאוהוא צלם

שלא היתה כדוגמתה , Water4Gasי ספרהמבוססת על מדהימה  DVDדרת יס

יותר ללמד את הנושא בצורה טובה  תזרועכעת ו החינמיתבעולם האנרגיה 

 . יותר ומוחשית

, מחברי המועדוןי המשוב "והתפתח עפ ךהל ידע המלאהשנים  9במשך 

ית ספרים מוצע כשלישיידע זה כעת . 1100והתבגר סופית רק לקראת 

בו כלומר לא צפויים " סגור"די ו עמודים של ידע מסודר 011שכוללת  (באנגלית)

  .גדולים שינויים

http://www.nitsan.co.uk/
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 ניםהאחרו יולהבהרת הנושא עד לפרט תיעוצמהכי כלי הנשאר  DVD-הכמן כן 

בספר יש צילומים מעולים רבים ואם תמונה אחת שווה  .בצורה הכי גרפית שיש

 .שווה מיליון מילים DVDאלף מילים אז כל 

-של מיםהפכו את הטכנולוגיה  Water4Gasשל  DVD-הספרים וה, בקיצור

 . ממיסתורין וסיבוך טכני כבד למשהו שכל אחד יכול לעשות בביתכדלק 

 .בלבד היה באנגליתע המדויק והמוסמך עד היום הידאבל 

, לעברית שליהספר גירסה ישנה של בלי ידיעתי אחד מתלמידי תירגם , למזלך

תי עם כל הידע חזרמכיוון ש. בפייסבוקבמקרה מצאתי אותו כשחזרתי לישראל ו

. הערות והדגשות, רבים עידכונים טכנייםו םתיקוני ספרערכתי ב, המעודכן

מקצועי ערוך באופן  והמעודכןהידע המלא . התוצאההספר שלפניך הוא 

גם ) DVD-בסידרת ה, (באתר)בספרים החדשים באנגלית  יותר סודרומיותר 

דרך אלי פנה  – ולארגן סמינרים בעבריתואפשר גם להתקשר אלי ( באתר

  .comGas4Waterwww. :האתר

http://www.water4gas.com/
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. וליצור אותו לצלם, ספר כמו שנהניתי לפתחהאני מקווה שתיהנה מקריאת 

הכי טוב מעשי מאד והוא , כל מה שידוע כיוםאת  מקיףאינו למרות שספר זה 

שימוש " יםבמיל .לשימוש חופשי כעתאני נותן לך אותו  ולכן –שיש בעברית 

יתן שנלא א( יוצריםשמוגן בזכויות )אין כוונה שמותר להעתיק את הספר " חופשי

כפי שהיא  כדלק-המעשית של מים את הטכנולוגיהלהעתיק חופשי לגמרי 

מותר לך לייצר כמה מערכות שתרצה ולמכור בלי : כלומר. מתוארת בספר

ולכן הידע הוא רכוש  לא רשמתי פטנט כלשהו על המערכת. לשלם לי אגורה

 . הציבור

  .בישראל חינמיתה כדי לקדם את תעשיית האנרגיהזה השתמש בידע 

 ,בברכה      

      

 Ozzie Freedom  עוזי פרידום       

   ,מייסד      

    
     www.Water4Gas.com 

 "פרוייקט אינדיגו"בחסות : בתצלומים .
מגמת מכונאות  לשלימדתי מספר כיתות 

קודם . לס'תיכון בלוס אנגס "ביב רכב
כ "אח, עובד" הפלא"איך בכיתה  יתרבסה

למדו איך כל הבנות והבנים בסדנת הרכב 
לבסוף איך להתקינה ברכב ו, לייצר מערכת

. מקסימלי' לקילומטרזאותה  ןונאיך לכו
        

http://www.water4gas.com/
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 מערכות מוכנות

המערכת . מאד בשנים האחרונותהתפתחו והשתכללו  Water4Gasמערכות 

 .זאת בעצמך-שימושית ביותר ומיועדת לחובבי עשההמתוארת בספר זה עדיין 

למערכות חזקות ומשוכללות אשר תמצא שלל הצעות  ,לעומת זאת, באתר

המתקנים שונים במראה ובגודל אך . במפעלים והן מוכנות להתקנה תיוצרומ

מזינה ואז , מערכת כזו מפרקת מים למימן וחמצן :זהה םבכול ןהעקרו

מה , טובה יותר של הבנזין או הסולר אותם למנוע כדי להשיג בעירה

 .שחוסך דלק ומקטין פליטות רעילות

לא רק למכוניות אלא גם גדלים שונים כדי להתאימן במערכות אלו מוצעות  

, נייחים גנרטורים, ספינות, וציוד חקלאי טרקטורים, וציוד עפר למנועי משאיות

צור קשר דרך האתר  – יהיו לך שאלות הלחתהבש יופצ. המודכו אופנועים

.comGas4Waterwww. תחזוקת המערכתבהתקנה וב, ונעזור לך בבחירה. 

 

http://www.water4gas.com/
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 כלי הסברה חסר תקדים

  Gas4Water  Gas4Water The SCIENCE Behind המדע שמאחורי

הוא מדע רציני או , בכללית, כדלק-האם מים

האם זו המצאה  ??אחיזת עיניים

 ??חדשה או פטנט ישן נושן

שבתמונה הספר למרות ש 

הוא יכול  ,קיים רק באנגלית

במאבק חזק לשמש לך כלי 

נגד האטימות והבורות של 

 .מתנגדי תעשיית אנרגיה זו

הספר מסביר מיהם אלו שמתנגדים 

ומדוע בדיוק הם  –לשימוש במים כדלק 

 (...זה לא מה שכולם חושבים)עושים זאת 

 את הקורא דים והוא מפנהועמ 211-כספר עצמו ב

ועוד אלפי עמודים של מסמכים  עמודים של פטנטים רשומים 0333-כל

, אירגון מהנדסי הרכב האמריקאי, א"י נאס"מדעיים ומחקרים שבוצעו ע

 !אנציקלופדיה, בקיצור .אוניברסיטאות ברחבי העולם וחוקרים אחרים

מעודד כה של שימוש במים כדלק או ארוכהגם את ההיסטוריה  פרטספר זה מ

ההיסטוריה של מימן מפורטת על ( א) :בשתי צורות, במנועים ומבערים בעירה

 כדלק-פטנטים רשמיים של מיםההיסטוריה של  (ב)גם ו, שנה 011פני כמעט 

 שנה 053-למעלה מ –ועד היום  0921בצורותיו השונות מוצגת שלב שלב מאז 

אירופה , ב"הפטנטים של ארה יי משרד"עשתועדו כדלק -מיםשל המצאות 

 .ומדינות רבות אחרות

כי אין כאן מצגת שווא אלא מעבר לכל ספק כולל מסמכים המוכיחים הספר 

 – ממציאיםמהנדסים ו, מדעניםשל אלפי   םמימדי עצומת בודהע 

  .איכות הסביבה ועל שממשלות העולם מודעות לה ולהשלכותיה על הכלכלה

 !חזק ספר –בקיצור 
 .עוצמה-והשתמש בו ככלי הסברה רבחינם מהאתר  הורד
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DVD מומלץ 

דקות  81-91)באורך מלא  DVDסרטי  0 :תהכולל דיסקים 03של  דרהיס לפניך

באריזה , של מחשבדיסקים  1פלוס  (כ"סה עשר שעות כלומר – כל אחד

 .מדליקה

, עוזי פרידום מסביר ת זומקצועי הפקהב

-מיםמערכת  ותנלבמדגים ומראה איך 

מאלף ועד  Water4Gasכדלק בשיטת 

עד הפרט , כל כלי, כל בורג, כל חוט. תו

ם חובבנייאלה לא הסרטונים ה. האחרון

שאתה יכול למצוא באינטרנט אלא המקור 

 !ביותר והמעשי המלא, המפורט

 דיסקיםהשלושת ב

תמצא הנלווים 

רשימות חלקים 

 מאדמפורטות 

שבעזרתן תוכל 

  צורימערכות כאלה ביצר ילי

וגם , בפתרון תקלות עזור לךישממוחשב  בסיס מידע, או בסדרות קטנות המוני

שהפכו לאגדה כמו המכוניות של הממציא " מכוניות מים"עשר תוכניות של 

 .באנגלית קלה הכל – ללא תרגום .המוסיקאי קארל סלה ואחרים, סטנלי מאייר

התקנה הייצור והת ושיט לכ אתו –כלי כל , תנועת ידייםמראה לך כל המצלמה 

כל  –הישראלית בחיל האוויר ובתעשיה העשיר י נסיונו "י עוזי עפ"אשר פותחו ע

 .את תהליכי העבודה ולחסוך לך זמן וכסף רבלך כדי לקצר מה שדרוש 

, תוכל ללמוד ואף ללמד את התלמידים שלך והמכונאים שלך וז דרהיסבעזרת 

ובעיקר איך להשיג  –וזולות מעשיות  Water4Gasאיך לייצר ולתחזק מערכות 

, הפקת ענק הושקעו משאבים רבים כדי שלא יחסר אף פרטב  .חסכון בדלק

-מיםלכן אין עוד מוצר כזה בתעשיית , יי ואחר  פנ  משהו שאף אחד לא השקיע ל  

   .כדלק

 www.Water4Gas.com/1/dvd.htm: מהאתר המקורי עוד היוםהזמן 

http://www.water4gas.com/1/dvd.htm


Water4Gas™ עוזי פרידום 2006-2014 © כל הזכויות שמורות  

   

 [י] מבוא  www.Water4Gas.com  :כדלק מוכנות להתקנה עצמית-קיטים ומערכות מים

 

 

 

המעשי הראשון  מדריךאני שמח להציג לך את ה

  וזה, כן. עבריבתרגום , כדלק-את מהפכת מים זניקשה

-שיגע את אמריקה והפך לרבש הספר
תקדים בתעשיית האנרגיה  חסרמכר 

 ,עותקים מכורים 000555עם  החינמית

 .מאות אלפי קוראים ומיליוני צופים, חקיינים בלי סוף

 הספר שהרתיח את הדם לחברות הנפט

 – אשר ניסו בכל דרך לעצור את הידע מלהגיע לידיך

 :שמור עליו והשתמש בו לחסכון כספי והגנת הסביבה

.com 
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  כתב ויתור והסרת אחריות
  

ספר זה מסופק ומיועד למטרות 
  .מידע בלבד

מוצגת לפניך   www.WaterDelek.co.ilובאתר האינטרנטבחוברת זו 
ואפשרות התקנתה , טכנולוגיה של שימוש באנרגיה האגורה במים

  .והשימוש בה

ומובאת לצרכי מידע , הטכנולוגיה המתוארת להלן הינה נחלת הכלל
  .ורצון לקדם את השימוש בה

שונים המתייחסים להתקנת במדינות שונות חלים כללים , עם זאת
יכול והתקנת אביזרים ברכב או שימוש כך ש, טכנולוגיות דומות

מחייבת אישור בחוברת זו ובאתר האינטרנט בטכנולוגיה המתוארת 
  .הגורמים המוסמכים במדינתך

לבחון היטב את החוקים וההוראות האחריות הבלעדית , הגולש, עליך
משום ייעוץ ובאתר חוברת אין ב. המחייבים אותך ולפעול על פיהן
  .מקום שחוקי מדינתך אוסרים זאת, משפטי או היתר להתקנת המערכת

האמור בחוברת ובאתר אינו הנחיה או המלצה להתקנת המערכת ולא 
אם אינך בקיא בחוקים ובהוראות . משמש כתחליף לייעוץ משפטי

  .הרלבנטיות במקום מגוריך התייעץ עם גורם משפטי מוסמך

ודא שאתה מבין היטב את , תקין את המערכת בעצמךאם החלטת לה
ומסוגל להתמודד עם , הוראות ההתקנה והבטיחות המפורטים בחוברת

  . התהליך בעצמך וללא סיוע של אנשי מקצוע

אם גם אחרי . בכל מקרה של ספק שאל והתייעץ עם אנשי מקצוע
שהתייעצת עדיין אינך מבין היטב את הוראות ההתקנה או חש לא בטוח 

חוברת זו אינה מהווה . אל תתקין את המערכת בעצמך, בפעולותיך
  .תחליף לייעוץ מקצועי

ב "וכיו, אישום, תביעה, כותבי החוברת לא יהיו אחראיים לכל נזק
  .ך על חוברת זושיגרמו כתוצאה מפעולה כלשהי שתבוצע בהסתמ
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  הגורם לשינוי
 

 הטכנולוגיה כדי לאשר את משהו מישהו חייב לעשות,  אף על פי כן
 על ידיאנו חייבים לאמץ אל ליבנו אולם מוסתרת מהציבור ש הזאת

 .  העולםכל ממשלות
 כנסת שיכולחבר סנטור או ,  רשמיתיממשלגורם  מכירלכן אם אתה 

 את העניין ובקש את  להםהצג, מוכן לתמוך בטכנולוגיות ירוקות או
  .תםעזר
  

השנתי של " טסט"ת העשן בדיקבבכשל יהיום אתה יכול לה,  למשל
 וז הרכבים מאגזמזיקת גזים של פליטוצאות ת רק כי ההרכב שלך

  ! ותר מדי נמוכות ישלך
   ..אגזוזחייב להיות חור בש  שלהם היאהנחהה

  וחייבת–כלי רכב ירוקים המשתמשים ב עונש לכל שלגישה זוהי 
 . הממשלה שלך על ידילהפסק 

 פוליטיקאייםהש, הצלחהאנשים יאמרו לך שתעתור ללא מהחלק 
 בכל מקום קווהתאין ו,  לשום דבראין אחריותכל עקום ומושחתים וה

 . שהוא
זאת  ,  להשגה קשהשינויאף על פי ששהיא האמת . אלו שקרים

 . משימה אפשרית
 הכל  לעשותאנחנו חייבים, יקרהזה שוכדי . יקרהזה וזה יכול לקרות 

 ! עשה זאתפשוט  –  לעשותכל מה שאתה יכול. חלק שלנוב
כדי כל מה שאתה יכול . עשות שום דברא ללהוא הדבר הלא נכון 

 וכלשלך " קטן"כל שינוי . טוב מלא כלוםיותר הרבה  זה יבלהט
  .  מפולת שלגיםליצורהסולם ו  את להפוךיםפעולה יכול

  .לנוכו תטובלאת הכללים  שנהאנחנו נ
  

  ?ים לא חושבםאת, זהאת מגיע לנו 
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  !ברוכים הבאים לאנרגיה חינם 
  

 ללמוד ולהשתמש בממיר בחרת! מזל טוב
  . אנרגיה-מים

    WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekאנרגיה" מעשי להוא מכשיר-
המאופיין בפשטות נפלאה , " חינם

  .ואפקטיביות גבוהה
, 19- ה מהמאה קיימתהטכנולוגיה הזאת
 ! יותר םד או מוק1884 ומוכרת לאדם מאז
,   כלשהודברשיג אתה לא יכול לה

    WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek         שישתווה לשהוכלמקום ב

  .פי כמה ממנוהגבוהה  בעלות אפילו
  אלמוני הואטכנולוגיה הממציא

  .רביםהא רשות יה טכנולוגיה זאתו
  

  נקרא משמאל המוצגהמכשיר 
WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek HHO –מפרק  מכוון שהוא 

י מולקולות מימן מולקולת מים לשתכל 
  .ומולקולת חמצן אחת

  )H2Oכימי של מים הוא הסימן ה : ךלהזכיר(
ור  אחד עבO- עבור שתי מולקולות מימן וH שני – HHO נקראלכן 

  .מולקולת חמצן אחת
  .HHOנקרא ,גזצבירה מצב ב, השילוב הזה

 על שם החוקרים" בראוןגז " או "גז של רודוסה"נקרא גם , כן-כמו
  .בראוןווליאם רודוס ופרופסור , המפורסמים שלו

"HHO" של אנרגיה"טונות"ומספק  בוער נפלא .  
  ...מים ומעט מאוד חשמלמעט המכשיר משתמש ב

  
  
  

      !!! אנרגיה מגרם בנזין 3 מכיל פי HHO גרם ?הידעת 
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        HHO מפיק 
HHO Generator

בכל מקום-----
שמופיע לוגו
זה, תתייחס

למקורי שהוא
Water4Gas
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המכשיר המוצג משמאל הוא 
  ".מאייד"ה
 , שנים85 מוכרת מעלטכנולוגיה ה
ב "ארהב  רשמייםפטנטיםרישומי יש ו
 זו טכנולוגיה מתאריםה 1920שנת מ

 אשר הזמן, כידע נפוץ באותם ימים
 .השכיח

 מים יהמכשיר פשוט מוסיף אד
 את ומבליטהרגילה דלק ה לתערובת

 - "גדולה יואח" של יתרונותרוב ה
 . HHO-מכשיר ה

שימוש של  כי השורשים ,יש הטוענים
בטכניקה של הוספת אדי מים למנוע 
מקורם בערפל של מלחמת העולם 

מדריך הוא על סיפור אחד  .השניה
גידול דרמטי בכוח שהבחין בס יט

 . פני היםוב לקרבגובה  ים בזמן טיסהמטוסה  המנועים שליוביצוע
  .המלחמה מטוסים במשךב ב לנקוט כך"לאחר מכן הונחו טייסי ארה

 .  מעולם לא הגיעה לציבור זו טכנולוגיהפלותואמסיבות שנשארו מ
  

 לחקור את הטכנולוגיות שהוצגו ולפשט אותן לכדי היהעשינו מה ש
ניתנים ה  וחומריםחלקיםבאמצעות , בלי שום קושישימוש מעשי מ

כדי לעזור לך לייצר את , ית וחנות כלי עבודהה בכל בלהשג
זול וקל אך עדיין יעילים מאוד ,  הנדרשים באופן פשוטמכשיריםה

  .וחזקים מאוד
  
 לא רק לבנות ולתחזק בקלות את הפיתוחים האלו עוזרים לך, כן-מוכ

 שכפול או ייעול אם המערכת אלא גם להבין אותה עד היסוד לצורך
  .תבחר בכך
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  "? ? ?בתוך המנוע שלימה קורה "
  

 ציוןעל מיידית בעלת השפעה היא  דלקתערובת ה לHHO גז הוספת
  . גורם לעליית ציון האוקטן של הדלק"HHO" .אוקטן של כל דלקה
דלק . הצתה לפני דחסיהדלק להאת יכולת  מציין" אוקטן הציון "

 נדלק) וקטן בקליפורניה  א91או " רגיל  " לדוגמא( יון נמוך בעל צ
  דחיסהנדרשת פחות ויותרגבוה  מדלקים של אוקטן ר יותרמה

 . להצתה
נקודה מתה  ("TDC"דלק להדלק לפני להעובדה הזאת גורמת 

ך התנועה הנקודה בה הבוכנה נמצאת בשיא הגובה של מהל, עליונה
פחות יעילה ל את הבערהעושה ש מה,) Top Dead Center -שלה 
נגד הסדר כ מטהבוכנה  את הפתדוחהדלק  התפוצצות אדיש מכוון

יותר מדי הפיצוץ מתרחש (של פעולת המנוע שהיא כרגע למעלה 
 .)הוא פועל כנגד תנועת המנוע במקום עם תנועת המנועמוקדם לכן 

במנוע והספק נמוך יחסית " צלצולים"מכאן נובעת תופעת ה
  .בהשוואה לדלקים בעלי ציון אוקטן גבוה יותר

ך או רגיל  נמו אוקטןציוןבעל  דלקל מים מים גורי או אדHHOגז 
 אוקטן בעל ציון כמו דלק  להתנהג לווגורמים, יותר מאוחרהדלק ל

  !גבוה
 מתרחשתבעירה שה מכוון סוס ותכוחיותר   משמעאוקטן יותר גבוה

טוב יותר סיכוי  יש ולכן לבערה כזאת,TDC-הרבה יותר קרוב ל
 .א צלצוליםללון  הנכובכוון) דחיפה סיבובית (  לפיתול מכני להפוך

ולכן , ה בוכנה מעבירה יותר אנרגיה במשך מחזור הבעירה שלכל
 פירושה בעירה יעילה יותר .חלקה יותרוה יותר יעיל יתבעירה נעשה

  .צריכה מוקטנת של דלק
  

אנחנו ש ת הטכנולוגיה הזאת לא אומר למעשה,כמו שאתם מבינים
ט פשו מסייעת לנו באופן HHOשתוספת  לאא, מיםנוסעים על 
  מאזןHHO. יותרניתו חסכצורהבהשתמש באותו דלק לואפקטיבי 

  .דלקהת התנהגות ולמעשה מתקן א
פעולת  הזה  במקרה,יש צורך לעוררה אך,  קיימת חינםאנרגיה

  .זה קורהשדלק היא איך ה וHHOגומלין בין ה
  
  

  
  
  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

סיכום ההבנות מאז כתיבת הספר ועד היום: אתה לא נוסע על מים!!!
אתה גם לא נוסע על HHO!!!  אתה משתמש במעט חשמל ומים כדי להפיק
כמות קטנה של HHO.  הרווח שלך נובע מכך שהמנוע "המודרני" שלך

בזבזני בטירוף - 81.8% מהדלק מתבזבז, לא רק במנוע אך בעיקר (62.4%) 
בגלל בעירה לא מושלמת במנוע!  מה שעושה HHO זה לסייע בהבערה מלאה

של הדלק.  התוצאה: פחות בזבוז דלק, פחות זיהום סביבתי, פחות
התחממות, פחות הרס מנוע ושמירת שמן מנוע נקי כל השנה.

בונוסים: סחיבה טובה ונסיעה שקטה יותר בלי צלצולי מנוע.

_____________________________

████████████
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   ?כמה מים נדרשים
 

 המים מאדה את (מאייד המים בלבדאם אתה משתמש ב. מעט מאוד
מבעבעים לתוך המנוע כאשר המים   איטייניקת אויר באופןעל ידי 

 8 ל בערך ספיקו של מים י ליטר4  אזי,)והאדים נשאבים לתוך המנוע
 . חודשים

 אזי ,קודם HHO- להמים את פרקאם אתה משתמש באלקטרוליזה ל
תוכל באופן גס .עדיין מעט מאוד.  חודשים3-4- ליטר יספיקו אולי ל4

 . לבדב דלקעל שנה ב  שח2200-4500לחסוך 
קלים  עם השקעה חודשית ש,תחזוקהב לדבר על חיסכונות שלא

 100%לא זה  יםמוחלטבמונחים  אז אם אתה רוצה לדבר .בודדים
ט מאוד חסכון ממעאיתי שאנחנו יוצרים הרבה  אבל תסכים, חינם
 לי על בחור מספראבא שלי היה ש סיפור ישן יזה מזכיר ל. מאוד
,  את החולהיה צריך הוא עדיין ,טוב. ..זהב חול להפוךלשניסה אחד 
 ? לא
  

תוצרת עם טכנולוגיה ,  היוםאלאלא בעתיד ! מים לזהבלהפוך זה 
  .בית
  
  

  

  :  אנרגיה עלעובדות 
 
  .. כמהבואו נראה. הרבה אנרגיהבתוכם " מכילים" מים.1 
  
לצורך ההמחשה (  של דלק אחד ג"קלעומת האנרגיה של . 2 

, 80%רק היא  מימן ג"קב האנרגיה,  )100%לזה  נקראאנחנו 
  !האנרגיהמ %300 ישאותו משקל על ב "בראוןגז "לשבזמן 

  
 של מים ליטרכל ,  בראוןשל גז  מצבל מפרקים מיםכאשר . 3 

  ! של גז דליקליטרים 3018 –ידות ענקיות  מ לתוךמתפשט
כל ש בזמן ,ישנה השפעה גדולה על המנוע מדוע את הסיבהז 

  .שבוענצרכים בכל  מים מעט כך
 

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

 הערכה גסה ואין לראות בכך הבטחה כלשהי!!   

בתנאי שהבעבוע עדין ואיטי שזה עדיף.

████████████
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מדוע הגיע הזמן לטכנולוגיה 
  ?הזאת 

-אוקסיכמו , מות אחריםהרבה שב שהוזכר לעיל מוכר גם HHOגז 
   ..דלק מים וכו, גז ירוק, גז בראון, הידרוקסי- או דיהידרוקסי, ן'הידרוג
 ימן מ פניעלבעל יתרונות הינו  "HHO".  ממימן טהורמאוד זה שונה

 אבל, רגיה חינםאנשיכול לשמש כ  אלה שני מביןוהוא היחיד טהור
   ?שנתחיל, האופציות שניבואו נבדוק את 

  
 תלמידי יהושג על ידמי בצריכת דלק שעול שיאנרשם  2005 ביוני 
 על ידי שימוש–שוויץ , ציריךב POLYTECHNICAL הפדראליהספר -בית

  ). ליטרים3.78 (מייל לגלון דלק אחד 12,665 – במימן
 1.02..  מיילים ב13- מבחן להם הריצו מכונית. א טעות בדפוס לאתז

  . מימןגרמים של
   

  . זה על ים מדברםלווכ,  חזק יודע שמימן העולםעכשיו
סיימו את  לא יותהיבריד מימן כמו גם מכוניות כוניות מ,רוע המזלל

  . עדיין"הבגרות"שלב 
 מיכלי , מכךגרועו.  כמצופהאינם טוביםתצרוכת הדלק שלהן  יביצוע

 – ענק יבטיחות הן סיכון  תדלוקתחנותבמכוניות וב  גבוהחץמימן בל
 כאשר חמור עוד יותר זה אפילו . נפיץ בצורה קיצוניתהחומר הזה
, כךהם מזהמים את הסביבה כל  -  מימןמפעלי על אתה שומע

.. שקר כמיד תגלה מ" ותנקי"מכוניות  של  האקולוגי הברוריתרוןהש
  . פשוט חבל

  
 מערכות או ןאלה ה. מימן לפי דרישהמערכות הפתרון הוא 
 אנחנו :  ובטוחניו חסכות פתרון שמציעWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek מכשירים כמו

להפיקו במפעל יקר במקום , ותוא כאשר אנחנו צריכיםמימן מפיקים 
 במשאיות ענק ולאחסנו במיכלי גז ענקים בסיכון ולהוביל, ומזהם
  .גבוה

  
 הרבה יותר בטוח הוא. ביבה לסהרבה יותרטוב מימן לפי דרישה 

 המשפחה שלי יושבת לחשוב עלא רוצה  ל ממשאני. נוסעיםל ונהגל
  !בדרך לפיקניק או יום הולדת פוטנציאליתעל פצצה 

   
לא . WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekת טכנולוגי לש זאת הופעת הבכורה, היום, געכר
, טכנולוגיה זאת קיימת כבר הרבה שנים.  לא. חדשאת טכנולוגיהשז

חברות האנרגיה לדכא ולהסתיר טכנולוגיה היה קל לאבל בעבר 
  . כזאת

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי
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הם יכלו . חשופים להתנקלויות והיו בודדו מהחברהממציאים בעבר 
 שזה לקח מכוון. למות בהתנקשותעל או ים וימאמ, דיםח משולהיות

הם , ימי חיים של מאמץ להשיג המצאות מעשיותו אללברנשים ה
  .  לחזהלפים קרובאת הק להחזיק צריכיםהם שהרגישו 

  ! ! ! מטרהל הפכו הם – הכרחיתסודיות היתה 
  

  , כמו דואר אלקטרוני יש לנו תקשורת מהירה מאוד, מצד שני,  היום
שגם , ממפתחים חכמיםהמצאות . אינטרנטאת הו ם סלולרים טלפוני
 ותטס, סודיותלשמור על  שלהם במקום  הידע אתלשתףאוהבים 

  .במהירות מסחררת לוץ ושובה
  .לשתף זה המוטו היום-לשתף-לשתף

כל אחד שיחשף לטכנולוגיה הזאת יחשוב ואולי ימצא שיפורים 
   .נוספים למערכת הזאת

  . עכשיוהרי לעצתא ניתנ הטכנולוגיה הזאת לזאת הסיבה מדוע
  

אבל אנחנו . נקודה.  הדלק של העתידמים הם! נמנע- בלתיינויהש
  . רוצים מהפכה אלימהלא 

 כל פעם על קצת קצת, בביסים קטנים את השינויאנחנו לוקחים 
 של עובדות החדשותל התרגלל אנשים מספיק זמןל מנת לאפשר

כלו להתאים יו ושעסקים, הטכנולוגיה הזאתרי ואחמחיים והמדע ה
  .לשוק המשתנה הזהעצמם 

   
יהיה . הסגרתעשיות שלמות צריכות ל שמחייבת לא אנרגיה חינם

ח  תחנות כו, דגמי מכוניות חדשים: עכשיו  יותר לעשותהםעלי
 לחמם את עצמנו (יים חדשיםביתבתים חדשים ומכשירים , חדשות

  .  וכן הלאה)ולהפעיל את האנרגיה בבית על ידי שימוש במים
 
 כל אחד ינצח כי אנחנו נציל ובסוף, התחילההפכה שקטה כבר מ

, את העצים נציל.  של אנרגיהכילוירס ו מהדור הארץ שלנואת כ
אפשרויות הרבה גם ויש ! האטמוספרהאת אוקינוסים ומעל לכל ה

  .ניםקטל ים וגם גדולים לעסקגם,כסףלהרויח 
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 ! ".  מיםעל מכונית ישוו .מ.בל" 
מכונית פיתחה וו .מ.ב, שמעתלא : " ם אלי ואומרים אנשים באי

וכן , ! "ל מיםעהונדה משחררת מכונית "  או! " ל מיםנוסעת עש
אבל מה .  מרגשות מאודחדשות ותמלא כותרותה .. זה נכון. הלאה

  ?העובדות המדויקות אחרי השמועות האלה
  

מכונית על  עבדה עלוו אמנם .מ.גיליתי שבבאינטרנט מחקר אחרי 
ופיתחה טכנולוגיה סופר מתוחכמת  – השנ (! ) 30-מ הלמעלים מ

 . נפוצה והלא יקרל להפוך אותה  נוספות שנים30 או 20 קחשיי
תחנת ו, הכבישיקרות ונפלאות על סופר  מכוניות 10 בערך יש להם
  . ליד שדה התעופה של מינכן בגרמניהבודדהתדלוק 

 
  !?מה זה עוזר

  
סי .בי. בתוכנית של הבי8איתי בערוץ ר ...אבל, אני אוהב את הונדה

בעלות של   אחת מכוניתתחררמש שהונדהוגיליתי לפני כמה ימים 
 נדרשתתשתית הה קריין אמרה. יחיד בר מזל בודקדולר למיליון 

  .למכונית הזאת לא קיימת עדיין
  

  !?מה זה עוזר: תרשו לי פעם נוספת 
  

,  היוםטה וזולה פשוטכנולוגיהמה עם ? ? ?  כמה מעשי ולא יקר זה
אם יפשטו ?  חכמים צריכים לסבך הכלאנשיםמדוע ! ? זאת הדקה ב

אפשרויות ויותר ,  אנרגיהיותרהרבה כ " כאת הדברים תהיה
  . םיעסקל
 

  !שנים קדימה 7-8 אנחנו לפחות .לא אחרי, WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek    ,אנחנו, ידידי
אז , כרגע מכונית חדשה  לעצמךי ולא יכול להרשותנואם אתה כמו

  !קדימהשנים  10-15 אותךם  חזק שפשוט שלנו אבלפתרון הה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

פרק זה נכתב לפני כמה שנים
אך עדיין נכון בעת העדכון (2013)
למרות שכל הזמן באות והולכות

חדשות מרעישות על מכוניות
מופלאות שלא מגיעות לבשלות

משום מה.
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  שלנוחזוןה
מיידית ירידת מחיר  מצוא פתרון למשבר האנרגיה המתהווה על ידיל

  .של האנרגיה אותה אנו צורכיםויעילה 
ניתן להיעשות כבר מה ש:"מלשמוע משפטים כמו  עייפים כולנו
 "את מחירי האנרגיהן להקטיכדי ,  העתידעבר שנים ל20, נעשה

  . אווירה זיהום ולהמשיך לסבול את
ואנחנו . עכשיו זהאת לעשות  תחיל לעזור לך להאיההמשימה שלנו 
  . במיםבאמצעות שימוש עושים את זה 

 
 שפועלות מכוניות ישנות. "בקנה" נומלא יאש  פיתוחיםיש לנו כמה

ים גנרטורים שמייצר, ) דלק 3%או (  בלי כל דלק על מים בלבד
 אפילו בשבילינו זה קשה –  בשימוש באויר מועט מאוד ועודאנרגיה

 על  רקלא, הצלחה ב בעיניים עובדלהאמין עד שאנחנו רואים את זה
  . הרבה אחריםעל ידיגם  לאא, ידינו

  
  

משהו  לך לספק הוא WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekרי מכשירים של ואחמהרעיון 
  .מנועביים  בלי שינו,היום בכמה דקות בעצמך אתה יכול להתקיןש
 אפשר ,היי: " תחיל לחשוב תבענין של שעות או ימים אתה , ואז

   ". ! עם הטכנלוגיה הזאת משהולעשות
 

  .צעד צעד.  תעלה לאט לאטאמונה שלךה תרמ, תראהאתה 
היא מושג שקשה לנו לעכל במהירות מכח ההרגל של  אנרגיה חינם

,  שלךעד שאתה רואה את זה קורה מתחת למכסה המנוע , חיינו
 .ועד שאתה רואה את חשבונות הדלק יורדים

  .  עם הצעד הראשון הזהבוא נתחילאז 
 

   ......אזאזאז 
   
  !!! חינם חינם חינם לאנרגיה לאנרגיה לאנרגיהברוכים הבאיםברוכים הבאיםברוכים הבאים   
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ייקח זמן עד שאגדות אלו יתממשו. בינתיים בוא נתמקד בהגדלה משמעותית
מאד של הקילומטרז עד כדי הכפלה - ואני אייעץ לך לנסות רק מה שראיתי בעיני
ומצאתי מעשי וזול.
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  ! קבוצה עכשיוהמאתה חלק 
אתה עכשיו , אם אתה נסיין פעיל או לא, או לא אם אתה יודעבין 

אנרגיה חינם ב להשתמש נת שבמידה רבה מעונייוצהקבמחלק 
 . במיוחד למכוניות, ממים
תורם משמעותי קרי ויחוקר ע,  רוברטסממר פרנקמכתב רף מצו
. הרוח של הקבוצה הזאת זה יתן לך תובנה עלמכתב .  זוטכנולוגיהל

  : מהם תצות ומר רוברטס מדבר מפורשות לאחקבו-ייש הרבה תת

  
  
  

  שלום לקבוצה
 

האדם הממוצע יוכל לבנות ש ייתהההמטרה מהעיצוב החדש שלי 
WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekאלקטרוליזהעללימוד קצר כמה כלים יסודיים ו  עם  .

 רבים צריכים כעת ללמוד . הצלחהזו הייתהשמקריאה של תגובות אניח 
  .את הבסיס לפני שיוכלו להמשיך לרמה גבוהה יותר של מורכבות

 
ם יותר מסובכי פתרונות לעומת HHOת של הפקהערך  את יםמבקר האלו

 בסיסיאתה לא יכול להשוות עיצוב .  לגמרינקודהפיספסו את הפשוט 
 תווכמו להש זה ,של מזרקי מיםמתוחכמת  לקטרוניקה ליחידה אבלי

 אותנו לצעד שתקח אני מעצב אלקטרוניקה חדשה .תפוחי עץ לתפוזים
פרמטרים של הכל אחרי  עקובזה י. מנוע לגמרישלוט ביאשר הבא 

 בהתאםאוטומטי  באופן HHOאת תערובת הדלק ויכוון מנוע והפונקציות 
  . הנהיגהתנאיל
 

 אם תורםאבל זה לא , שעובדות על מימן בלבדאני ואחרים בנינו מכוניות 
  . הזאתן אדם ממוצע לא יכול לנצל את הטכנולוגיהב
והיו בטוחים שנגיע גם ,  לרוץנוכללפני ש ללכתללמוד  הקבוצה צריכה

ציינתי הרבה  שכפי של העיצוב החדששקפה הה תה נקודת היאת ז.לשם
יש שדע וי אני. מדי לרוב הקבוצהמסובך  היה ניהעיצוב הראשו, פעמים

  לקחת חלקניםלא מעוניימערכות מתקדמות ו ות לבניםאלו שמסוגלכ
  .דומיבתהליך הל

 
 מאמץ וישקיעו את הזמן ייקחוניסיון האבל אלא אם כן אלו עם הידע ו

אני לא חושב שזה . השגנו שום דברלא שזי אאחרים בקבוצה  ללעזור
זה פשוט , כמה מאיתנויש לכמה ידע ב אחרים  אנשים להרשיםמועיל

 .יגרום להם לייאוש ולא ללמוד
 להפוך להיות תלמידים ופסיק להך בחיים שלנו צרינקודות מסויימותב

  ) - :. להיות מורים
 

 ,ברכות
  .פרנק רוברטס
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  ב.נ
אז ,לא נעשה זאתאם . עשותהיהדברים שאנחנו עושים צריכים ל

חלק בחברה שלנו . את הפליז באניה שוקעתיםבריקמ אנחנו פשוט
יד שלו דוחף את הקוף ה,ותצנצנת העוגיוהקוף סובלים מתסמונת 

הוא מחזיק את העוגיה הוא אך בזמן ש,  עוגיהקחת לותצנצנת עוגיל
העוגיה  את הקוף רוצה. ותהעוגי צנצנתוציא את ידו  מלא יכול לה
אנחנו .  משחרר את היד עד שהוא מת מרעב לא והוא כךהזאת כל

 ואולי. עם האניהיחד  לטבועצריכים לזכור מה באמת חשוב ולא 
  ) ; . צריך ללמוד איך להפוך את הצנצנת כדי שהעוגיה תפול החוצה

  
  
  
  
  

 אחד המפתחים העקריים של, ביל לאנגממר  מכתב נוסףמצורף 
 שהוא השקיע ניםשהלמעשה בלי . WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekת טכנולוגי

 לא היתה היתה ניתנת  הזאתטכנולוגיהה, תפתחויות ופישוטיםבה
  .הויקר  יותר מדי מסובכתהיתהשאו ,  היוםהגלהש
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Water4Gas████████████

user
Typewritten text
Water4Gas



                                                                 138 מתוך 18 עמוד
WaterDelek.co.il  

  

  ,םלוכלשלום 
  
עם פליטת עשן נקי יותר מכל תקן קיים זאת לא מכונית ב נסועל

   .בעיה כלל
 

זה במקום על  מדבריםשיותר מדי אנשים היא הבעיה האמיתית 
 לרווחים שהציבור הכללי לא מודע גם הסיבה  זאת. את זהלעשות

   .טכנולוגיה יעילה ופשוטה כמו זושל 
 

 "הרבהל כך  כמזיק, מעט כל כך על ידי, משהו כל כך טוב"אז 
בכל רחבי , יהיה ידוע, יימס אלן צפה'שג כפי )נפט התתעשיב(

  !כדור הארץ
  

הטכנולוגיה את  ות שמחזיקהן אלו נותהמותקהמערכות רק 
הרבה עשה תמערכות והטכנולוגיה התקן יותר . הגדולה הזאת

  . פשוטעד כדי כךזה .  נפוצהיותר
  
  !בהכי מזהמים קודםפל ט
   
 הם  או קרבורטוריםV8ועי מנ ומכוניות עם  יותר ישנותשאיותמ

 יהיו הםבעלי כמו כן !המועמדים הכי טובים לטכנולוגיה הזאת
היה תזה ו  רבזיהום מייצרים שכלי רכב אלה מכוון  תודותמלאי

  .ציבורטובה ל הכי תרומהה
  

מזהמות  במערכות האלה יםמשתמשה יםישנוטנדרים משאיות 
  . םיחדשדגמים  מה יותר טובות תצרוכת דלק ומשיגפחות

" היכחדות"את כלי הרכב האלה מ ראתה יכול לעזור לשמ
  !יםהמסוכנ יםמהרשימה של הסוגולהסירם 

  
אחד את  ואתה רואה ,מלא דלקמ, אז כאשר אתה בתחנת הדלק

את מכסה המנוע  תוחלפ קח את הזמן נאאכלי הרכב האלה מ
עזור להפיץ מערכת שלך ולבעל הרכב השני את הוהראה שלך 

  .את הבשורה
 
 חסכוני,  שנים30בן  וכן יש לנו כלי רכב ,ת אנחנו עושים זאכן

  ! הסוגמאותוחדשים מהדגמים היותר 
  

 ! כי גרועבה קודםטפל 
 !  זאתעשיתש שמח אתה תהיה
 ביל לאנג
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ביל לנג כתב זאת לפני
כשמונה או תשע שנים
היום יש לנו מערכות

ופתרונות לרכבים
מתקדמים ולמשאיות
לדיזל ולבנזין וכולי.
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 ספרים מומלצים
 “Water Car: How to Turn Water Into Hydrogen Fuel!” ."  

שנכתב הספר הראשון ,  ספר חדש ומרגש
על ההיסטוריה של מכוניות על   פעםאי

 אוצר, רובי.  איימס' ג על ידינכתב. מים
מים -ראשון של דלקהמוזיאון ה

WATERFUELMUSEUM.COM.  
  

 ליד מוקם הזה היה מידוחיהמוזיאון הי
 בונסגר קנטאקי  ,מרכז העיר לקסינגטון

אכסן המוזיאון . ןומי בגלל חוסר מ30.8.06
בי בתוכו תיעוד ומסמכים של אחד מרכ

 1971 פורד –המים המתועד הכי מעט 
י ממציא "שהוסבה לנסיעה על מים ע

   .אנדרסון. מטנסי בשם הרמן פ
 

חדש כספים לה את ימצא יימס'גאני מקווה ש
ם רוצים לעזור ואם את, מוזיאוןהאת פעילות 

שאיתו , אתם יכולים להזמין את הספר הזה
תקבלו מספר סרטוני וידאו המתעדים ראיונות 

מים כמו הרמן אנדרסון - ממציאי רכביעם עם
ובוב בויס שמספרים כיצד בנו את מכוניות 

  .המים ומה נדרש מהם כדי לבצע זאת
  
 מפרסם מאמרים לא רק אוצר ו רובייימס' ג

בנושא  תרדיו שבועיתוכנית בעל אלא גם 
  .WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek טכנולוגית תומך גדול ומחנך לגביו

  .http://www.blogtalkradio.com/WaterFuelMuseum בקרו ב
  . זה עצמאי וצעירתחוםהוא תומך ב

 . די.וי.אני יודע שאתה תהנה מהספר והדי
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 ”Suppressed Inventions“ הוא מענין אחר ספר 
 ,מכוניות מיםהספר לא רק על .  אייזןונתן'גשל 
חילה עם הדיכוי הקדמה מת באופן מענין האלא
וממשיך עם , י בלו המפורסם'ארצממציא השל 

 את להסיע שהצליח האנונימיהאוסטרלי הממציא 
  . בלבדמים על שלוקורטינה הפורד 

  
  .COM.AMAZON.WWW -ניתן לרכוש ב

 סודות ה מלא"ה גדולתיבה"ונתן אייזן פותח 'ג
 ,תאריכים ומקומות,  עם שמות,כללאותן  חושףו

  וצילומים שלתמונות,ם שמות של ארגוניכולל
  . והרבה יותרמסמכים מסוווגים
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למה אני ממליץ לך על ספר זה ולא על אלפי הסרטים שאפשר למצוא על יוטיוב?
הסיבה היחידה היא שביוטיוב יש ערבוביה נוראית של דיסאינפורמציה מכוונת
עם אינפורמציה שטותית שהופקה על ידי אנשים שלא ניסו את המערכות שהם
מדברים עליהם. חסוך זמן וכסף בכך שתלמד מקבוצה שניסתה הכול ומגישה

לך ידע מעשי בלבד שתכלס נוסע בכביש ובשדות החקלאיים.
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 הגורם ואחריות
   

  חשוב על האפשרויות האין סופיות
 

  ..ר מעבהרבה ו.. חיים מים זה ה
  

 ? מדוע כל ההתרגשות סביב מים , אז
  

לא רק , תאעם ז. לא היינו קיימים,  בלי מים. את כל החיים ביחדמים הם הדבק שמלכד
 יכול להיות שיש לנו פתרון לבעית האנרגיה הגלובלית שלנו הגדלה לאא, שאנחנו שורדים

  .כל יום
  

  " ?כיצד:"אתה בוודאי שואל 
  

. ונצחי בטבע,  לא מזהם,זה שופע.  להספקת אנרגיה מושלמתמים יכולים לשמש מקור
עירת מימן הוא תוצר הלוואי של ב. אתה משתמש במים בחוכמה וצורך אותם ביעילות

  !מים
  !כמעט בלתי ייאמן

  
 כדי  מספיקתסופקהאם תאוות הבצע של תעשיית הנפט הגדולה והעסק הגדול אי פעם 

  ? כוכב הלכת הזהלעצור את הנזקים ל
  .בזה מטיל ספק אני

  
 .. נחלים ומפלים ב, מהשמש, רוחמהיש אנרגיה בשפע 

   ..התפרץפשוט מחכה ל, נסתרת אנרגיה,  מיםאפילו בכוס
  

 ! לך על זה
   

  .בויסבוב 
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  עתידהחשוב על דור 
  

 
   
  

  

  " כיף " חשוב 
 

  מאת ביל לאנג
 

  הם שקובעים אתותהל ההתאמצות והרווחים שמלוים אהגדולה ש
  רבים יותרמקומות, יותר אנשים, יותרגדולים רווחים . התוצאה

לקיום טכנולוגיה את השיביאו אלה  ם עוזרים יותר הדברים שהםו
  .ממשי

הכרחיות הדרישה וה,  הציבורי הזההענייןשם י ענקיהרווחים כל כך
 כמה כוחות ולא חשוב, יםתנגדהמנגד הכוחות  מינוף אותם ליםמביא
 .  גדולים להיותיםיכולאלה 

  .לילהין  כמעט בהקר  טסלה של"התחשמלות"תהליך 
  

, למו ממנהדוכאה והתע WaWaWaWaterterterterDelekDelekDelekDelekטכנולוגיה של שהאף על פי 
אם שלהאמין  ותסיבהכל את יש , מעל מאה שנים ,מסיבות מובנות

חות תגיע למהירות מהירות ההתפת, יימשךתפתחות השל ה הזרם
  .המחשבהתפתחות 

  
 אל מחוץ WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekטכנולוגיה של את ההכוח של האינטרנט הביא 

 הכי וההכי מתוק, טובה הכי  הטכנולוגיה אתיםצואנחנו ר. אפלהל
  !סוף סוף,  מתעוררישןההענק ! הגבוה

 דורות ו,הילדים שלנו,  לחשוב על אחריםחייביםאנחנו 
רות שלנו חיאם הבבדוק בזהירות  לחייביםאנחנו . עתידה

אז ,  נעשה כן לאאם. עליהםת השפעה שלילייהיו בעלות 
התמכרות  אותנו עם ההורסיםמאלו ש יותר טובים לאחנו אנ
 . אנרגיה שלנול

ות אנוכייים את הרצונבמושגים אנחנו באמת צריכים לשבור 
תם של האחרים והבאים רווחולשים לפניהם את תשוקות הו

  . בתור
 

*************  .2007יוני , בויס בוב 
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ספרו א והבן את ההיסטוריה הזאת בקר.  היסטוריה מבריקהלכךיש 
והאזן לראיונות ) ORG.WATERFUELMUSEUM://HTTP(יימס אלן 'של ג

  הרדיו שלו ב 
http://www.blogtalkradio.com/guide.aspx?search=search&value=
water%20fuel%20museum 

  .WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekשל הכוח האמיתי של מעמיקה יותר  הבנה השגו
 .  האינטרנט העולמיברשת הגניתנים להשהאמצעים את ה נצל
  
  !הסתיימה  יכל להתקיים דיכויימים בהםה
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

יכולים לראות פשוט איך באמת חנו אנ, של טסלה המהציטוט הז
וכיצד זה לא יכול ,  המידע התקופה של בידודאחרינמצאים אנחנו 

 . WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekלהשפיע על 
  .גם זה מאחורינו : נפטמכורים ל, רביםדורות 

את ,  עצמנואת הרעלה שלנוה, ארץההרס כדור , אונס הסביבה
ת ישנה השקפת העולם הזא. זה נגמר, נו ואת ילדיהם של ילדינוילדי

השחתה , תאווהמנהלים ומתייחסים לכדור הארץ באנשים שכמו ה
  .ובורות

  
 שפעהההבדקה ומצאה כי  IROQUOIS-המועצה של הליגה של ה

לתוך שה דורות יחמשל זיהום כדור הארץ יכולה להשפיע על 
  !כךפשוט . העתיד

  
נראה יותר טוב מה , מעכשיושה דורות יחמ, עכשיו בואו נחשוב

  ? WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek זה יהיההאם או ? ם זה נפטהא? לעתיד
 

 יכול להיות חוסר יצירתיות ה הזאת שלתקופה הארוכהלהיקף " 
 וכל למעטיםמיוחדת תה שמורה וללמוד היהזכות . הסבר הגיוני

 ותהבנאיטית ותקשורת היתה קשה וה. היה שמור בקנאות מידעה
  ." שגה לההקש חוקרים ממקומות רחוקים הייתה ת ביןומשותפ

  
 .1915, "חשמלאגדת ה"מתוך הספר  : טסלה ניקולאס 
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ניתן בלתי  יסודי והיא אלמנט ) זה טוב , אם זה עובד(  פרגמטיות 
 . ירהלעצ

  
  

רס עצמי הגיוני והרצון לטובה אינט . יםמקורימהפכניים האנחנו ה
  .כים יד בידתר למספר האנשים הגדול ביותר ההולשרית ביוהאפ

 
לצורך " באנוכיות" WateWateWateWaterrrrDelekDelekDelekDelek  העובדה שאנשים מאמצים את

 את משנה  לא,שיפור צריכת הדלק במכונית הפרטית שלהם
 זיהום טונות שלה 5יפחיתו או יצמצמו מאוד את בדה שהם גם העו
צריכת ר ופיש!  לתוך הסביבהנפלטים  היואחרתשרכב שלהם הכלי 

  !ים גם את כל השארפר משהדלק ויעילות המנוע
  
  .זהאת  תזכרו" . סירות הכל את פה יצמגיאות ה"
  

,  לגמרי טובשיפור צריכת הדלק עושה!  על זה מסכימיםולנואז כ
  .  של דבריםבראיה כוללת, ה מועילוהיא פעולה

 
, תמיד מטרה עם מכוניותשהיא , ששיפור צריכת הדלקהייתי אומר 

 גרף של ההתעניינות בשיפור צריכת הדלק צייר נאם. יא מגמתיתה
  .גמה חזקה מאוד בתקופה האחרונהזאת מ. נגלה שהמגמה עולה

  ענייןכבעלי נראים הגרמניבוב "ארהיצרני המכוניות ב ,באופן מוזר
 האמריקאי גם  והקונגרסחברות הנפט. צריכת הדלק שולי בשיפורי

  .הן לא שמות דגש על שיפור צריכת הדלק
 פשוט  הוא האמיתי כאןהעניין? מוסדות אקדמייםצריך לדבר גם על 

  .זיהום הסביבהו, ת משופרצריכת דלקעיכוב ב מה כסףיותרמי ישיג 
  

שבור את "כת ל הולצריכת דלק חסכוניתית ל הדרישה הציבוראז
 בעקבות עליית, קחורהלא יותר מדי ולצאת מהטבלה בעתיד " הגרף
 ! דלקה מחירי

  
,  אנשים שיכולים לעבוד על ידיטכנולוגיההשל הקצב נקבע כאן 

 באסטרטגיות פתוחות יםמשתמשש , בסיס גלובליעל, הפסקהלא ל
ת יהבנה של טכנולוג הםודיקל, מערכותבין השל תקשורת 

WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekהשתמש ל לכוי, בכל מקום שהוא,  אחד לנקודה שכל
 . בה לשיפור צריכת הדלק וזיהום כדור הארץ

  
הקדם !  כוכב הלכתאת להצילעשה עוד דבר היום לעזור ! השאר ער
 ! את הגורם
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אני ! זה את אני הולך להבין ו" היום הוא היום " , ר מל פישכמו, רואמ
 .עוד בדיקה אני הולך לעשות !בצדניסוי ששמתי ת ה אותהולך לעש

  !אני יודע שזה הולך לעבוד, בחלומות שליאני רואה את זה 
  

תהנה . זה משחק גדול באמת. אל תקח הכל ברצינות רבה מדי
  !ותכייף

  
 ? כבר נהנה  האם אתה

  2007, ביל לאנג 
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  ?אז איך זה עובד
 המפחיד) בכלל WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekת טכנולוגיו (של מכוניות מיםטכנולוגיה 

  . בייחוד חברות נפט גדולות,יםגדולה יםעסקמה חלק
 אותו או לפחות מנסים הם מנסים לעצור,  עם הזרםללכתבמקום 

  .  בלהפקה פקה בלה, אפשרי-לומר שזה משוגע ובלתי
" משפרי"וח שהם בחנו מיגוון של ו די"מדע פופולרי" המגזין, דוגמאל

איך זה יכול .  מהםבאף אחד תועלתאין כל ש   ומצאוצריכת דלק
 אלא מערכות WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekהם פשוט לא בדקו מערכות ? להיות

  . כאמור מערכות לא יעילותשנמצאות בשוק החופשי למכירה ואלה

   

  חילופי ידע
  

  

www.Water4Gas.com
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  מערכת מומלצת

  
  . לנושמערכת של ליבת ה תאורים מפורטים וצילומים מצאבהמשך ת
 להבין לכן אתה צריךו מערכות ארבע תכוללהמערכת  ,למעשה
 תיכף םלוכבאו , אחת בהכרח בהתקנה  נשתמשכל החלקיםשלא ב
 . ומיד
  .לאורך הספר שילובים והם יוסברו אחד אחד ארבעה יש 

  
, זאתכת הבמערכל חלק או , אתה יכול לבנות את המערכת הזאת

לך שלב אחרי  יציג אותך ו ידריךספר זה. עצמך ועם כלים פשוטיםב
  . לעשות את זהשלב כיצד

  
 את  לאסוףאת הזמןלעצמך אם מצד שני אתה לא יכול להרשות 

 תהיה לך גישה לאתר האינטרנט שלנו בו ,עצמךב לבנותפריטים וה
  .קיים פורום ובו מפרסמים יצרני מערכות את מרכולתם

 לפורום שמורה לחברי האתר בלבד ופרטי הגישה אליו הגישה
במידה ואיבדת את פרטי הגישה שלך , יישלחו לכתובת המייל שלך

  .פנה אלינו ונחדש לך את הפרטים
WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek.co.il   

  

www.Water4Gas.com
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  .התחזוקצרכי זה להספר את העדיין תצטרך 
 

הן נקרא לאנחנו ,  גירסאות שונות של המערכתמכוון שקיימות מספר
  ." מומלצתמערכת"או " מערכת טיפוסית"מו כ, ליכלשם ב

  של" עצמךעשה זאת" ת גירסבאופן בסיסי אנחנו מדברים על 
שפיתח  המערכת  אתוספר זה מתאר, ישה מימן לפי דרטכנולוגית
  ).פלורידה,גולףמעבדות מ( ביל לאנג 

  
לכן .  ופשוט לקלאת המעקבעשינו , עולמייצירת סטנדרט על ידי 

  .חשבוןבזה את  וקח
, לא נורא,  שלךמדינה בהג לא ניתן להש, החשמליפיוזאם למשל ה

, עבורך המנחזה צריך להיות קו ספר  .שתמש במרכיב שווה ערךה
  .סתגללהתרגיש חופשי לשנות ו. ך הקדוש שלך" התנאבל לא

  
שאין להתעלם  בטיחות והוראותיש אזהרות הכרחיות , אף על פי כן

 סוג של מתכת, אורך של צינור של למכמו, מהן או לשנות אותן
  הבטיחות שלךמען לבטוחים שחייבים להיות  אחריםגורמיםו

ר זה בזהירות לפני שאתה  קרא ספ–והבטיחות של המשתמש 
יכול להיות , ךבעיני" קטן  " שינוימה שנראה כ! ים שינויבצעמחליט ל
  .אפשרות לבצע של הטכנולוגיההבטיחות או קריטי ל
   !חר כך אושנה,  למדקודם

 
אחרים שכפול רכיבים והפרקים של  " HHO-שכפול מפיק ה"  הפרק 

 מספריםולפעמים ,  של הרכיביםמדויקים יםרואית מציגים זהספר ב
  . המערכת הזאתבנייתת ל ופרוצדורוקטלוגיים

  
 מראה את התוכן הטיפוסי מהמערכת המומלצת בהמשךהצילום 

כול לפתח את הגירסה עולם ילכל יצרן מסביב , אף על פי כן. שלנו
  .ציודהזמינות  בהתאם ל מקומיתהתאמה בושל
  

 לומר לאש,יוצרושל המכונית שאי פעם מודליםה לכל גישהאין לנו 
 WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekבדיקת אז על ידי . יוחדיםשינויים מעברו מכוניות של

  ובסיס הידע של–ידע שלנו האתה עוזר לנו להגדיל את בסיס 
  .הטכנולוגיה הזאת

 של תרומה חזרה לקהילה הוא התנדבותי לחלוטין ואין כל התחום
  .כל חובה לשתף או לגלות פיתוחים שלך אם אינך רוצה בכך

  
 מעשית של השמהב לעזור לך רכישת קיט באה,  בקיצור

.  עצמך וסביבה שלךלרווח של, מכונית שלךאת בהטכנולוגיה הז
  .לות בזול ובק לבנות ולהתקין את המערכת בעצמךאתה יכול, שוב

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי
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ולאחר מכן הורחבה ושופרה                           
 ע"י עוזי פרידום.                                                                                                   
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  רכיבים וכלי עבודה, רכישת חלקים:טיפ 

  
רכיבים וחלקים שונים , במהלך ספר זה אנו מראים כלי עבודה רבים

 אם אתה בונה מערכת יחידה ולא –לצורך בניית ותחזוקת המערכת 
מתכוון להתקין מערכות רבות תוכל לחסוך כסף רב אם תשאיל כלי 

דה שדרושים לך עבודה מחבר או שתשווה מחירים של כלי העבו
 EBAYוחלקים רבים אחרים למערכת באתר זאפ הישראלי או באתר 

  .העולמי
il.co.zap.www://http 

com.ebay.www://http 
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  ? טיפוסיתמה במערכת 

 
אבל כאשר אתה .  הטיפוסיתמערכתה מתארת את בהמשךהרשימה 
יצרן  בםתלויה להיות הבדלים  יכולים, אחתרוכשאו , תבונה אח

  . ובמיקומו הגאוגרפי
   :יםהבאהרכיבים  כוללת את טיפוסית מערכת

  
אופציה של פלסטיק  (  ליטר1בגודל  ה עמיד זכוכיתצנצנותשני . 1

הצנצנות האלה את אנחנו מעולם לא ראינו  ).  בהמשךעמיד תנתן
  .ותסדקנ  אונשברות

  
, עם אלקטרודות)  מפלסטיק לבן ועמידויעש(צנצנת המכסה . 2

עם ,  מאוד ייחודי עיצובוזה. 'וכו, חשמל מחברי ,שסתומים
  . ות במקום שטוח,ספירליותאלקטרודות 

  מפיקזהעיצוב , הספירלות על ידי יםצרנוהכוחות המגנטיים שבגלל 
 . המכוניתמצבר מפחות זרם ב, HHO יותר
  . שלך HHO-ק המפי זה 
 
 מאדה הלצורך) מתכתי או פלסטיק ( של צנצנת נוסף מכסה . 3

  . שלך
 
- )   MAP) manifold absolute pressure sensor  חישןפצהמ. 4

  . מומלץ לשיפור נוסף בצריכת הדלק
 
מגן על המנוע , PCV-ה משפר את הפונקציה של: PCV משפר. 5

  . דלקשלך וחוסך 
 
כולל נעלי כבל  חיווט להתקנה+  נתיך בית+ י  חשמלנתיך. 6 

  .ושרוולי בידוד להתקנה קלה ומהירה
  
סעפת מאדה לה לחבר את המפיק אועזור לך  י- Tמחבר ואקום . 7

  .  המכוניתהיניקה של
 
או ך ותחללא . (  כל אחדבאורך מטר  ואקום צינורותשני. 8 

  ). !במערכת  הבטיחות מאמצעיזה אחד, צינורות אלו לקצר
  
  .  כבלרצועות ו גומימיתרי : ציוד  התקנה .9
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המאדה עובד בנפרד
ממפיק HHO - לא יחד
באותו מנוע. זו פשוט

מערכת חליפית ופשוטה
בהרבה שכדאי לנסות.
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11.CATALYST ) סודה לשתיה  –" ) אלקטרוליט "  נקרא לפעמים
 . רגילה מהמטבח הביתי

  .תחילת הפעילות לסודה לשתיהמערכת טיפוסית צריכה שקית של 
   

האלקטרוליט . '  מים להוסיףפשוט ' מערכת להיות ה את הופךזה 
מים מזוקקים .  באמצעות החשמלHHOלתוך להתפרק מים  לעוזר

היה קורה בלי לא  שום דבר לכןו חשמל כל כך כיםלבד לא מולי
 . האלקטרוליט הזה

חודשים של  6-10 להומספיק גרם 30של השקית הטיפוסית היא 
  . בזול בכמעט כל מכולת בעולםוניתנת לרכישה,נורמליתנהיגה 

  
פעיל לה ,בהצלחה התקין לכדי אתה צריך מה שכל באופן בסיסי 

  ! ". מיםלהוסיףפשוט "  - הוא שלךWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek    את מערכת הכוון לו
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יש כאן טעות לשונית קטנה.
הקטליסט הוא החומר היבש.

האלקטרוליט הוא החומר הזה
מומס במים מזוקקים - זה הנוזל 

המשולב שממולא בצנצנת זו.

(במאייד משתמשים רק במיים ללא אבקה כלשהי)

לאחרונה קיבלתי טיפ מחבר חולוני ששמתקבלות תוצאות טובות
עם מיים מינרליים - ועם אבקת אפייה לא סודה לשתייה. אני אף פעם

לא ניסיתי זאת - נסה במערכת שלך. חבר מאריזונה אמר לי מזמן
.HHO שמיים מינרליים טובים יותר להפקת

מי ברז!

שש
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למרות שהסתירו את הלוגו שלי זאת המערכת שפיתחתי בשנים 2006-2007.
את הצילום ביצעתי בביתי בסטודיו סיטי (לוס אנגלס) בשנת 2008.

היום יש אלקטרוניקה נוספת לטיפול במחשב אך מי שלא מזלזל בצינצנות
יכול לייצר ולמכור מערכות כאלו בדיוק. האתר עדיין מציע אותן ויש נסיון

טוב גם על מכוניות מהשנתונים האחרונים.

Copyright © 2006-2013 Ozzie Freedom. All rights reserved.
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  ת מערכות באחארבע

 
 ,"גנרטור של מימן" לזה קוראים אנשים ( )בראוןגז  (HHOמפיק  .1

   . ) יותר חזקHHO  שאמרנו כמואבל 
שפר מ. מים מזוקקיםו סודה לשתיה טהורה עובד עם

כה ראינו שיפור של עד עד . מכוניותי הביצועמשמעותית את 
-25 יש לצפות ל  ריאלי יותר באופן אבל, בצריכת הדלק70%
   . שיפור בצריכת הדלק50%

 
 צינורות התקנה, המאדהממורכב ה, בוסטר של אדי מים. 2 

אבל  1בסעיף מערכת הלא חזק כמו .  עם מי ברזובדע. ביזריםוא
ד קל ופשוט  מאו.10-15%מכונית עד ה ייצוע לשפר את ביכול עדיין

  .לוכפילש
  
 שניב עושה שימוש ה יחודיתהמצאה י, טעוניםמערכת מים  .3 
 -וגם מי ברז ולשתיה טהורה סודה , צנצנות עם מים מזוקקיםה

hydrogen peroxide )מרקחת שלך הבית  מסוכן מ זול ולא נוזל .(
תצטרך להוסיף כמו כן  .ינתהמערכת הזאת מאוד מענישאתה תמצא 

 . ושנאי ביתי קטןשל אקווריום קטנה משאבה 
ניות  כמה מכוהפךיומיומי זה וציוד פשוט בשימוש מהפכני זה 

שיטה זו יעילה ביותר על  .50-72%לחסכוניות בדלק בשיעור של 
  . וישנות יותר1995מכוניות משנת ייצור 

  .מערכת זאת לא מפורטת בספר זה אלא רק מובאת לידיעה
  
 יא הטובה ביותר  ה הזאתהמערכת.  מתקדמתHHO מערכת. 4 

אביזרי צינורות ו, חשמל חיווטעם  ( HHOשקיימת ובנויה ממפיק 
 חיישן מפצההחשוב ביותר  ו, PCV משפר על ידימשופרת ,)התקנה
MAP) כל הרכיבים מופיעים בצילום מעל(.  

 .עובד עם סודה לשתיה טהורה מהולה במים מזוקקים
  . וחדשות יותר1996ר שיטה זו יעילה ביותר במכוניות משנת ייצו

  .59%כה שיפר צריכת דלק בעד עד 
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המאדה עובד בנפרד
ממפיק HHO - לא יחד
באותו מנוע. זו פשוט

מערכת חליפית ופשוטה
בהרבה שכדאי לנסות.
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  הרווח שלךמה 

  
   עשה בשבילךת WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekמערכת  מה 

 
 מערכת ,בפלורידה וקליפורניהבדיקות הרכב המקיפות שנערכו  לפי 

  :צפויה להפיק לך את התוצאות הבאות ברכבך שלך WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek -ה
   
    כביש בעיר וב נסיעהכולל  זה .50% שיפור צריכת הדלק בעד  ·
 . מהיר   
 
  שמזהמת את הסביבה ותורמתמזיקההפליטה ה הפחתת · 

   חמצן לסביבה במקוםפלוטשלך ינוע המ. תגלובלילהתחממות ה
  . ה לזהם אות

 
  .יומנוע וביצועה כוחשיפור  · 
  

  .עתידבפחמן הצטברות  ומונע משקעי פחמןמסלק  · 
  

חום את ה מפחית של המנוע והרת העבודמקטין את טמפרטו · 
  .סביבההנפלט ל

  
וכן חילופי מהלכים , יותר השקטו יותר תבחין בפעולת מנוע חלקה · 

  .חלקים יותר
  

במיוחד , המנוע שלך יותר של  ארוכה מתוחלת חייםתהנה · 
  .שסתומיםההבוכנות ו

  
 אתהגם . בנושא חסכוןאני נהנה להיות מנהיג ויועץ : גאווה וסיפוק  · 
שלך עם הידידים ידי שיתוף הידע המון גאווה וסיפוק על רגיש ת

  .  לעבודהםחבריוקהילה , שכנים, משפחה, שלך
  

זאת יותר יקרה טכנולוגיה השהאני מאמין ו, דלק משוגעיםה מחירי
  .מאוכל חינם 
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במשך השנים ראינו הרבה יותר עד כדי הכפלת
הקילומטרז אבל אסור בשום אופן להתייחס לכך
כהבטחה - כל רכב הוא שונה וזה גם תלוי בנהג.

ביישום לא נכון התוצאות עלולות להיות אפס
במיוחד אצל אלו שמוותרים מוקדם מדי ולא

פותרים את כל הבעיות הקטנות.

--- זו נקודה רגישה (אולי בגלל שהיא כואבת בכיס) שהרבה קוראים
תופסים אותה כהבטחה שלי או שלנו - ראה הערה למטה באדום!!!!!!!!!!!!!!!!
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   כדור הארץעשה לת WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekמה 

 
  .הפחתת זיהום האויר · 
 
  ! ! !  נפטעל  מטופשות מלחמותלא עוד. נפטהקטנת צריכת ה · 
 
 את לבסוףקטין עוזרת להלכן ו,  טמפרטורת פעולת המנועהורדת · 

  .ההתחממות הגלובלית
  
 

  ? אתה זורק יקר כמה כסף 

  
מ לליטר ואתה נוסע " ק8עושה  רכב שנוהג ברכב נאמר שאתה בוא 

 7 -ב.  של דלק חודשליטרים 400 צורךאז אתה , מ בחודש" ק3200
באירופה אתה ! לך מהכיס שח לשנה" ש33,600  זה שווהרשח לליט

 11,760ואתה חסכת בדלק  35%חסוך . זה ממשלם כמעט כפול
ים שלושה או ארבעה נהג, ם שנים אם את. לשנה בדלקח"ש

 . הללו גודלים בהרבההחיסכונות השנתיים , במשפחה
 

אורך החיים הממוצע ש מדווחת ב" בממשלת ארהתחבורהה תמחלק
ציאלי לכל הפוטנאם נחשב את החסכון .  שנים12 הוא של רכב
  .ח" ש141,120-ה נגיע לאורך החיים שללמכונית 

אז החיסכונות שלך ? ם בחברה שלך נהגי20ומה אם יש לך צי של 
  .ח" ש2,822,400 -יגיעו ל
 ) מיליון3כמעט (ח " ש2,822,400מה אתה יכול לעשות עם תחשוב 
  ?במזומן
בדיוק  אז אתה יודע, ה משאיות או טנדרים הרבלע אחראיאתה  אם 
   .. מה אני מדבר על 
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הערכה גסה כדוגמה בלבד

עדכון: בסמי טריילרים בארצות הברית תלמידים שלי עם מערכת צנצנות פשוטה (6 צנצנות) דיווחו על
חסכון ישיר ומיידי של 350 עד 500 דולר בשבוע וחסכונות נוספים על התחזוקה היקרה של סמי טריילרים.
עם מחירי הדלק בארץ זה מיתרגם לאלפי שקלים רבים כל שבוע לכל מכונה ומכונה!! אני מכיר אישית את
בעלי המשאיות והנהגים - הדיווחים הללו אמינים עלי לחלוטין. יחד עם זאת מי שיהיה ילד רע וייקח את זה

כהבטחה שלי יקבל מכות בטוסיק - קח אחריות על מה שאתה עושה מתוך הבנה שזו טכנולוגיה נסיונית
וחייבים לבדוק מה זה עושה לכל מנוע ומנוע במקצועיות וברצינות. אני מאמין שזה יחולל מהפכה בארץ

אם לוקחים את זה מנקודת מבט אחראית ולא זורקים את כל האחריות על עוזי.

████████████
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  ...אבל, עצמךב אתה יכול לבנות 

  
אתה .  שנים100כמעט היא בת  אנרגיה לכלי רכב זו שלכנולוגיה ט 

מש במידע שתאם ת, עצמךבהאלה חת מהמערכות יכול לבנות א
בור ע אבל אתה תצטרך ל,יתן להשיג באופן חופשי מהאינטרנטנש

  תקרא מאות, ב ישנים" של ארה ישניםדרך הרים של פטנטים
יה ניסוי וטע דרך חודשים או אפילו שנים של  ותעבור,עמודים וציורים

ץ כמה ירתאז ו ,לא למכוניות מודרניות למצוא מה עובד ומה רק כדי
  . זה דרך וכלבדיקות

  
 חסןמהמשיצמחו ,  שלךתיסכוליםה ו שתשלם המחיר חשוב על

  ...יםחצלומ  לא כל כך פרוייקטיםמלאיהיה ששלך 
 באופן על הטכנולוגיהאנחנו מעולם לא דרשנו להחזיק בבעלות , היי

וח תיפ לשכסף ה ו אבל אנחנו כאן לחסוך לך את הזמן–בלעדי 
ופיתוח  שנים במחקר 25 נסיון שליש לנו . הפתרון המעשי והכי טוב

שיהיה   עדייןאבל פשוטהכי  וישים הכי  הפתרון להביא לך אתכדי
מוצרים לא ל פשוט גם עושה את המוצרים שלנו הכי.  חזקןפתרו
 . יקרים
עד עתיק אותנו  שתרצה להבמקרה, הקקלים להעתממש והם 
  ! !היסוד
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לעבור בדיקת עשן ללא ממיר 
 !קטליטי

) ' בוכנה שבורה וכו ( הרוסאם המנוע !  לא הבטחהאתז !!שים לב 
בעלת  WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekת אבל טכנולוגי. תקן תקלות אלוחובה והכרחי ל

ש משתמ.  באופן דרמטישפר את רמת הזיהום של הרכבהכוח ל
  : הזה פלאשמח אחד שלח את הסיפור המו

  

  
  !!הערה חשובה

אם בדיקת העשן אף אחד לא יכול להבטיח שאתה תעבור את 
 . הרוסהמנוע שלך 

 ,ה בוכנה שבור, צלצוליםבעיות מכאניות כמו חובה עליך לתקן
  .' וכו שרופים או סדוקיםאטמים
HHOהיא דלק שלא נשרף ו  במידה הבעיהת ישפר משמעותית א

  .בעקבות שריפה לא יעילה במנוע
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  .קאדילק ישנה בWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek     מכשירתקין  ה שליידיד
 ולקח את  הסיר אותולכן הוא התקלקל  הקטליטי שלומירהמ

  .הרכב לבדיקת עשן
  

אתה יכול להיות בטוח ": לאחר הבדיקה ניגש אליו הבוחן ואמר
 !".שיש לך ממיר קטליטי מותקן ובנוסף הוא עובד מצויין
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תבין: הממיר הקטליטי, אשר מיועד להשמיד את הדלק אשר
לא נשרף במנוע, הוא בעצמו הוכחה והודאה של מהנדסי הרכב
שאינם מסוגלים ליצור בעירה מלאה של הדלק! תכלס לא צריך

אותו כשיש לך מערכת HHO המסייעת לבעירה דלק מלאה.

אני לא אומר שזה חוקי לנסוע בכביש בלי ממיר קטליטי! אבל
HHO אתה יכול לבדוק בעצמך אם הוא נחוץ או לא ע"י שתזין

בכמות הנכונה לתוך מנוע בנזין או דיזל. אני עשיתי את זה מספר
פעמים והריח של האגזוז היה אמנם חם אבל יכולתי לנשום את זה

שעה שלמה ללא סחרחורות, בחילות וכולי למרות שאני רגיש לריח.
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  HHOמפיק של  התקנה

   אזהרות בטיחוטיות
  

  
  
  
  
  

 מתקן  של מכשיר או או באופן לא נכוןנה לא נכוהתקנה
 לגרום נזק או  יכולהWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekמשתמש בטכנולוגיה של ה

  .פציעה חמורה לבני אדם
תנו כאן ינשבטיחות אזהרות ההוראות ו את המלאקרא ו

להמנע מהסיכונים כדי  ספר זה אורךכל  לובמקומות רלבנטיים
  .והאל

  
 על או לא אוהב לעבוד ו אם אתה לא מבין את ההוראות האל

 זה צריך.  את ההתקנהלבצעמכונאי שלך ל אזי תן, כלי רכב
  .התקנה דקות 15- כלקחת

  
 וודא ; ןעשת ואל, תמיד עבוד מחוץ למבנה ובאזור מאוורר 

  .מנוע לא חםשה
  

; בכלים מקצועיים רק השתמש  לבש משקפי מגן וכפפות ו
 כלליות תיות בטיחופרוצדורותבישר והשכל  בהגיון ובהשתמש
  .מכוניות התקנות ותחזוקה של,לטיפול

  ! שאל, אם אתה לא בטוח
 

 פנה, במקרה של בעיה. ת הפרק הזה טוב לפני התקנה למד א
  . בעיותפתרוןפרק לל
  

במבק מאתר  מייק של " Shade Tree Safety" המאמר 
automedia.comמומלץ מאוד לקריאה וייתן לך ידע נוסף בנושא :  

  
http://www.valvoline.com/carcare/articleviewer.asp?pg=ccr20
070501st&cccid=2&scccid=5 
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8תט

לא כולל טיפול באלקטרוניקה אם צריך.
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  "מומחים"הזהר מ
  

  
  
  

  
  

ב יהקשלהמנע מפחדים מיותרים וזה כולל לא : מלה של זהירות 
 באה בכוונה  בספר זה לאהמוסברת הבטיחות ".מומחים " -ל
  .רק להוסיף לבטיחות שלךאלא , למנוע ממך לפעולהפחיד או ל
  

ן של הסיכו" בגלל ש ו על ידי המכונאי שלתבשר לקוח טוב אחד נ
. והתקין את המערכת הזאת במכונית שלסרב לל בייהוא ח" אש 

אזי הוא היה מגלה שאין ,  ההוראותאחרעוקב היה אבל אם הוא 
  .כבישכל רכב אחר או מערכת על המאשר ב  סיכוןיותר

  
   גז טבעי\מימן מיכלי  מלשים  יותרבטוחה WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek למעשה 

כלי הרכב כשעכשיו ! זה משוגע! ! ! במכוניות ואוטובוסים 
יקרה אבל מה , "של בסדרסוג "הם אז שוק של מימן בהחדשים 

 ?  הדרךבהמשך שנים 10-15עוד 
לס אוטובוס 'לוס אנגב. עיר בכל רחבי היתפוצצו הם יהיו ישנים ו

בה המזל בן האדם שהיה למר. תידלוקבזמן  התפוצץ  כבראחד
 שבר הפיצוץ .למקום אחר וניצל נקרא ולנקותו כובתו אמור להיות

 שאוטובוסים אלה כווןמ! בלי אש  וזה היה.לשניםאת האוטובוס 
אני לא אוהב את . מחבלים ל יעד נעשיםהםהם כל כך דליקים 

 ?האם אתה! הז

זה כל  –  נכנס למנועשהואאחרי רק  – דליק HHO, כן
 מימן נת מאחסלא  שלךWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek  מערכת עדיין.הקטע
אחסנה מפני לכן אין סיכון , כמו שצריךהיא מותקנת כאשר 

  .של מימן
  

אנשים שלא מבינים את המערכת ל ניםלא נות,  אז שוב
. סיכונים לא קיימיםאמר לך על  לפחיד אותך אולה
חיים  פה המנוע ומוסיאת מקררת WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelekטכנולוגיה של ה

 .למכונית ולמנוע

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

הבהרה: אין כוונה להביע בוז כלפי 
מומחים אמיתיים אלא רק אלו

המעמידים פני ידענים כדי להפחיד אותך.
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   מקרובHHO-בוא נכיר את מפיק ה

 
 את ומקרר HHO יוצר את הוא,  הוא הלב של המערכתHHO-מפיק ה 
  :מנוע ה
  

  

  

  
  

  

  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי████████████



                                                                 138 מתוך 41 עמוד
WaterDelek.co.il  

  התקנה
, אוזן צריך להיות שטוח וממיקוםה.  המנועתא במפיק את הםמק
ץ או יזוז ממקומו יקפו לא המתקןבטיח ששת את כזבצורהבטח ואמו

  .'בזמן שהרכב עובר מהמורות וכד
יאפשר למלא או לרוקן מים  שבמיקום נגיששים את המכשיר 

  .לטפל או לבדוק אותו מדי זמן, כן לנקות-וכמו, בקלות
  

 . מאזורים חמים ככל הניתןהרחקהתקן את המכשיר : חשוב 
טלי נסה להשיג מד חום דיגי, כדאי להתקיןאתה לא בטוח איפה  אם

כזה שיש לו עינית המודדת את החום באזור ללא צורך , ללא מגע
 . הכי קריר האזור  השתמש בכלי הזה לאתר את ,במגע

, "יותר מדי חם " מוגדר כאן למה אני לא יכול לתת לך מספר מדויק 
תהליך ו, מנועה, מזג אויר:  גורמים כאן מספריש שילוב של ש ווןכמ

 שבשני מקרים  זהמר לךכול לואני ישכל . העצמ האלקטרוליזה
המקרים זה   בשני.הזכוכית שרדורק ההמפיקים  נמסו בהםבלבד 

  :מ  כתוצאה הקר
  .על המפיקעל ידי המנוע  קרןויותר מדי חום ה.1 
  ).סודה לשתיה (יותר מדי אלקטרוליט.2 
  

 משנה  גידול בטמפרטורהשבו, "בריחה תרמית" קראשנ מצב ישנו
 שגורם בהמשך) חשמלי ה עליה בזרם הזהבמקרה ( את התנאים 
  . לתוצאה הרסניתמובילו, טמפרטורה בלעליה נוספת

  
  : יכול למנוע זה מלקרות על ידי אתה 

 לא  הם מים מסוננים. מזוקקיםמיםב רקאך והשתמש . 1 
 ! מזוקקים מים

וסיף רק תו,  לשתיה סודהכפית של½  יותר מעם לאלהתחיל . 2 
 . יתרחום  שלא נוצרכאשר אתה בטוח 

ככל ם את חום המנוע וסאם זה לא אפשרי ח. םו מחרחקהתקן ה. 3 
ניילון בועות ( בין המנוע למפיק מגן של חום ב שימוש על ידי הניתן

 ניתן לרכוש בחנויות טמבור או –עם שכבת אלומיניום מבודד נהדר 
  . למפיק חלל אויר מסביבמ" ס3-6שאר לפחות ה. )הום סנטר

  
מרצועות  בקלות  מעוצב יכול להיות המפיק לרכבהחיבור שלמתקן 
 שניוגומי קטן   במקרים אחרים לוח.וןומגולרצועות פח או נחושת 
  .ספיקהיכולים ל גומי עם ווים בקצוות מיתרי

  
 חללברווח ממספיק קיים  יכול להיות כלי רכב שלא  לעיתים רחוקות

  להשתמש באזורהואפתרון אפשרי . המכשירנת קתלה מנועה
 כל דבר הדק את המכשיר למסגרת המכונית או. רדיאטורלפני הש
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=== בתא המטען אך עדיף 
לנצל את האיזור                                                                                                                                         
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ווודא שזה ,  נעים אחריםחלקיםל  אוחגורותל, רדיאטורלחוץ מאחר 
  .רדיאטורלא נוגע ב

  
 ווי לקנתקדם כעת. מיקוםה והתקנה המכניה כל תהליך זהו 

המנוע של  מ ואקום לחץ מופעל על ידיHHO-מפיק ה. ההספקה
 של ת החשמלממערכוולט  12 פקה שלובנוסף הס, רכב שלךה

  .הרכב
  
  

  ואקום. 1 בשל

  
 ואקום מסופקים מהמנועה יוקו,  בתרשים מתחתמופיעש כפי

מערכת ( " שתמש במערכת עליך להו, מכוניתהשל שונות למערכות 
- את השאובל הואהרעיון . חזק הואקום הכי בעלת) תרשים ב" רכב
HHOשבוא ה, ניקהסעפת הי או קרבורטורכמו ה  לתוך מקום-HHO 

  .מת הקייאויר/הדלקתערובת ם  ע באופן אוטומטייתערבב
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   הספקה כפולה– התקנת ואקום

 
 שלכפול  פלט (להספקה הכפולה  הסיבה 

HHO ( עובד בסיבובי כאשר המנועש היא 
. סעפת היניקה ואקום גבוה בנו ישסרק

 אתה מאיץ רד כאשרויהואקום בסעפת יניקה 
, ברגע הזה.  גבוהד"ל המנוע לסמעלהאו 

שג בכונס האוויר בשביל ואקום מויותר 
זה יכול .  לתוך המנועHHO- גז האת לשאוב
 צאתיקצת יותר דלק אבל אני לא מלחסוך 

 אם אתה רוצה לשיקולךלכן זה ,  קריטישזה
 . להשתמש בהספקה כפולה

 מנגנון באופן עצמאי ולא נדרש מתרחשתקוים ה בין פההחלה 
 . שליטה

  
 מקושר שניהקו הבהתקנה הזאת . בהמשךחס לתרשים הואקום  התי

 Tמפצל השתמש במומלץ ל.  של המנועלכונס האווירמהמכשיר 
צורך חיבור היציאה ל.  לצורך החיבור ואקוםויקואוניברסלי של 

 פליז  במחברשתמשה,  מסנן האווירביתלכונס האוויר או השניה 
  ).ראה צילום (  מתאים

  
  
  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

אפשר מחברי פלסטיק. מה שחשוב שיתאימו לצינור
שבו תוביל את ה- HHO כדי למנוע דליפות.

כמו כן הקפד על צינורות וואקום מגומי שמתאימים לרכב -
נא לא לאלתר מצינורות של גינון ושטויות אחרות.
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לכן אתה , כתתוך המערה ב הזפיצול בנינו את הכותבחלק מהמער
 .המכשיריוצאים מ צינורות יכול לראות שני

  . האווירוהאחר למסנן , סעפת יניקה/קרבורטור פלט אחד לחבר
 ו עם בורג או פקקתום אותס,  השניפלטאם אתה לא משתמש ב

 . גומי
 

, א"ז, הספקההי ו קו בשניניכוו-חדים שסתומים אנשים מתקינמחלק 
 צריכת הדלקניסיון שלנו מה אבל .T- מחבר השלהיציאות י תעל הש

כאורה השסתומים חוסמים ל( יותר בלי השסתומים טובה ה תהי
 ).  מגיע למנוע HHO פחות לכןת חופשיימה זר

 ניתנים ניכוו-ם חדשסתומי, שסתומיםאם אתה רוצה לנסות עם 
 . יחידה לח" ש10- במחיר של כאקווריוםמחנויות לציוד להשיג 

  .שסתומים טובים הם בעלי מהירות תגובה טובה ופתיחה בלחץ נמוך
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 לחץ של ואקום הרגישאתה צריך להיות מסוגל ל,  עובדהמנועכאשר 
, אם אתה רוצה לדעת בדיוק. רוצה להתחבראתה אליו שקו  ברציני

  טובואקוםמד , אחדך להתקין יותר ממכשיר ובמיוחד אם אתה הול
  .חנויות כלי עבודה וציוד טכניניתן להשיג ב

 ")תחזוקה"ראה פירוט בפרק (
  
  
  

 אקום הו את קוחבר
ץ שרואקום ו קל, מהמכשיר

  . סעפת יניקהל
כל קרוב כבצע את החיבור 

אם הרכב .סעפתאפשר לה
שה את ע,  קרבורטורבעל
ס של יבסל מתחת חיבורה
לעתים קרובות  .קרבורטורה
 יש,  ישנים רכבכליב

 ןניתש רזרביים חיבורים
  . תמש למטרה זולהש

   בדרך כלל וזה. למיםואקום של הבהשתמש בקו לה אין: הזהר 
  ואקוםמגבירמאוד שמקשר בין המנוע וה עבה ור שחור צינ
  . םמי של הבל)בוסטר(
   :)בתא המנוע קיר האש בדרך כלל תוף גדול על  (

  
וודא לפשוט ו,  להשתמש בקו של הברקס פשר שאביל לאנג טוען

מתכת על הוספת מהדקים מ על ידי ת אפשרי נזילה כלשאין
 לגעת במערכת  אני ממליץ שלא–בחיבורים שביצעת הצינור 
 !הבלמים

עמוד 45██████
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 טובלמיקום בדרך כלל  משמש PCV-הקו שמחבר את שסתום ה
  . לחיבור

 מחוברים  להיותכיםצרי) EFI( הזרקה אלקטרונית כלי רכב עם
 . או קרוב אליהבסעפת יניקה

  
מבטיח  ריענון של  שכווני-חד הוא שסתום, PCV-או שסתום ה, אורור של הקרטרהשסתום * 

  . תפנימיהאוויר בתוך מנוע בעירה 
  * ].WIKIPEDIA.COM: *צילום מ [ 
  

של סעפת היניקה  בין קצר את קו הואקוםללא : אזהרה 
. מ" ס120- מפחותא ל הצינוראורך  את שמור.  והצנצנתהמנוע

ק זנ תעינומבטיחות הר ופישצורך  לשמרהאורך הזה חייב לה
  .למכשיר

  
  חנות בכל שום קושיה בליגניתנים להשואקום  אביזריטווח רחב של 

  ). זה  לשימוש נהדריםאביזרי פלסטיק  ( לרכב  חילוףשל חלקי
  

  הקצוות שלו בדרך כלל . אוניברסלי...מחבר ואקום, כשמו כן הוא
  תמונה  אהר( עם סכין  קצהמהך וחתוצריך ל,  לצינורניםיותר מדי קט

 זה. עבודהעשה את הי  בדיוקמ" ס1קיצוץ של מניסיוני ).  מתחת 
עדיין אבל ,  הכרחיזה לא. גזהזרם את  חוסם  קטן מדיתחמלץ כי פמו

  .יםביצועהר ופיזה יעזור לש
  
  
  
  
  
 
 
 

  צינורמיקום החיצים עבורחתוך ב
, חתוך יותר גדול או יותר קטן. "1/4

אתה משתמש  בהם לפי הצינורות
  .קצהבכל 

  
  
  
  
  
  
  

  . הצינורחיבורהצילום מתחת מראה התקנה של 

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי
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  מזיןצד אחד,  יחידה מהמפיקHHOיציאת במרכז מקבל  T-מחבר ה
את סעפת היניקה   והשני,)מימין (הקופסה של מסנן האוויר את
  .)שמאלמ(

- המשפר הזה ויקושר אחר כך לבמקרהבשימוש  לא  PCV- הצינור
PCV.   

 נייםכוו-ם חדשני שסתומיהם ם אדוצבע  ב המוקפים חלקים
 ה פעולהעושים אות(  קדימה לכאן  וזזוציאות המפיקי מהועברוש

 ). מניעת זרימה הפוכהכאן של 
   

  קרוב האווירמסנןשרי ההתקנה הזאת היתה שמצאתי ואח מהסיבה
  .סעפת ולכן לא נדרש צינור נוסף למאוד
ל אני חושב שזה קל ומסודר  אב,סך כסףולא ח.  רעיון בשבילךסתם

  .הרכבהל

 
 

כון של  את הכיוון הנניםלום מעל מסמהחיצים הצהובים בצי
  ).בעיגולים האדומים ( שסתומים ה
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  התקנה בטורבו דיזל או משאיות
דיזל יש לחבר את הזנת -בחיבור המערכת במשאיות או רכבי טורבו

 לתיבת פילטר האויר או לכל נקודת בצינור המוביל מתיבה HHO-ה
ורבו מכוון  אחרי הטHHO-לא מומלץ לחבר את ה, זאת אל הטורבו

  .שלחץ האויר שם גבוה יותר

  : חשמל. 2 שלב
  

התיחס לתרשים החשמל .  וולט12מתח ל בו לפעתוכנןהמכשיר מ
מכונית שלך התייעץ עם המכונאי של הא בטוח  אתה לאם. מתחת

 . )או החשמלאי(
  
שלילי מחבר השחור של המכשיר להחשמלי ה מחבר את החבר.1

אם המצבר ). חוט שחור ( תיך נשתמש בחוט בלי ה. הרכבמצבר של 
 או הארך את החוט כל החוט לגוף הרכב את  חבר,יותר מדי רחוק

  .  למצבר עדהדרך
 
רק חיובי   וולט12ה נקודה במערכת החשמלית של הרכב בעל זה. 2 

למשל הסולונואיד של , 'הסוויץ של 2 מצב בפתחכאשר המ
  .או מעגל דומה, מנוע הוישר, הסטרטר

 
חבר את המחבר החשמלי האדום של . ' מהסוויץתחהוצא את המפ.3 

  . באמצעות כבל עם נתיך3המכשיר לנקודה שזיהית בסעיף 
  
 הכניסאתה יכול עכשיו ל, וך מנזק של טווח ארחיווטלהגן על ה. 4 

אה ר, "צינור שרשורי " לתוך מה שנקראחוטים שהתקנת כעתאת ה
 מומלץ  לא. טכניציודלות צוא את זה בכל חנאתה יכול למ. צילום

   .לרכוש באינטרנט משיקולי עלות משלוח גבוה
 

  : הערות
 . המנועבתא ,  בקופסהממוקמים נתיכיםחדשים ההברוב כלי רכב 

כניס להו,החריץ אליו נכנס הנתיך את החוט לתוך לדחוףפשוט ניתן 
 אמפר כמו 15 או 10רצוי להשתמש במעגל של . נתיךמחדש את ה

קיימת  לא  יותרישנותהוניות מכ מה בחלק.הצתההמעגל של ה
כזה מומלץ מאוד לחבר את חוט החשמל במקרה , נתיכים  תקופס

  . וולט חיובי12לצורך חיבור ל") וישר(" הקדמי מנוע של המגבל
  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי
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חוט  ( הפוכהמערכת החשמלית יכולה להיות מכוניות המהבחלק 
תייעץ ה,  אותךבלבלמאם זה ). או למצבר עצמו , רכבאדום לגוף ה

  . הספציפי שלךר עם המודליכרכב המחשמלאי עם 
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עדכון: בהתקנה חשמלית זו חסר חלק חשוב - ממסר
שינתק את הזרם כאשר המנוע דומם. ראה באתר או
כתוב אלי להבהרת נקודה חשובה זו. זה חשוב בגלל

שאנו לא רוצים הפקת גאז כאשר המנוע לא צורך אותו.
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י חשמל מחבר להשתמש בכיצד
  מהירים

 
 יכולים להיות מסופקים עם מערכת טיפוסית  חשמל מהיריםמחברי

  . ומאמץ בחיבורי חשמל זמן חוסכיהםו
  .בדיוק איך להשתמש בהםד  תלמבהמשך

  
 אדוםפיע במו( החוט החדש ,  שאתה מוסיףס את החוטהכנ. 1

 לתוך )האדום או שחור  ל להיות אוו אבל זה יכבתמונות להמחשה 
  רק מצד ימין שזה יתאיםשים לב. המהיר של המחבר האחוריהחריץ 

   :ממוקם כמו בתמונהכאשר המחבר 
  

  
  
  
 בצבע חום עמופי ( חברהתצה לו רהאליו אתהכנס את החוט . 2

   : בתמונהו המחבר כמחזיתבחריץ  לתוך ה)בתמונה להמחשה 
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 המתכת. ץ את מחבר המתכת על החוטיםוחלהשתמש בפלייר ל. 3

, קשר חשמלי חזקביניהם שה עיהחוטים ו  דרך הבידוד של שניתרד
  :בפעולה אחת  כלוה
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   : בתמונהקפל של המחבר ביד כמותסגור את המכסה המ. 4
  

  
  
  
   :ך הסופי יראה כהחיבור. 5
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שים לב שאין תמיכה בתחתית . כךתראה בערך ההתקנה כעת 
מעולם לא ו ,מיכל המים של המגביםה על ויל הצנצנת ת-הצנצנת 

   .בנסיעה מהירה או במהמורותלא ה גם נפל
שחרור קל לצורך  לנותתייפה אבל עדיין נות מהודקרצועות הגומי 

  . את כל רצועות הגומילהורידבלי מהסרה של המכשיר 
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  : התקנה סופית . 3 שלב
 

 בחלק מ" ס3בגובה  רווח השאר, מים מזוקקיםמלא את הצנצנת עם 
 ).  לשתיה טהורהסודה(  של אלקטרוליט רבע כפיתהוסף . העליון

  .סגור את הצנצנת. ערבב מעט
  

 ,HHO צור הרבה יותרתי של אלקטרוליט  אחת נוספתכפית פתהוס
ך להחליף טרצתזה כובמקרה ,  אמפר5שרוף נתיך של אבל יכולה ל

,  עובד בשבילנו אמפר15  ציוןעם נתיך( יותר גבוהערך  עם ותוא
עשויה הצנצנת . )נושא בחירת נתיכים בהמשך בראה הערות

 להתקרר לפני ה ליש לאפשראבל , תסדקהצנצנת לא . םלהתחמ
  . אחרת תחזוקהת כל פעול או, ים קרפת מיםהוס

  
 קיםחשמליים מהודהרים החיבוכל שודא . את ההתקנה חזותיתבדוק 

  .  והמכסה מהודק ומוברג על הצנצנת)כח יד בלבד(
 

  בחירת נתיך
 

רבע שתמש בה –  HHO  שלת בינונישימושי להפקה אמפר 5נתיך 
 וךצר וולט זה י12עם (  של מים ליטר אחדכפית של אלקטרוליט ל

  אחתכפיתערבב  HHO שלהפקה מוגברת ל.  אמפר1-1.3ך בער
 8-נתיך לוהחלף את ה, יםליטר מ 1 של אלקטרוליט לתוך שטוחה

  .) אמפר בסיבוי סרק של המנוע2-3המכשיר יצרוך ( אמפר 15עד 
  

  לשתיה כפיות של סודה1.5עם עד לעבוד  לנסות אתה יכול
במיוחד במזג , תחמםשעשוי להלמכשיר  שים לבאבל  )לליטר(

ד את היחס של אלקטרוליט הור, המכשיר מתחמם  אם! ! !אויר חם
  .מיםל
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  :ן נוכוו. 4 שלב
   
 אחדניתוק  או הנתיך הוצאת ידי על,  בלי חשמללהתחיליש  .1

גע בחלקי מתכת ו לא נמחברהשודא  ( ממתחממחברי החשמל מ
  . )שריפה של הנתיך תעישל המכונית למנ

 
אז .  בכיוון השעוןכל הדרך הואקום  את השסתום של כווןסובב. 2

  .כיוון השעוןנגד   סיבוב אותו חציסובב
  

  
  
הנובעת מקצה  בעבוע הת את המנוע והסתכל בפעולענה. 3

 כאן דרך אגב הוא היתרון הגדול של( הצינורית שבתחתית הצנצנת 
  לא שקוף פלסטיקם מתכת אוצנת זכוכית חזקה במקומי שבחר בצנ

 . ) יכולת לראות מה קורה בצנצנתהמשמע שקיפות –
 סתכלה את השסתום של כוון של הואקום וסובבלאט לאט 
  שלכמות קטנהתתקבל כוון את השסתום עד ש.  בצנצנת בביעבוע
  .בועות

  
  . את המנועכבה. 4
  
כל ש ווודא נתיך למקומו ההחזרת את החשמל על ידי חבר. 5

  ).הידוק ביד מספיק , שוב ( ים מהודקהחיבורים
  
 ביןהמפיק  את המנוע שוב והסתכל בפעולה של נעה. 6

ר ויזרום צוויהיתחיל ל) HHO(ב ז צהבה ג.האלקטרודות המסולסלות
  .צנצנתבכיוון החלק העליון של ה

  

████████████
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 שהמנוע שים לבאתה ת, ) שניות 30באופן גס ( בתוך זמן קצר . 7
הסיבובים . יותר שקטו ישמע יותר חלק הוא. יתחיל להשמע אחרת

    – נורמליזה . דקותים לכמה לא יציב לדקה שלו יכולים להיות
 –צלצולים בטל את הלבעירה והור מחזלשנות את  מתחיל HHO-ה

 .  עצמו לשינוייםוהמנוע עכשיו מכוון
 
וצריכת דלק  יותר ים טוביםיצועבדרך שלנו ראינו הבחלק מניסויי . 8

אבל עד כמה שאני , טובה יותר כאשר ווסת הוואקום סגור לחלוטין
, מאודנמוך ע אפילו אם ועביב קצת השאירל יותרבטוח יודע זה 

  .ןזמה  לח כלHHO - את ה שומרזה וון שכמ
  

 נמוךביעבוע ו, HHO של מצב בבועותאפס לכוון  :  אחד אמרמפתח
  ).נותקחשמל מ (מצב מאדהב
  

  .תוצאותאותנו ב שתף שלך ובדיקותעשה את ה
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !  כעת לפעולה מוכנהךשל HHO-המערכת !  מזל טוב
  .המנהנה מת
  

על סמך הניסיונות של הרבה לקוחות מבוססת החוברת הזאת 
נחנו ממשיכים שאמכוון שלם מועולם לא ל עדיין זה  אך.וידידים

נסיונות , שילחו לנו פידבקים רביםנא א. ללמוד כל הזמן
  !תודה. טובת כולםל –ופתרונות שמצאתם 

  
 ,בחון שיטותל התיחס ליתר החוברת הזאת לדרך מומלצת 

 . איתור בעיות ותחזוקה,כוונונים עדינים
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 מאדהה תהתקנ
  

  מאדהכיצד לבנות 

  
  
  

   המאדההתקנת
  

 צריך להיות מיקוםה.  המנוע בתאWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek ם את המכשיר שלמק
יקפוץ או  לא המתקןבטיח ששת את כזבצורהבטח ואמו, אוזןשטוח ומ

  .'יזוז ממקומו בזמן שהרכב עובר מהמורות וכד
יאפשר למלא או לרוקן מים  שבמיקום נגיששים את המכשיר 

  .תו מדי זמןלטפל או לבדוק או, כן לנקות-וכמו, בקלות
  

מרצועות  בקלות  מעוצב יכול להיותמתקן החיבור של המפיק לרכב
 שניוגומי קטן   במקרים אחרים לוח.וןומגולאו רצועות פח נחושת 
  .ספיקהיכולים ל גומי עם ווים בקצוות מיתרי

המכשיר שבגלל בעיה   פחות במקרה של המאדה מהווהמיקום קריר
  .HHOצב ישאר יותר קריר מבמ

  
 כמו מכונית שלךהמהמנוע של ואקום  מופעל על ידי לחץ אדההמ

  מסופקים מהמנועקוים של ואקום, בהמשךבתרשים הואקום שנראה 
שתמש במערכת להואתה צריך , מכוניתה ונות שללמערכות ש

על " H2O" במצב HHO- במפיק ההשתמשדרך אחת היא פשוט ל
שהוא  " המאדהשיכפול"שתמש בפרק לה או .ידי ניתוקו מהחשמל

  . יותר פשוט
  

  !חשמליללא חיבור ,  שובאבל ,אדה בממי ברזבלהשתמש ניתן 
 או, מבודדיםוקים תיות מנולהצריכים אחד או שניהם חוט חשמל 

  .פשוט להוציא את הנתיך 
 

נוזל  של ק"סמ30 הוסף  : קפואמזג אוירבמאוד שימושי  
ניתן להשתמש גם (  ברזעם מי לצנצנת  של דלקקפאוןגד נ

 בחודשי החורףאת במאדה זבתערובת והשתמש , )במים מזוקקים
 .הקרים
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אין בו חימום עצמי (שבמפיק HHO נגרם ע"י האלקטרוליזה)

כמו שציינתי המאדה הינו מערכת
.HHO אלטרנטיבית - לא יחד עם
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לחץ אתה צריך להיות מסוגל לגלות .  את הואקום הכי גבוההשמשיג
, בדיוק  רוצה לדעתאם אתה. תחבר אתה מ אליומהקו רציניואקום 

ואקום מודדי , ובמיוחד אם אתה הולך להתקין ביותר ממכונית אחת
  .ים ניתן להשגה בחנויות כלי עבודה וציוד טכניטוב

  
  

סעפת ץ ללקו של ואקום שר, הואקום מהצנצנתר את הקו של חב
  הוא אם הרכב.סעפתאפשר לה כלר קרוב כחיבו עשה את ה.יניקהה

 . קרבורטור הבסיסלאו מתחת /ר בחיבו השה אתע, קרבורטור בעל 
ניתנים ה ים רזרביחיבוריםיש , לעתים קרובות בכלי רכב יותר ישנים 

 מיקום טוב הוא צינור החיבור של בדרך כלל. זאת למטרה שימושל
הם  צריכים גם הזרקה אלקטרוניתכלי רכב עם .  PCV-שסתום ה

  .סעפת היניקה ליד  מחובריםלהיות
  
  

 – יתלטרנטיבקום את ואהתקנ
  הספקה כפולה

  
מכשיר מהחובר  מקו שניבהתקנה הזאת . בהמשךראה תרשים 

 אוניברסלי Tמחבר ואקום השתמש ב.  של המנועאווירהכונס ל
לתיבת פילטר צינור השני לכונס האוויר או חיבור הל. לביצוע החיבור

דח לחלופין קאו , פליז או פלסטיק מתאיםמחבר שתמש בה, אווירה
  .הצינור את קדבהוחור קטן 
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  ןנוכוווהתקנה סופית 

  
חופשי   של רווחמ" ס3השאר .  מלא את הצנצנת עם מי ברז רגילים

.  בצנצנתביעבוע התסתכל בפעולה את המנוע ועהנ. בחלק העליון
עד שיש כמות  חלק העליון של הצנצנת הואקום בכוון את שסתום

  .בועותקטנה של 
  

  !ן לפעולה  מוכWaterWaterWaterWaterDeleDeleDeleDelekkkkמאדה של ה.  זהו זה
  

בהתאם לסוג . לפי הצורךמים כל שבוע והוסף מים ה בדוק את גובה
בשונה . מ" ק1500-4500  להצנצנת אחת של מים מספיק, המנוע

היחידה ,  לכסות עם מים שצריךאלקטרודותבו שיש  HHOמהמפיק 
הייתי אומר .  מים מהגובה הרגילהזאת עדיין תתפקד עם פחות

  .צי גובה הצנצנת יש להוסיף מיםשכשהמים מגיעים לח
  
קפאון נוזל נגד הלהוסיף את מתי  קשה לומר קצת  קפואמזג אוירב

  .מ" ק1500-ק יספיקו ל" סמ30- שאני חושב. של דלק
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כי אין כאן בעיית התחממות
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  תא-רב
  

 ?להשתמש ביותר מתא אחדמדוע 
  )קצת תאוריה(
  
  

   .HHO-ה של הפקהאת כושר ה הזורם דרך התא קובע  החשמליהזרם
 באופן מדויק הטי לשלקשיםאחד הו, גזהה של הפקזהו גורם ב

 נקבע זרםה. גדל כושר ייצור הגז,  גדלהזרםככל ש. באופן כלכליו
 . תאבבר ועש במים והמתח לשתיה ל ידי הריכוז של סודהע

מוגבלת כוון ששיא התפוקה מתקיימת תא בבר ועשהמתח השפעת 
ול גידול במתח גורם גיד,  הנקודה הזאתעד. וולט1.24במתח של 

תוספת ,  מעל הגבול הזה עולהכאשר המתח. הגזת הפקבשעור 
  .מתח לא תוסיף הפקה של גז

  
. המיםם ומיהמתח הנוסף הולך לח,  וולט1.24 מעל עולהאם המתח 

היתרון הוא שחום יוצר . ( משמעותיאבל לא , קליכול להיות יתרון  זה
  ).ר המנוע וריקל ים שטובי מיםיותר אד

  
זרם דרך שההנח . הבנההלמען קצת  פשטנו נאנח. מתמטיקהקצת 
 2שמשמש לייצור הגז הוא הכוח , זהכבמקרה . אמפר 2הוא התא 
חיבורי המתח ב, עובדכאשר המנוע . אטו ו2.48 =  וולטX 1.24אמפר 

  שהאלטרנטורמכוון וולט 13.8יהיה בערך  המכוניתהמצבר של 
 על שיופעלהמתח . צורך טעינת המצברספק את המתח הנוסף למ

  . וולט12.56כלומר ,  וולט פחות1.24התא יהיה 
  

 אמפר שזה X 2 לט וו12.56 הכוח שמחמם את האלקטרוליט עכשיו 
בלתי זה !  גזקמש להפהכוח המשעשרה פי יותר מ זה. אטו ו25.12
  .יעזור לך להבין את המצבהבא תרשים  ה.יעיל
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, יותר נכון או .HHOמשמע פחות חום ויותר , יותר תאים: בקיצור 
 תאים 6-7נכון ל  זה .HHO להפקה של ת גבוהה יותריטילות אנרגיע

  .ימוםמקס
  

 זה  HHOשל הפקהלהגביר  אז הדרך הכי טובה להקטין חום ו
ותר מתא  בישימושתא על ידי  ל המופעל על כלהקטין את המתח

 מול בשרשרת של מספר תאים המחובריםאו במלים אחרות , אחד
שבעה יפעל תחת כל אחד , עם שני תאים. )רחיבור בטו (המצבר

,  מאפשר זאתמנוע בתא החללהאם . וכפלתשל הגז  הפקהוה וולט
כל אחד שאומר מה ש, תאיםלה השל ששה תאים יכולשרשרת 
, מוקטן למינימום מושלםהמתבזבז  והכוח  שני וולטבערךמקבל 

  .ה ששה יותר גבוה פיאישל גז ה בזמן שההפקה
  

זה כנראה אפשרי להקטין את הזרם ,  של גזההיותר גבוהפקה עם 
 כמו  חלשיםטוב למצברים קטנים ואלטרנטורים( זורם דרך התא ה

הכמות של , עם ששה תאים, כמו כן ). או קרטינגיםבקורקינטים 
  . של האלקטרוליטריכוזלכן יהיה פחות  וששהגדולה פי מים ה
  

  : תא-רבהרווחים של ההתקנה של 
 ,  HHO פקה שלההת הכפל. 1 
  ,  חוםנתהקט. 2 
  .  במערכתניםחסואמ מיםיותר . 3 
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התברר בנסיונות מאוחרים
שהתאוריה לא עובדת על

מפיק HHO של צנצנת
וספירלה. אפשר לשרשר

רק שני תאים באופן יעיל -
הורד את הספרים החדשים

ולמד את השיטה שעבדה
מצויין בטויוטה שלי, בסמי

טריילרים והרבה אחרים.

זה עדיין מאד מאד נכון!
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  תא -רב לבנות כיצד
  

 עד שבעה מהתאים האלה אז כל דבר, המנועמקום בתא אם יש 
 גם הצינורות ואקום של . המצברטור מולר בושיכול להיות מותקן וק

 לתוך המנוע הנשאבמתא לתא כך שהאוויר מחוברים בטור  הגז
כמו שנראה ,  יותר ויותר גז בדרךצובר, יםתא מהאחדעובר דרך כל 
   :בתמונה מתחת

  

  
  

 מראה את הקשר החשמלי בין התאים בזמן עליוןשים ההתר
. חובריםגז מההאוויר של צינורות  מראה איך  התחתוןתרשיםשה

 ממוקמיםהם יכולים להיות , מחוברים זה לצד זה בזמן שהתאים 
 המנוע יכולה תאשהטמפרטורה ב מכוון. נועהמ תא בבכל מיקום נוח

  עמידים צריכים להיותים התאהחומרים של, הלהיות מאוד גבוה
פלסטיק לא ה לי מכחלקה שעושמה , טמפרטורות גבוהותב

  .זה לשימוש מיםמתאי
  
  

  התקנה מפורטת

 
 התרשים" . תא -רב" סידור  מעל נקראת תלצומההתקנה המ

כדי , פרטים בהתיאור עמוס.  של שני תאים ך מציג מערבהמשך
של עדיין כל מיספר . דע בדיוק מה לעשות בכל נקודה תתהשא

  יותרהוסףפשוט . תו תרשיםהתאם לאובמורכב תאים יכול להיות 
כפי המתואר  אותם תאים כמו בצד ימין בתמונה מתחת וחבר

  .בתמונה
  

████████████
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 את  רקחבראתה יכול לבחור ל, ה להיות כפולחייבת לא יציאהה
  הואקום צינורמומלץ להדביק את.  'וכו, ר אוירהקרבורטור או הפילט

 קלה תחזוקהלצורך  .פתח הנשם של התא הבאלט של קלתוך ה
תאים וודא שאתה שם מחבר מהיר על צינורות הואקום בין יותר 

  . את המכסה לתחזוקההורידאחרת זה יהיה קשה ל, סמוכים
  

  
  
  

   תאים6-חיבור יותר מ
 

. 12,000 $תמורת  תחברה מוכר שים תא80 על סידור שלאני יודע 
כן אני לא יכול שלהם בסודיות לשומרים את תוכניות החיבור הם 

  אבל אני יכול לומר לך דרך. תאים80בדיוק איך הם סידרו לומר 
  . תאים6-חיבור יותר מפשוטה ל
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בחיבור בכפולות תא -רבאנחנו נדבר על סידור של , צורך הפשטותל
ואז ,  תאים בטור6ט לכל מערך של  וול12-חבר את ה. של שישיות

 . את כל השישיות חבר במקביל
  
שחוטי ודא . מה שאני מדברעל התרשים מתחת מראה ? בלבלמ

ושהאלטרנטור שלך חזק ,  זאת מספיק לעבודהיםעב שמלהח
תייעץ עם המכונאי של ה, אם אתה לא בטוח! מספיק לעבודה

 נתיך  עםםשישיית תאיגן על כל  מציע לההייתי. מכונית שלךה
  .נפרד

  
  

  
  
  

אם הואקום . תאיםה מספרטוב זה תלוי ב?   הואקוםחיבורייהיו איך 
מה , כל כך הרבה תאים " וךמש" רכב לא חזק מספיק להשל 

.  יש צורך להוסיף משאבהיאז, רכבה כלי ברוב  קורהשכנראה
ת  בפלט של כל אחכווני- חדזה הייתי מוסיף שסתוםכבמקרה 

 לתוך פלט גדול אחד אחרי  היציאות כלומחבר את מהשישיות
או ,  את הפלט הזה למסנן האווירחבר. נייםכוו-ם החדהשסתומי

   .למיקום אחר שתמצא מתאים יותר
 

   סידור מכני
 

 נוח בשביל הרבה מכוניות ומשאיותב  הרכבשל חזית אזורהלרוב 
, בקלותששה תאים כנראה יתאימו . "תא-רב" את ה בולהתקין
אבל , חסםרדיאטור ייהאוויר ל מחלק. רדיאטורני הפשוט לפ, בשורה
זרימת האויר תתבצע בין . קצת רווח בין התאים שאיר ת אםולולא כ

את אם אנחנו לוקחים בחשבון ,  בנוסף.התאים ותגיע לרדיאטור
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 להיות כה לא צריאזי, ל התאים האלה על המנועהשפעת הקירור ש
  .חסימת חלק מהאוירבעיה עם 

  
רירים מתחת ים יהיו באחד המקומות הכי קהתא, םובאשר לח

,  שמודבק טובמכות על ידי ספוגהגן על הצנצנות מ.מכסה המנועל
 . דומהחומר או , פסים

  
  . בטויוטהת מראים התקנההצילומים מתח
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  חיים  מהדוגמה 
על סמך התכנון  "תא-רב"הצילומים מתחת מראים עיצוב ניסיוני של 

 . רגילה
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 וכשל שהומלצו קודם נחשמלייםההסידוריים , נערכו  שבדיקות ב
  ) ;   ה תאוריהת היאתזש לך נואמר( בצורה עלובה 

  
  ,HHOהיה יותר : בניסוי ראשוני זה עבד טוב עם שני תאים 

תאים ת הכל ששאת  שמנו כאשראך . והתאים נשארו קרים ויפים
 .  מוזרתנהגה הז, בסידרה
 5ה רק דרך התא היאבל הזרם , כמצופה  וולט2 קיבל בדיוקא כל ת

התחלתי להוסיף יותר .ת הגז הייתה כמעט אפסהפק ולכן מיליאמפר
 לכל כפיות של סודה (! ! ! ) 36שהגעתי לעד .  לשתיהויותר סודה

. ויתרתיבנקודה הזאת ... במיליאמפר בודד מסכןעלה הזרם , תא
 סידור ברתיבח, שניתן לראות למטהכמה התקנות שבדקתי אחרי 
  : וולט 12 קבל כל זוג תאים משבו
  

  
  

 במכונית  עבד) בתרשים מעל  תחתוןימני(הסידור עם שלושה זוגות 
 וים תמיד נשארהתא. חודשים בלי כל תחזוקה כלל4שלי כמעט 
בארבעה  מים 25%ד ואיב( לאט לאט רדוהמים י, מאוד קרירים

 זה,  לתאתיה סודה לש כפיות8עם . HHO  הרבהייצרוו, )חודשים 
 6צורך כל תא  שזה אומר. לקואמפר  2או , אמפר 6 בסך הכל צרך
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זה הסידור
הנכון עבור
HHO מפיק

מסוג זה!

<<<<<<<
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תכפיל את זה בשישה תאים ותקבל  .וואט12=  אמפר X 2וולט 
הרבה מערכות . של הלוגן זה כמו פנס קדמי!!! וואט72הספק של 

  .יותר מזהצורכות ת היום וסטריאו של מכוני
  

  
  
  

לא היו לא כל כך  חודשים של אפס תחזוקה המים 4אחרי 
 האלקטרודות;  כזה   לפחות לא יחסית לזמן ארוך,מלוכלכים

אני משתמש  ש316Lהנירוסטה הטובה יותר לא  ( 302/304נירוסטה מ
 של אבל הפכתי את הקוטביותיותר מדי  ואכלנלא ) עכשיו ה ב

כל עם מברשת שיניים ומי ברז ניקיתי ה. ליתר בטחוןחיבורי החשמל
טיפול הרעיון של  את אני אוהב.  שובמו חדשכמעט כנראה וזאת 

  ?אומר אתה מה ! ! !  פעמים בשנה3מערכת רק ב
 

ראה שנהסידור . בצילומים מתחתבפירוט לראות קצת יותר ניתן 
 כפי שהומלץ באופן חשמלי בשלושה זוגותמחובר בצילומים האלה 

 וכך הלאה עד 2 לתא מספר 1 מוזן מתא מספר HHO- ה.למעלה
   . 6 משם הוא נשאב למנוע דרך היציאה של תא לתא האחרון
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עדכון
היום אני מחבר את כל ששת היציאות לסעפת יציאה אחת

HHO ומוציא צינור וואקום יחיד לכיוון המנוע כאילו שזה מפיק
בודד (מומלץ צינור וואקום יותר עבה - 10 מ"מ בערך).

HHO-של הסעפתביציאת ה
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.  חודשים4 במהלךהתאים ת ששמכל אחד צרך ש מים ותכמזה 
 6-7נסוע  הייתי יכול ל–המים עדיין שם  ובשראתה יכול לראות 

  :חודשים בלי להוסיף מים 
  

  
  

 ,ים זורמיםעם מברשת שיניים ישנה מתחת למחיצה ושפשוף אחרי ר
   : כמעט חדשהמכשיר נראה
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חשוב: ראה הערה
"ירוקה" בדף האחרון!

 (ראה תמונה בעמוד הבא)
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. רבים שואלים מה בדיוק התועלת שתופק מחיבור מספר תאים
  :ערכנו בדיקות והמספרים הם

  
 בעוד שצריכת החשמל , תאים הפיקו חסכון בדלק מירביששה •

כ השתפרה צריכה הדלק מליטר אחד " אמפר סה6עומדת על 
בנסיעה (מ " ק24-מ עם תא אחד בלבד לליטר אחד ל" ק20-ל

  )ש" קמ80של 
 

תא ששה תאים ל בין 18% מ הוא "קההבדל במספר ה •
  . 18%- יותר ביעיל" תא-רב"אחרות ים במיל.יחיד

 
 ובנוסף התענוג .דלקך לחסוך ב ל חשוכמה ויתל?  האם זה מרשים

  . חודשים4-6שאין צורך לטפל במערכת 
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שישיה כזאת עבדה היטב בסמי טריילרים. אך יש להבין שבדיזלים
הגדולים ובדיזלים בכלל יש לבצע התאמות מסוימות - פנה אלי לעזרה.
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   PCV משפר תהתקנ
  

  סוג הצינור– חשוב
  

  :  מסוגצינורבק רהשתמש ,  למנועPCV משפרהלחיבור 
  .PCV/EEC Hoseצינור דלק המתאים לחיבור 

  
 -ניתן להשיג ב 

http://www.napaautocare.com/locator/StoreLocator.aspx?st=0  
  
 
יסדקו עקמו ואולי ית כי הם ישתמש בצינורות גומי רגיליםלה יןא

צינור ויניל . PCV -מה אוויר הת טמפרטורה הגבוהה של זרימהתחת 
 גם כן מכוון שיקרוס תחת הואקום ולכן יחסום זרימת לא מתאים

  .אויר חופשית
  

-שזהו הגודל הנפוץ של מחברי ה" 3/8מתאים לחיבור   H-176צינור 
PCV .שלך התייעץ עם היצרןמחבר  גודל שונה ל צריךבמקרה שאתה 

   . com.gate.www://httpבאתר 
   
 

  קנהתהליך ההת
 
אותו או החלף , טינרעם   PCV-השסתום נקה את : בחום מומלץ . 1
 . חדשב
ציטוט . כהאת זה עד ית  לא עש אםPCV- השסתוםאתר את . 2

 מקשר את PCV-שסתום ה: " מיקומים אפשריים : "מויקיפדיה 
הפוך למיקום  פחות או יותר ספעת היניקה במיקום שהואקרטר לה

, מים השסתוללים את מכסהיפוסיים כו מיקומים ט.V8הנשם במנועי 
למרות שהחיבור ייתכן גם במיקום רחוק מאוד ממכסה השסתומים 

  ".במנועים אחרים
  

של  תחזוקההחוברת  בPCV-בדרך כלל ניתן למצוא את מיקום ה
  .עמודים הראשוניםלרוב ב, המכונית 

 ללחוץ על  com.autozone://ttphאפשרות נוספת היא לבקר באתר 
"Repair Info" ואז לבחור "Component Location."  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי████████████



                                                                 138 מתוך 74 עמוד
WaterDelek.co.il  

  

  
  
המכשיר . PCV- המשפרלמיקום נגיש  בחר ,מכסה המנועמתחת ל. 3

 לבדוק את ר שאתה תצטרך גישהוכזאבל ,  קטןללחעצמו צריך רק 
מסוגל להגיע לזה עם היד להיות  וגם זיהום שייאסףהרמה של ה

  . אותו לנקות בשבילשלך
  

 לשקוע  למיםלאפשר ( לסעפת יניקההכי טוב יהיה מתחת המיקום 
 לתוך במקום לטפטף חזרה, כבההמנוע שלתוך המכשיר אחרי 

 משפראת ה למקם  גם מומלץפלסטיק שלוה בגלל חלקי). המנוע 
PCV  מ" ס60-ותר מלא יאבל , מנוע ככל הניתןהמחום הרחק.  
  

ליד ,  המכונית ונגיש מצדPCV- השלגובה בחרתי במיקום באני 
  .מים של הבלבוסטרה
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 אתה יכול, עליוואם יש משהו בסביבה לתלות , אם אתה רוצה. 4
  .כדי להקל על מיקומו בתא המנוע PCV- המשפר לחבקיםף יהוסל

  .על ידי כיסויו במיכל פלסטיק או עיטוף בספוגהגן על המכשיר 
  
נתק את הצינור . 5

. PCV-שסתום ההמחובר ל
את כיוון אתה מבין  שודא

אם אתה .(זרימת האויר 
לא בטוח הנע את המנוע 

  זה.)לשניה ובדוק שוב
 PCV-המשפר חשוב כי 

עובד בכוון אחד של 
 על פי אף,זרימת אויר
  להראותשהוא יכול
  .במבט ראשוןסימטרי 
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על המשפר יש סימון ברור של [ PCV משפרהחבר את היציאה של . 6
IN-ו,כניסה -OUT -כמו שמופיע בתמונה , סעפת היניקהל ]  יציאה

מקורי האתה יכול להשתמש בצינור . "3/8השתמש בצינור .מתחת
  .משפר יכול להגיע למיקום של ההואאם 
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שבהם יכולים להאגר " עמק"יהיו נקודות צינורות אסור של: חשוב 
  .שיחסמו את זרימת האויר, מים
בעל תנועה חופשית  להיות ךצינורות צריוזל שיכול להצטבר בכל נ

 .כבוי כאשר המנוע משפרלתוך ה
צינורות מאובטחים הכל ש ודא .בדוק את ההתקנה באופן חזותי. 7

 . חבקים מתאימיםעם 
יש לחזק ביד  – תמהודק) החלק השקוף ( ערת המסנן שק ודא 
  !בלבד
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ברז בתחתית לא ה סגירת .פקק לתחתית המשפרהוסיף יש ל. 8
ת למעשה את הפתח כי הוא מתוכנן לעבוד בלחץ חיובי ולכן סוגר

איפלו סתם , "1/4הפקק יכול להיות כל פקק . ישאר פתוח בואקום
  .חתיכת צינור עם בורג מוברג בהידוק בתוכו בקצה

  

  
  
. נן השקוףצפיה במס את המנוע ובדוק את המערכת על ידי הנע. 9

מן שהמערכת  זה סי–אתה צריך להיות מסוגל לראות התעבות 
  . עובדת

 
רצוי להגן על המכשיר הזה . 10

כמו שמופיע ,   פלסטיקבאמצעות בקבוק
 .  >>>בתמונה
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  PCVשפר תחזוקה של מ

 
. ממנו הוא עשויחומרים ה הוא משפרחשוב של הומאפיין מענין 

 עשויה בזמן שהקערה, הם בעיקר מתכתהחלקים העליונים 
  . צלסיוס מעלות50ורה מירבית של  לטמפרטיועדסנן מ המ.לסטיקפ

 ,ההמנועתא אוויר דרך הוזרימת בהתאם למרחק מהמנוע 
 לכן. עוות המכשיר אחרי זמן מההתיכול לה סביבוטמפרטורת ה
) מ" ס40-50נגיד ( ככל שניתן מהמנוע  רחוקאותומומלץ למקם 

 . במיקום עם זרימת אויר שיאפשר לקרר אותו
 

אלה יכולים , הקרטריעים ממגבאשר לטמפרטורה של הגזים ה
  שהמסנן יותר מדי זול היאהתשובה היחידה לזה.   מאודלהיות חמים

 הואאותו כאשר החלף , לך ה אז הוא,לך ההואאם ו, לולדאוג מכדי 
 יותרצריך להחזיק מאבץ ועשוי היסוד של המסנן . לתפקדמפסיק 

  .נושא העלויות שלוללכן אתה לא צריך לדאוג , מתחליפי פלסטיק
  . שמור אותו נקי על ידי שטיפתו באלכוהול מדי פעםפשוט 

  
 מנועגודל הבתלוי זה ; שקשה לנבא בקצב  יתמלא PCVשפר המ

מיקום . מים יצטברו בו בחורף יותר – ומצבו ובעיקר במזג האויר
המשפר באזור חמים יותר בזמן נהיגת חורף יגרום לפחות מים 

  . )למשל מאחורי הרדיאטור(במשפר 
 

כדי לאפשר , את המסנן לפני שהוא מגיע לחצי הגובהלרוקן מומלץ 
   .ך החלק השקוףרום בחופשיות דרלכמות מספקת של אויר לז

 
כ קשה "בד. PCV-החילוף של משפר ההעמוד הבא מראה את חלקי 

להשיג חלקי חילוף בודדים למשפר לכן מומלץ לרכוש במידה 
מיידי או להזמין ומוצאים אפילו אם עדיין לא צריכים אותם לשימוש 

   .001-1-800-543-6400דרך היצרן בטלפון 
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ה

מנסיון שהצטבר - אין
בעיית חימום משמעותית

והפלסטיק לא מתעוות
ולא נסדק, מחזיק שנים.
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  :הבהרות לגבי אלקטרוניקה 
MAP Sensor –חיישן לחץ בסעפת יניקה .  

)sensor_MAP/wiki/org.wikipedia.en://http(  
  

ECU –וע מחשב ניהול מנ .
)unit_control_Engine/wiki/org.wikipedia.en://http(  
  

   יםאלקטרונימפצים  נתהתק

 

  MAP  חישןפצה מ
 

  .MAP חישןפצה התרשים מתחת מראה התקנה טיפוסית של מ
) נגדים משתנים(רים  פוטנציומט שניהיו אם י דברבדיוק אותו זה יהיה

החישן (  שלך MAP א מהחישןחוט שב את הצריך לזהות אתה –
ך את ותח, ) הסעפת יניקהאו עלממוקם על קיר האש בדרך כלל 

 כמו באיור ECU החישן וה ביןפצהחבר את המהחוט של האות ואז 
  .למטה

  
 חלק מוארק שניתן להתחבר כל, ת הרכבק להארחובר גם מפצההמ

אחרי אתה עוקב אם . ה של החיישן עצמו יתאימואליו או ההארק
חוט ה, שחורהחוט ה ההארקה היאאז , השתמשתיהצבעים בהם 

  . אדום הואECUהיוצא לחוט חום וההוא החישן מ
  

 עצור! אל תעשה כלום ואל תמשיךאתר את החוטים ל לך קשהאם 
עשה לך ניחוש לא י. אילכאן והשאר את העבודה למכונאי או חשמ

 ECU-חיבור אחד לא נכון ואתה עלול לשרוף את ה.  הזהטוב במקרה
פשוט ו חיבור  זה.שיעלה לך אלפי שקלים לתקן) מחשב ניהול מנוע(

  .עשות בדיוק רבמאוד אבל חייב לה
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 חוטים 3הארכתי  , MAP חישןפצה מב נוח  יותרלאפשר שימושכדי 
אלו עד למושב הנהג כך שניתן לשלוט בו תוך כדי ישיבה בכסא 

חזיר וכך לה, קצר בין החוטים האדומים והחומיםתמיד תוכל ל. נהגה
  .ECU-וה MAP ן החישן בימקוריהישיר וחיבור האת ה
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  חמצן  חישןפצהמ
 
, חמצן חישןצורך התקנת מפצה ל

עקוב אחרי ההוראות שבמסמך 
בכתובת 

/com.cyberspaceorbit.www://phtt
pdf.17D.   
  

ניתן למצוא עוד חומר בחיפוש 
   :בגוגל של המחרוזת

 “Dealing With The Vehicle 
Computer”   

  
  !!כולל הגרשיים
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יותר כאב ראש ממה שזה שווה - התרכז במכשירים הפשוטים
אם אתה בונה לבד, אחרת הזמן את האלקטרוניקה הדרושה

דרך קטלוג הממומלצים שבאתר.

היום אנו יודעים שלכל מערכת רכב יש חיישנים שונים, ואפילו אם נראה
שזה אותו סוג רכב בדיוק - ההבדלים הקטנים במיחשוב המנוע בין שנה

לשנה ובין מדינה למדינה משנים את יכולת הרכב לקבל את תוספת
המימן ובעיקר את תוספת החמצן. לכן פיתחנו מספר התקנים אלקטרוניים

שכיום ניתן להתאים לרוב סוגי הרכבים, הייצרנים והשנתונים.
את התורה הזאת לא ניתן להסביר על רגל אחת וגם אין טעם - רק מתקין
מקצועי זקוק לכל הידע ומסוגל להתעמק בפרטים. פנה אלינו עם שאלות

ספציפיות למודל הרכב שלך ונענה ברצון. אנא ציין אם אתה מכונאי מקצועי
או מתקין חובב. נשתדל לתת מענה גם בנושאי גנרטורים ומנועים אחרים

ללא בקרה אלקטרונית.

חשוב להבין:

ההמהמ

██████████████
██████████████
█████████████
██████████████
███████████████

████████████████████████████

██████████████

██████████████

██████████████
██████████████

██████████████

██████████████

www.water4gas.com/1/electronic-enhancers.htm

                    EFIE -
Electronic Fuel Injection Enhancer
לא אכנס כאן להסברים ארוכים. בקצרה, המתקן הזה הוא הקריטי ביותר

כדי להשיג חיסכון בדלק. מחשב הרכב "מתבלבל" מעודף החמצן שמרגיש
חיישן החמצן של המנוע, לכן דרוש תיקון אלקטרוני קטן, וזה נעשה

בעזרת מתקן זה. ברוב מנועי הבנזין, אם לא תתקין מפצה חיישן חמצן,
המנוע יזרוק עודף דלק ויראה לך כאילו שהמערכת לא משפרת בעירה.

בקר בדף הזה ובחר מתקן המתאים לסוג ומספר חיישני החמצן במנוע שלך:

████████████
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  מערכתת התחזוק
  

  
  

   תקופתיתתחזוקה 
 

 מהר המים קבלת מושג כמהל, ועפעם בשבבערך בדוק את הצנצנת 
להספיק המים יכולים , מנועהותלוי בצורת הנהיגה שלך .נגמרים

חוטים , סדקים, חזותית לנזילותבדוק את המערכת .לחודשיים או יותר
  . רגיל-בלתיאחר  רופפים או כל דבר

 
,  מעט מאוד תחזוקה דורשWaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek המכשיר של

. שחסרים ונקיון נדרש מילוי מים באופן בסיסי פשוטו
שהמים מכוון תחזוקה   אפילו פחותדורש" מאדה"ה

כמו כן .ותר איטיקצב יבמתאדים  וים יותר נקינשארים
  . אחרותבעיות חשמלוליצור שיכול להישרף תיך נאין 

  
נבנה תוך כדי התאמה לשימוש מוצר הזה השמכוון 

במקומות שונים ניתן לשנות מעט את הרכיבים 
 . אותם בשוק המקומי שלךהדרושים כדי למצוא 

אולי ,  ועמידה חזקה מאודצריכה להיותהצנצנת 
, הצנצנת נשברהאם . כולההחלק הכי חזק במערכת 

ורכוש   אחרמקומיספק  או בסופר הקרוב אליךבקר 
  .הרחבה יפצנצנת עם בקש . צנצנת חדשה

  
זה  פיםרופנעשים מערכת אם חלקים אחרים של ה

חלקים לא אך  (  עם דבק חם אותםבטוח להדביק
 לשימוש ימי או אינסטלציה יתאים RTV). שנמצאים בתוך מים 

נתיך מחוץ ההמכשיר יבש ושוודא , ההדבקה לפני .אלקטרודותל
ם את וס וחיממהאת המכשיר לנתק לבטיחות מירבית  ( למקומו

 אזהרה חמורה
המנוע וודא כבה את ,ערכת הזאת לפני כל תחזוקה במ

 סיבוב על ידי, מנותקים ממתח חשמלי) מכשירים (שהמכשיר
והוצאת הנתיך של המערכת  "כבוי"מפתח ההצתה למצב 

 –ממלא מים " רק " אתהאפילו כאשר זאת עשה . ממקומו
קצר לגוף של המכונית או  יכולות לאחרת האלקטרודות

 .ן לאשועלול להגרם נזק וסיכו ,אחרותלמערכות 
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חשוב: ראה הערה
"ירוקה" בדף האחרון!
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██████████████Water4Gas



                                                                 138 מתוך 85 עמוד
WaterDelek.co.il  

פי  לגמרי לייבשהתדבק ללתן .  בצד של המנועהואקום הפתוחצינור 
 להוסיףלא . מכשיר בשומיהשלפני ) שעות 72 – 48( הוראות היצרן 

  ). שעות 24( הדבק ייבוש מלא של מים לפני 
  
  

   כלים מומלצים
 

 במיוחד אם אתה מתכון  רשימה של כלים שאתה יכול לרצותהנה
 לךכו יחסוהם טובים , WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek אחד שלמכשיר  יותר מלהתקין

  .ות ומקצועיותוהתוצאות יראו מסודרוכסף הרבה זמן 
  
 הוא  הדבר לעשות, עבורךענייןהוא ם המחיר של כלים מקצועיים א

 או לחלופין לחסוך הוצאות משלוח ולהשוות EBAYלמצוא מציאות ב
 EBAYאו באתר , il.co.zap.www://httpמחירים באתר זאפ הישראלי 

  .com.ebay.www://tphtהעולמי 
  
  
 

 , צעים למתקין המקצועיוהכלים מתחת מ : שים לב
  .בודדת להתקנה םיי ולא הכרח

  
  :אתרי אינטרנט של מספר ספקים גדולים בישראל 

  
il.co.homecenter.www://http 
il.co.ace.www/:/http/ 

web/com.online-rs.il://http/  
il.co.autodepot.www://http/  
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  מד ואקום
  

 
הכי טובה של  הכלי הזה מאוד שימושי בשביל לאתר את הנקודה 

חפש נקודה שבה המחוג מראה . WaterWaterWaterWaterDelekDelekDelekDelek רכתמעלחיבור ואקום 
  .  לתוצאות הכי טובות בחוגה החיצונית50מעל 

 
 שעון גדול .ואקום של מנועה הדלק ותמשאבלחץ ביציאת מאבחן  · 

 . ונוח לקריאה
  .PSI 10עד  לחץ מודד · 
 . HG  28מודד ואקום עד  · 
 .  או חשמליותותמכנימשאבות בודק  · 
 .  פליזמחברי · 
 .  עם רוב כלי רכבהמתאמים לעבוד · 
  .ארוך מספיק" 1/4מגיע עם צינור  · 
  

  
  
  

מודד ואקום מדויק יכול , אם אתה אוהב לבנות כלים בעצמך
  : להיבנות בעלות מינימלית לפי תוכניות חינם שנמצאות באתר 

www.bagpipejourney.com/articles/manometer.shtml 
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  לוחץ סופיות כבל
  

  
  
 
  לוחץ סופיות עם מנגנון מכני לתוצאות אחידות בכל פעם · 
  קידוד בצבעים לקטרים שונים של החוטים · 
   סופיות מבודדותנהדר ללחיצת · 
 פלדה מחוזקת לעמידות רבהלסתות  · 
 מ" מ6מ ל " מ0.5יכולת לחיצת חוטים בין  · 
 גרם 450מ משקל " ס20אורך  · 
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  מודד רב שימושי-רב
  

  
  
 

דיודה , טרנזיסטור, גדותתנה, זרם, מתח לש השג קריאות מדויקות 
  .ומצבר

  
 80 מתג סיבובי וכבלים באורך ,ותפרהסשל  יאהקל לקר LCDמסך 

  .מ"ס
  

  .כיול אפס אוטומטי · 
 . חיווי במצב של יציאה מטווח המדידה · 
 .זמן דגימה מהיר  ·
 . חיווי על סוללה חלשה · 
 . מוגן נתיך ודיודה · 
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המקום הכי טוב באיזור ת"א
למכשירים כאלה זה שדרות

הר ציון ע"י התחנה המרכזית.
לדעתי זה המכשיר הכי חשוב.

כדי למנוע נזק למכשיר זה
למד להשתמש כראוי במד הזרם
(כאשר המכשיר משמש למדידת

.(HHO הזרם הנצרך ע"י מפיק

████████████
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  מד חום ללא מגע
  

  
  
 

  .המנוע  השתמש בכלי הזה לאתר את המקום הכי קריר באזור
  

 . מערכות רכבלוחות חשמליים ובמהירות ב נקודות חמות מאתר • 
 . כיס שלךכנס לקטן מספיק לה • 
 110 ל33( או סלסיוס )  מעלות 230 ל27( קריאות בפרנהייט  • 

 ). מעלות 
 .  תגובה מתחת לשניה אחתזמני, ה מהירהקריא • 
 . זמן וסטופר כולל שעון • 
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   כלי עבודה עמידים 6
  

  
  
  
  

גומי לתפיסה מבודדות מידיות . דיוקגימור מ, מחוסמתמפלדה מיוצר 
  .נוחה

  
 .' אינצ6קטר אלכסוני  · 
  .' אינצ7סוני עם ספתיים משוננות  קטר אלכ ·
  .שפיץ פלייר עם שפתיים מחוזקות לאחיזה מירבית · 
  .עם שפתיים מחוזקות'  אינצ8 פלייר  ·
  .' אינצ10עם מפרק עם קוצץ חוטים " תרנגול"פלייר  · 
  .' אינצ10 צירים 2פלייר   ·
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   נתיכי רכב מסוג להב120סט 
  

  
 
 .  ערכים נפוצים להב בששהמסוגמכונית נתיכים למבחר שלם של  · 
  .הנתיכים מסומנים לפי צבעים בהתאם לערכם · 
 . ות תגובה מהירה להגנה מירבית על החיווט והציודמהיר · 
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  סופיות לכבלים  60סט 
  
  
  

  
  
  
 

 הם – באופן יומיומייש לי את הכלים האלה ואני משתמש בהם 
, לא יקר מאודסכום ב, ובכנות. ותם גםאתה יכול לרכוש א ! טובים

  ?אז למה לא להיות מקצוען ככל שאתה יכול להרשות לעצמך
  
  
  

 הוא  הדבר לעשות, עבורךענייןהוא אם המחיר של כלים מקצועיים 
 או לחלופין לחסוך הוצאות משלוח ולהשוות EBAYיאות בלמצוא מצ

 EBAYאו באתר , il.co.zap.www://httpמחירים באתר זאפ הישראלי 
  .com.ebay.www://httpהעולמי 
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  מ" ס60תיק כלי עבודה עמיד במים 
  

  
 
תיק כלי עבודה עמיד במים מאריג גס שומר על הכלים שלך  · 

  .לאורך זמן
 . תמים נוספנגד  להגנה PVCריפוד פנים  · 
 . קשה  תתחתי · 
 . חות נו נילוןידיות · 
 . מתכת' רצ'ריצ · 
  .מ גובה" ס15, מ רוחב" ס20, מ אורך" ס60: מימדים כוללים  · 
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  מברגה נטענת 
  

  
 

 למעשה אתה יכול לעשות.  את הכלי הזה להתקנותחייב אתה לא 
 . בלי זהכולה  את ההתקנה

שיג מכוון שאם ת בחום עליה אף על פי כן אני רוצה להמליץ 
 היותר קל כ"  זה יעשה את העבודה שלך כ– ולאמ תמך אחלעצ
  .MAP  של חישןפצה והמ המפיקלוכפיבש
  

 .  סיבובים לדקה550 · 
 .כיווני-דו · 
 .  מצבי מומנט20 · 
  ".3/8פוטר ללא מפתח  · 
  .תופסן ביטים נוח · 
  .סוללה נטענת · 
 . שעות3-5  זמן טעינה ·
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  דבקים

 
   דבק חם

 
 ניתן אטו ו60אקדח .  לתיקונים קטנים מאודימושיאקדח דבק ש

  .להשגה בכל חנות כלי עבודה או כלי יצירה
  

 הכל בדולר מחזיקות אקדחי דבק קטנים יותר שיעשו לפעמים חנויות
 . ופחות אדים,  יותר מדי דבקיוציאולא , את העבודה

  
 . י עבודה או כלי יצירהכלמכמעט כל חנות  ניתן לרכוש דבקמקלות 

  
 קצת הדבקמקל ך את ומש, בצדכאשר אתה שם את האקדח  : טיפ

זהירות עבוד ב. להשפך דרך הקצה דבק חם ממנע  י זה,אחורה
אל תגע  וםבקצה החאל תגע  – עם דבק חם אתה עובדכאשר 

ידבק לאצבעות שלך ואולי הדבק עלול לה! ( בדבק עד שיתקרר
  ). כויות קלותוםגרל
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שים לב - דבק זה לעולם אינו
"מתייבש" אלא רק מתקרר,
לכן הוא טוב רק לאיזורים
ומתקנים שנשארים קרים
יחסית, אחרת הדבק יימס.
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  RTV  משתמש באני
 

 לשימוש ימי או שמיועד RTV : שנמצאים במים רכיבים  הדבק ל
סיליקון פשוט יתייבש רק לאחר מספר . לעבודה בסביבה רטובה

 שמתייבש גם כאשר עובי החומר RTVימים עקב חוסר חמצן לעומת 
  .שמרחתם עבה

   

 
  
  

   דבקים חזקים אחרים
  

סי המורכב משני  דבק אפוק– POXIPOLדבק מומלץ מאוד נקרא 
 דקות לייבוש 10-זמן הייבוש כ, חומרים שיש לערבב לפני השימוש

  .ניתן להשיג בחנויות כלי עבודה וציוד טכני. מלא וחוזקו גבוה מאוד
  .לאחר ייבושו ניתן לשייף ולקדוח בו

  

 
   

מומלץ להתייעץ עם יבואני הדבקים השונים אם אתם לא מוצאים 
נהדר " יעקובי"מהנסיון שלי שרות הלקוחות של , דבק מתאים

  .והתשובות מקצועיות מאוד
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   ואלקטרוליטמים: אביזרים 
  

  
  

ופן כימי זה לא בא. הטהורבסודה לשתיה השתמש  : אלקטרוליט
 האחרות מסוכנות  אבל האלטרנטיבות,החומר הכי טוב לעבודה

  בטוחה לשתיהסודהשבזמן , ותהם נורא מסוכנלמעשה  – לשימוש 
דה  דוגמא לשק של סוהצילום מעל מראה .. הלימספיק לאכ

   .מכולת או חנות לצרכי אפיה, ניתן לקנות בכל סופר. לשתיה
 

 בקבוק גדול של  תמיד שומראני, תחזוקהלכדי להיות מוכן  : מים
  .תא המטען שלימים מזוקקים ב

חנויות ציוד טכני או חנויות , מים מזוקקים ניתן לרכוש בתחנות דלק
  .לציוד למגהצים

כפית אחת ומוסיף  " לשתיה עם סודה"  הבקבוק דואג לציין עלאני 
עם זרם  HHOשל טובה ות כמצור יהיחס הזה . לכל ליטר מים

 . אבל אתה יכול לנסות עם יחסים שונים, אמפר  3בסביבות 
  ! ). ליטרת ליכפמ יותר לא מומלץ(
 

הכין את התערובת מראש ולהיות מוכן או אז אתה יכול לבחור ל
  . להכין אותה מיד עם הצורך

 
השתמש במים מזוקקים בלבד ,  של מים מחדשוילילמ : שים לב 

, אלקטרוליזהה מתאדים על ידיהמים  מכוון שזה. סודה לשתיהבלי 
 מים וסודה  תערובת שלפתהוס.  במכשירתשאר נבזמן שהסודה

או /שעלול להוביל להתחממות המכשיר וחוסר איזון  צורלשתיה תי
  .שריפה של הנתיך
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טעות קטנה במינוח...
אלקטרוליט זה המים עם

האבקה מומסת בתוכם

אבקה יבשה: "קטליסט"
כלומר מזרז התהליך

חשוב: ראה הערה
"ירוקה" בדף האחרון!

חשוב: ראה הערה
"ירוקה" בדף האחרון!
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  מערכתב בעיות פתרון

 

   נמוך מדי  המיםגובה  
 

 רא טובקתאז ! " ברור" או ! " כמובן"  אם אתה אומר ...מיםלהוסיף 
קודם כל .  לכל אחדיםאתה צריך לדעת שלא ברור ש יש דברים–

. מחוברשה את זה עם החשמל אל תעעולם  ל,בטיחותת הלטוב
  .והוצא את הנתיך ממקומו" כבוי"סובב את מפתח ההצתה למצב 

 התן ל. דשים לתוך צנצנת חמה וריקהם ח מיתמלאאל עולם ל, תשני
  .קודםקרר התל

, מחדשומילוי מים ו דו שבועית  אשבועיתבדיקה נוחות של לצורך 
כך , עם הכמות הנכונה של אלקטרוליט  גלון של מים מזוקקיםןכה
 כל פעם בלי לדאוג ליחס נדרשתתה יכול לשפוך פשוט הכמות הא

 אלקטרוליט של כפיתרבע ליטר אחד מספיקה ל( אלקטרוליט השל 
הפקה מוגברת לה טובת אחת לליטר כפיו, HHO של ת בינונילהפקה

HHO ; בחירת נתיכים לגבי פרקקרא את ה .(  
 

  מת מתחמהצנצנת
 

 בדרך כלל צנצנתה, כפיתרבע ב. הורד את היחס של אלקטרוליט
 כפית מלאה .ופקת HHO וכמות בינונית של, תפושר תשאר קרה או
אג אל תד). HHOת של  מירבי הפקהבזמן(צנת הצנ את יכולה לחמם

אבל .  בגלל חוםשנשברהצנצנת שום נסיון עם אין לנו , צנצנתל
תת לצנצנת לכן אתה לא רוצה ל, נזקדבק יכולים להיההפלסטיקים ו

  .לתקופות ארוכות של זמן חמםלהת
  
לא אם א מתחמתהיחידה לא מ) חשמל לא מחובר ("מאדה"מצב ב

שמביא מה . חלק חם של המנועל  למנוע אויחידה קרובה מדיכן ה
מות מתחמעם כמות בינונית של סודה לשתיה ש HHOאותנו ליחידות 

אתה יכול אם .  המנועתא מקום יותר קריר ב הפתרון הוא למצוא–
מכוון , המנועלבחור מיקום בחזית המנוע זה עדיף על פני אחורי 

  .  טובה יותר וקרירה יותרת אווירזרימשבחזית יש 
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  HHO  אין כל הפקה של
 

כפית רבע  – עם שימושי אמפר 5נתיך . שהנתיך לא שרוףבדוק 
 אנחנו HHO של מוגברת להפקה.  מיםליטר 1אלקטרוליט ל שלאחת 

 פיםומחלי,  מיםליטר 1אלקטרוליט ל  של שלמהכפיתמשתמשים ב
למרות שמדידה בסיבובי סרק מראה זרם ( אמפר 8-10-נתיך לאת ה
  .) אמפר בלבד3של 
  

מחברי מדוד את המתח בין . ת החשמלק אודב,  בסדרנתיךאם ה
אם אין לך .  וולט12 סביב היות זה צריך ל– החשמל של כל תא

  . וולט12 בדוק בעזרת נורת,וולטמטר
  

 .מכשירלחוץ מק את החשמל ו בדקודם כל? הישרף ממשיך להנתיך
ד יסואו חלק מתכתי בגע בגוף המכונית או ו נ לאשום דברשודא 

נשאלתי .  האלקטרודות בתוך המכשירבדוק את.  אחרמוליך חשמל
  . ולא כן התשובה היא, טוב.  בשניאם הם צריכים לגעת אחד

 
כל . לפעמים רק אחת, לפעמים יש שני חוטים בכל אלקטרודה

מחוברת למחבר החשמל , או זוג של חוטים, חוטיא שה, לקטרודהא
יורדת לתוך הצנצנת ו) הבורג עם אום פרפר( חיוביה או שליליה

 הלא שבור, כלומר( חתיכה אחת מצריכה להיות , בצורה ספירלית
מ אחד "במרחק של ס תובבתומס)  באופן גלוי פגומהאו

להיות  הצילום מתחת מציג מה צריך לגעת או .השניהמהאלקטרודה 
  הפרדאם האלקטרודות יותר מדי קרובות. ומה שלא, מאודקרוב
  . RTVהדבק אותם עם  שנראה בתמונה ו כפיןאות
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 ,בסדרזה או לא בכל זוג חוטים שנוגעים , ראהכמו שנ
 . נשמרים בין האלקטרודותרווחיםכל עוד ה

 )במקום זוג (  יש לך רק חוט אחד אם
  .זה בסדרגם , בכל אלקטרודה
  
 

    מדיאו נמוך מדיחזק ע ועביב
 

 ביעבוע .שסתום כוון הואקום בחלק העליון של הצנצנתכוון את 
החלף את הרכיב , מצליח לכוון  לא אתה אם .אידאליהוא  מוךנ

נסה ). צינורית או המחבר בקצה הצינורית,שסתום ( שלא עובד
  . זה יכול להיות סתום עם אבק או בוץ ; קודםלנקות 

 

   כה מדינמו HHO ת הפק
 

 מישהו אחר שם מים מזוקקים אולי אתה או.  נסה להחליף את המים
 גלון של מים מזוקקים עם הכן,ך לנוחות. האלקטרוליט אתושכח

הכמות את לשפוך פשוט וכך תוכל , הכמות הנכונה של אלקטרוליט
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 בזמן מילוי אלקטרוליטהיחס של להכרחית כל פעם בלי לדאוג על 
 4-לכל ליטר מספיקה כפית אחת להפקה סבירה ו (מים שהתאדו

  ).מוגברתכפיות להפקה 
  

 פיקבמהמים נראים בוציים או חומים 
  HHO-ה
 

עולם לא לזה ,  או צלילות המיםבהירותלגבי  יותר מדי אל תדאג
זה יכול ,  בכמה ימיםכים מאוד מלוכל נעשיםאם המים. יהיה מושלם
 מיםקום מב HHO-הביחידה של  מי ברזב  שימושלהיות בגלל

ץ ורח לאתה יכול. שבועות 2-4 כל  את המים החלףאחרת ! מזוקקים
אין כל .  עם מי ברז,אלקטרודותהצנצנת וכולל את ה, כל היחידהאת 

אנחנו לא בבית . סבון או כימיקלים לניקיון מושלם בצורך להשתמש
  !  של מכוניתלמכסה מנוע אנחנו מתחת, מרקחת

 

   צריכת הדלק לא כמו שציפית 
 

 שהמערכת מתפקדת בצורה מכניתראשית בדוק בדיקה חזותית 
נזילות אפשריות או , חיבורים רופפים, רמת ביעבוע : הפרעותללא 

  . פגומים אוומיםחסוצינורות ואקום שברים 
  
  

  
  

 בעיה של צינורות ומעברים חסומים
 Tמחבר  במעברים צרים כמו המצטברת  לשתיהלפעמים סודה

בייחוד זה שמתחבר לסעפת (כווני -י או השסתום החדהאוניברסל
  . למנועךלפעמים נדירות גם מחבר הואקום שהוול,)יניקה

 למנוע ומפחיתות HHO-סתימות אלו חוסמות את מעבר זרימת ה
  .את שיפור צריכת הדלק

פשוט . קל מאוד להסיר אותן. חסימות אלו נראות כמו אבן לבנה
אל . אין צורך בסבון.זיש לשטוף את המעבר החסום במי בר

תשתמש בלחץ אויר גבוה לניקוי השסתום החד כווני מכוון שאתה 
לפעמים מעט מים ונשיפה לתוך . עלול לפגום בממברנה העדינה

 .הצינור תפתור את הבעיה
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התייעץ עם היצרן של מפיק ה-HHO שלך.

חשוב: ראה הערה
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מדובר במיוחד אם ,  להיות המחשבהגורם המשני של בעיה יכול
המחשב של , נתהתקש HHOעם כל יחידה של . בהזרקה ממוחשבת
המחשב מפרש זאת . פליטה  יותר חמצן בצינורהמכונית יכול לחוש

  .באופן מיותר,  ומוסיף יותר דלק–עניה ערובת דלק תכ
  ".מפצה חיישן חמצן"הפתרון הוא התקנת 

   
  

  במזג אויר קיצוני המים קופאים 
 

, לפי מעלהיתפשטו כר כי המים  לא תשבהצנצנת זכוכית, קודם כל
, הבטיחותשסתום , HHO-ת הויציא( נתיבי יציאה 4אוויר כאשר ל

 גם אז. תפשטים למים המ יותר מקוםמה שייתן )שסתום כוון ואקום
  .אם המים יקפאו הם לא ישברו כלום

  
 לו  את המנוע ותןהנע.  מסוגל להפשיר עצמו בכמה דקותהמפיק

ספירליות  דרך האלקטרודות העוברהחשמל ה.  דקותלעבוד לכמה
זה זה בטוח לעשות כי . קפואיםפועל כמו תנור וימיס את המים ה

 . לה תקינה של המפיקקורה כל הזמן גם בזמן פעו
 
הוא להשתמש בנוזל של ניקוי  קפיאה הכי טוב למנוע פתרוןה

זה בעיקר . במקום מים מזוקקים) נוזל שמשות(השמשה הקדמית 
 לא  אתה, נוזלהוסיף עוד אם אתה צריך ל.  וזה לא יכול לקפואיםמ

הורד את המכסה של ווסת  פשוט ,מהרכב את המכשיר הוציאצריך ל
  . חזרהמכסה ם את הידרך החור וש נוזלאת הק רוהז, הואקום 

 
   
  

  שאלות אחרות ובעיות
 

עולם לא לעכשיו אתה !  עצור ובדוק עם אחרים–אתה בספק כאשר 
 בדוק את הפורום באתר או צור קשר דרך הדואר האלקטרוני !לבד

 . באתר
, מערכתה אפשר עלה ככלנא לתת הרבה פרטים , התשובותז ורילז

 עזור לךלכדי שיהיה ניתן  יםקדיש תשומת לב לפרטנא לה. 'וכו, רכב
 . צריךכמו ש

  ימי1-3בדרך כלל בתוך , אנחנו נחזור אליך כאשר אנחנו נוכל
  .עסקים

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

או מפצה אחר - יש מגוון
פתרונות חדשים באתר.

Water4Gas.com
.

/1/electronic-enhancers.htm
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   נתק בתיל של המפיק/בעיה
 

החוט של  שה נגרם על ידי המגע הקבוע של חמצן עם האנודנתק
בכל קצב  לא קורה באותו זה ותכמה סיבמ. מחובר אליה"פלוס"ה
וגם ,  לשתיהסודההמים והאיכות נובע מזה  שואני חושד, מכוניותה
 להאריך את החיים  לעשות כדיאף על פי כן מה שאתה צריך. חוםה

שהיא עשויה ווודא . יותר עבההוא לעשות אותה  השל האנוד
  .מאוד ארוכהתקופה שרוד ללא י שום דבר אחר – 316Lמנירוסטה 

  
אבל אני , מ שהוא די דק" מ0.8בתיל נירוסטה בקוטר אני משתמש 

זה . על ידי שימוש במקדחה, ה תיילים ביחדמלפף שנים או שלוש
  יותר טובמגערוויח לה ו,היותר עמידאת האלקטרודה כדי לעשות 
  .עם המים

  
ההסבר הוא . ודהתגם לקלפחות  חוטים 3 או 2עדיף ללפף לפחות 

בלת ודה לא סותוהק, שהאנודה היא זאת שנאכלת על ידי החמצן
ודה שבה תמכך אבל אנחנו עדיין רוצים מגע טוב מאוד עם המים בק

וכך גם תוכל להחליף את קוטביות המערכת ולהאריך , מופק המימן
  . את חייה

 
 או משולש כפולתיל  : נהתחתושורה . קוה שזה ברור מספיקאני מ
  . לשניהם יותרטוב

  
  להיותין ועדי חוטים3ליפוף  מספיק לתהיה רכה 316Lנירוסטה רק 

לכן אתה יכול ,  ללא כלי עבודה מסובכיםל בידופי לטתמסוגל
  . קתודהל גם והאנודגם ל 316L- בלבחור להשתמש

  
  
  
 

  קבלת עזרה
 

  . אימייל או לבקר בפורום שלנותרגיש חופשי לשלוח

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

אנודה: חוט הנירוסטה (או פלטה
(HHO בדגמים מסויימים של מפיק
שמחובר לפלוס. קטודה היא הצד

של המינוס.
האנודה היא זו שנאכלת

קודם כי עליה נוצר החמצן
והחמצן מאכל את הפלדה.
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  HHOשיכפול המפיק 
   

   חלקיםתרשימ
 

 להתנסות, רצוי להתחיל לבנות מערכת אחת או שתיים, בדרך כלל
לכן בשלב הראשון ניתן , ורק אז לעבור לייצור של כמויות גדולות

זאת הדרך . להסתפק ברכישת ציוד בחנויות הקרובות למקום מגוריך
לאחר שתחליט לייצר כמויות גדולות תוכל ! הנכונה להתחיל

  .להתחיל לחפש ספקי ציוד זולים יותר
  

  :ליחידה העיקרית שדרוש מה 
   

 כמות פריט
 1  רחבה ת זכוכיצנצנת

 1  אטימה מלאה–הצנצנת מכסה פלסטיק רחב של 
 2 . מ" מ6מ בעובי " סX 14.5מ " ס5.5פרספקס 

  מטר316L*  .  1.5מדרג , נירוסטה, ריתוךחוט 
 2 )ניתן גם אורך דומה" (7/8באורך " 1/4בורג 

 2  .  שטוחה- "1/4שייבה 
 2  . קפיצית–" 1/4שייבה 
 4 או 2  "1/4אום 

 2 "1/4רפר אום פ
 2 מחבר מקשר
 2  מעלות90מחבר אויר 

 1 )משמש כווסת ואקום" (1/4טפטפת מתכווננת 
 1  ניכוו-חדשסתום 

 מ" ס15 מ" מ4.3קוטר פנימי " 1/4צינורית ויניל שקופה 
   "7/32קוטר פנימי " 1/4צינור ואקום 

 1 פיה לקצה הצינורית ויניל השקופה
  
חיבור " (קתודה" ל304 או 302טה נירוסבאתה יכול להשתמש * 

חיבור " (האנוד" לצהנחו 316L אבל דרגה, )המינוס של המצבר
 מתכוון להשתמש בשני סוגים שונים אם אתה). של המצברהפלוס 

במכשיר אחד חשוב מאוד שתסמן את האנודה בצבע אדום ותחבר 
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יש פה טעות!
חוט ריתוך
אפילו 316
הוא קשה ולא
תוכללעבוד
איתו בקלות.
וודא שאתה
משיג חוט רך
316L ולא
משהו אחר כמו
316LSH
זה לא אותו
דבר בכלל.
אל תחפף
פן תסתבך.

יש פה טעות!
חוט ריתוך
אפילו 316
הוא קשה ולא
תוכללעבוד
איתו בקלות.
וודא שאתה
משיג חוט רך
316L ולא
משהו אחר כמו
316LSH
זה לא אותו
דבר בכלל.
אל תחפף
פן תסתבך.

יש פה טעות!
חוט ריתוך
אפילו 316
הוא קשה ולא
תוכל לעבוד
איתו בקלות.
וודא שאתה
משיג חוט רך
316L ולא
משהו אחר כמו
316LSH
זה לא אותו
דבר בכלל.
אל תחפף
פן תסתבך.

= ניפל פלסטיק ישר
= ניפל פלסטיק זוית

(ראה עמוד 119)

(בסה"כ דיבל קטן קצוץ)
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כדי לאפשר שימוש לזמן ממושך (לוס של המצבר בלבד אותה לפ
  ).ני שהיא תשבר או תאכלבנירוסטה לפ

  
  אתה שלמהמערכת סיוםל. פיק אחדממספיקה להרשימה מעל 

  :צטרך את האביזרים הבאים ת
   

� 2 X צינור ואקום “VAC HOSE 1/4 7/32 I.D.” מ" ס110 באורך.   
   אוניברסליTמחבר ואקום  �
  מ" ס80 באורך 14GAחוט חשמל אדום  �
  מ" ס80 באורך 14GAחוט חשמל שחור  �
  נתיךבית נתיך ו �
  סודה לשתיה �
� 2 X 14 סופיות כבל חשמלGA   
� 2 X 1/4 סופיות כבל חשמל"  
  )אזיקונים(זיפרים  �

  

  כלי עבודה
  

  בקה עם אף ארוך'ג �
   רגילפלייר �
  קטר �
  . שלךרגים מ או כל מה שמתאים לב" מ11מפתח ברגים פתוח  �
  . ת חשמלימברגה/המקדח �
  מ" מ5 -מ ו"מ6מקדחים  �
  מלחם �
   סרגל �
  נייר שיוף עדין �
  פיות כבללוחץ סו �
 אפוקסי וסופר גלו,RTV: דבק  �
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  תהליך הבניה
  

  
  
  . המרכיביםכל החלקים ואת השג . 1
  
השאר  כל יוזה הבסיס על. יצור המכסה של הצנצנתי עם להתח. 2

  מכסה פלסטיק אחרת אתה הולך ליצורעדיף שזה יהיה .יבנה
  . כל פעם הנתיך ישרפו את שים חשמליקצרים

  
שאר הרובד השמני שנאת אבק ובמיוחד ממכסה הפלסטיק נקה את 

פחות ( ה לתוצאות הכי טובות השתמש בוודק .מתהליך הייצור שלו
  ). ל כימי וכוה אל מאצטון אוחומצתי

  
, )תחתיהצד ב(ליטה קטנה באמצע מכסה הפלסטיק באם יש . 3

  !קור את המכסה לא לדותאבל זהיר. םחמלבאמצעות יישר את זה 
  

   מהתהליכים שמוצעיםחלק: אזהרה 
  :לדוגמא, רעילים אדים ריםצוי  בהמשך

  .  הלחמה או שימוש בדבקים
  ואל סביבה מאווררתעבוד תמיד ב

  . תנשום אדים אלו
  

   – אל תזלזל בנושא זה, היי
  ! במיוחד יש ריח חריף מאודRTVל

שעולה מעט מאוד לעומת עלות  ת נשימהכ במס אני משתמש
  .הבריאות שלי

  
וודא שהמסכה שאתה רוכש מיועד ! אל תחסוך בנושא זה כלל

 .לסנן גזים רעילים

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי
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 אותו הדפס, שרטוט בהמשךהשתמש ב.  וקדח חורים במכסהסמן. 4
אפשר  ככל  להיות קרוב נסהידות לא קריטיות אבלהמ. וקדח דרכו

שים . הבניהפונקציונאליות וקלות שללים חושבמרחקים מה. שרטוטל
את החורים עשה ,  מקדחהבהעדר. נדרשים שוניםמקדחים שני לב ש

  . םבאמצעות המלח
  
יצור פלסטיק את מחמם ה אחר יבמלחם או כלהשימוש : אזהרה  

 ואל תנשום בטהימאוורר  עבוד באזור. ליםרעיבאופן מוחלט אדים 
לזרום אדים לצידך ותן ל או ךריואחמם מאוורר י ש–האדים את 

   ..מהפנים שלך הלאה
  

   : נים נכוים התיחס לתרשים מתחת בשביל לציין מיקום של חור
  

 .HHOליציאות , "1/4 קדח -, )A+B(עליונים הרים חוהשני  •
  .ולשסתום בטיחות" 7/32קדח  )C(על הקו המרכזי , מעט מטה •
חיבורי ל, כל אחד" D+E(  ,- 1/4( שני החורים על הקו האופקי  •

  החשמל
 .לווסת הואקום" F(, 7/32(הבודד למטה החור  •
 .מ בקירוב" מ5.5" = 7/32, מ בקירוב" מ6" = 1/4 –שים לב  •
  
  

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

הערה - את הקדחים הללו הגדרתי במקור לפי החלקים האמריקאיים.
התאם את המידות לחלקים שבהם תשתמש.
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  , ר קטן מסביב כל חוריוף באזוהשתמש בנייר ש. נקה את החורים. 5
ק יותר דבילהל אחר כך כו הדבק יכך, הצד התחתוןהעליון ומ מהצד

 שיוף המודבקת על  ניירתעם חתיכניתן לעשות זאת . טוב למשטחים
. ראה בצילום מתחת שנפיכ, פקק שעם שמסתובב על ידי מקדחה

   :  מקל במבוקדי על יההפקק מוחזק במקדח
  

  
  
שתמש ה, צד עליוןב,  על המכסהשייבות שטוחותשתי הדבק . 6 
סופר אבל בחרתי ב, גם כן RTV ב אתה יכול להשתמש.סופר גלוב

מעדיף לעבוד עם  אתה  אם.בגלל ייבוש מהיר והעובי הדק שלו גלו
RTV ,שכבה דקה ותן לו להתייבש עם משהו שילחץ עליו שתמש בה

  .פני שתמשיך שעות ל24למשך 
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 מעלות צינור ואקום 90מחבר אויר על  RTVעם הכנס והדבק . 7
. חבר מחבר אויר שני בלי להדביקהאחר בקצה , מ "ס15באורך 

  . עשה שני מאלה
  
לשימושים ימיים והדבק על המכסה את שני  RTVהשתמש ב. 8

  . )HHO-אלו יציאות ה( מעלות 90צינורות הואקום עם מחברי ההאויר 
עם ) מתחת למכסה ( מחבר אויר החלק התחתי של כל אבטח את

כדי  ; קצת קשהזה . RTVג עם פלייר והדבק עם הבר, "1/4אום 
 נה קטבקה'עם גבאופן חזק אום חייב להחזיק את האתה ח ילהצל
 את קשור. שעם היד השניה אתה צריך לתמוך במחבר אוירבזמן

כדי לא   באופן מוגזם להדקודא לא(עם אזיקון הצינורות ביחד 
  ). של גזלחסום זרימה חופשית
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על סופר גלו  של ות קטננגיעות עם חברים למומיםאבטח את הא. 9
  . החלק הנראה של כל תבריג

  

  
  
.  את שסתום הבטיחות על המכסהRTVהכנס והדבק עם .10 

חתיכה קטנה או אום נעילה  יכול להיות מהודק עם בטיחותשסתום ה
מהר שה את זה ע.מודבקת עם סופר גלו עליושל צינורית שקופה 

  . עדיין רטובRTVשהבזמן 
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חתיכות  חתוך שתי: לאלקטרודות נה ליבה מפרספקס עכשיו ב. 11
  בתרשים שמופיעדרך כמוהחצי עד  עם חריצים  פרספקסשל

 האופטימליל הגוד.  השנילתוךאחד  להחליק וכלו הם יכך, מתחת
,  לא חובההדבקת החלקים . מעטמופיע בתרשים אך ניתן לסטות

  .תהליך יתר העלקל תאבל 
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נדרש חיתוך . אפשרית לבניית הליבההציור מתחת מראה דרך . 12
  .ומומלץ להדביק עם דבק אפוקסי, מדויק

 

  
  
ניתן . הליבה למכסה הצנצנתאתה יכול לבחור להדביק את . 13
גים להדק את האלקטרודות חזק לבר, במקוםו; הצעד הזה על דלג ל

שעל המכסה מה שיתן לליבה תפיסה טובה למכסה עם מעט 
  .גמישות

  
  .מ של חוט נירוסטה" ס75חתוך . 14
  
, על הבורג) הקיפול ( של החוטשים את הנקודה האמצעית. 15

 ). סיבוב וחצי(לבורג  מסביב את החוטוקשור 
  
ושייבה (, שייבה קפיציתהוסף ,  לתוך המכסהורגהכנס את הב. 16

דק  האז,  " 1/4ואום )  היא לא מודבקת עדין מהצד השנישטוחה אם
 . עם פלייר ומפתח ברגים

  .חלקיםסדר נכון של ה התיחס לתרשים מתחת ל
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חוט (שהכנת קודם  של האלקטרודה קצה המשוחררהכנס את ה. 17

 ליבה את המקםאז . מ בליבה" מ5מחורי דרך אחד , )הנירוסטה
 ). מרכז ון בתחתה בצד(  מתחת למכסההבמקום הסופי של

  
יד בחת למתוח את החוט של האלקטרודה והשתמש ביד א. 18

שני (  את האלקטרודה ללפףהתחל , ליבההאחרת להחזיק את ה
עם  להתח.נית בכוון תחתית הליבהבתנועה לוליי) החוטים ביחד 

מ " ס3בערך צעד ראשון גדול לכוון תחתית הליבה והמשך למטה 
 . המהקצה העליון של הליב

  
אבטח , לקצה הליבה עם ליפוף האלקטרודהכאשר אתה מגיע . 19
מסובב באופן חלק שהקצה  ודא.  עם פליירקצה האלקטרודהאת 

ייתכן שידרשו מספר . דוגמאהסתכל ב. מרכזלובאופן הדוק מסביב 
 .  התוצאה הרצויהתלהשגנסיונות 

  
 . חזור על הצעדים האחרונים לאלקטרודה השניה. 20 
ה לשרידות ט גידי נירוס4-וד לייצר את האלקטרודה ממומלץ מא 

בקצה " 1/4השתמש בבורג ! שים לב . גבוהה ויעילות רבה יותר
, ול כי החוט ייסגר למידת הבורגהחוט בו אתה מבצע את הקיפ

 .אחרת לא תוכל להכניס את החוט על ברגי החיבור החשמליים
   :יראה כךהמוצר הגמור 
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:  את התוצאה בדוק. החוטים ישריםשדא  וו מסייםכאשר אתה. 21

יהם בינמ " מ10מרחק של בבב למטה תוסההאלקטרודות צריכות ל
מ בערך ויורד " מ20 רווח ראשון זה מתחיל עם. מטהלרוב הדרך 
   .מ מהרווח השני והלאה" מ10לרווח של 

 כה צרי  איך התוצאה הגמורהכלליהצילום מתחת יתן לך רעיון 
  :להראות  

   

 
  
ליבה עם דבק את האלקטרודות בכל מקום שהם נוגעות בעת ה כ.22

RTVשל דקה עד בינוניתיכבהש.  לשימוש ימי  RTV  מה שנדרש זה
  . כל עוד החוט מכוסה עם דבק בשני הצדדים

 
 . אלו אדים רעילים. RTV-אין לנשום את האדים של ה: אזהרה 

   .עם מסכה,  באזור מאוורר טובעבוד
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היום אנו עושים
חריצים בפרספקס

שעוזרים בליפוף
וזה טוב גם

לתחזוקה במקרה
שצריך להחליף חוט
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 אבל תן לו להשיג את החוזק המלא שלו – בדקותתיבש הדבק מ. 23
 שמאוורר אזורהתייבש בתן לו ל! השימושלפני   שעות24חכה ו –

 . מבוגרים וחיות בית,  הרחק מילדים,טוב
  
מ צינורית ויניל " ס15וך חיתע על ידי ועביהבצינורית הכן את . 24

הכנס  ). מ" מ4.5 וטר פנימיצינורית השקיה אחרת עם ק או שקוף
 , משם יצאו הבועות–הצינורית  של  התחתוןקצההטן לתוך עוגן ק
עוגנים כאלו ניתן . זרום דרך העוגן למספיק אוויר יכולשוודא לכן 

העוגן משמש למנוע סגירה של . לרכוש בחנויות ציוד לאקוואריומים
 .קצה הצינורית

  
  . RTVשסתום השחור באמצעות הדבק את ה. 25
  

  
 
התחתון של שסתום הכנס את הצינורית לחלקו . 26

. RTVהצינורית צריכה להיות מאובטחת למכסה עם מעט .הואקום
  !!!זהירות לא להדביק את החלק שמסתובב או פתח כניסת האויר
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דיבל===

היתה כאן אי הבנה של המתרגם. התכוונתי לדיבל, פשוט דיבל.                    
הרעיון הוא לפזר את הבועות ולכן ניתן לתקוע בקצה הצינורית
אבן אוויר של אקווריום - 
זה יעשה בועות יותר יפות אבל אין ממש
צורך ודיבל יעשה עבודה מעולה.
 תלוי בדיבל, אני קוצץ כשליש
מהקצה החד כדי לאפשר זרימת
 אוויר חופשית יותר. העיקר
שיישאר חור קטן או מספר חורים לבועות.
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,  האלקטרודותת לאחהצינורית של תחתון הקצהאבטח את ה. 27
  . )זיפר(אזיקון שתמש בה
  

  
 
ובר מחהאדום שודא .  הברגים2-אומי הפרפר להוסף את . 28

 אלקטרודות זהות 2 אם החלטת להכין – לאלקטרודה היותר עבה
אני לא חושב שאתה יכול לקנות  ( אזי אין חשיבות לכוון החיבור

 ). אותם רסס או צבע לכן פשוט, אותם בצבע
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וחפש מקומות בהם חסר יחידה הגמורה האת בזהירות בדוק . 29
 .  צינורית סתומהקשרים רופפים אויש , דבק

  
 . צנצנתההכנס את היחידה הגמורה לתוך אחר שסיימת ל. 30
  
לבטיחות .  החשמלחיווטר וציחשמל הבא לישירטוט השתמש ב. 31

  .בית הנתיך ליד סופיות הכבלם את החלק הקצר של ימשופרת ש
  

  
  
 Tמחברי , צינורות ואקום ארוכים: התקנה   המרכיביאת הוסף . 32

וצינור שרשורי   לשתיההסוד, רצועות גומי לקשירה, אוניברסליים
  . וקבל ערכה שלמה ומוכנה להתקנה–להגנה על החיווט 

  
 לנסיעה חסכונית ופחות מזהמת להנאה מוכןאתה ו! סיימת. 33

חיים בכוכב ה תרי לשמזרתך תודה על ע.ושמירת על כדור הארץ
  ! לכת הזהה
  
  

הרבה התחשבנו ב. פיתוח ופישוט מעל לקח שנים של בניהתהליך ה
. סופיהמוצר הפונקציונאליות של ה והיישוםקלות ,  כמו מחיר,גורמים

 עדין עדיין זההמפתח לשמור על חידוש המערכת אך שיכפול הוא 
אם אתה .  כל הזמןהדבריםלא מושלם ואנחנו ממשיכים לעדכן את 

 צעדים מסויימים יכולים להיותש–נסיונות שלך  אחרי –מוצא 
 את  לתתנוכלאנחנו כדי ש לנו לדעת ןתנא א, מוקליםמשופרים או 

 . הידע הזה גם לאחרים
  

ניתן ;  דורש כל מכונות מיוחדות או מומחיויות תהליך הבניה לא
סדנאות או אפילו בתי ספר מקצועיים , ותכיתות מקומיללמד אותו ב

יותר אנחנו , יותראנחנו מלמדים את זה ככל ש! בכל מקום בעולם
 . תמוגנים מהפסד של הטכנולוגיה היקרה הזא

  !את הדרך המשך
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   המפיקחלקי
   

    חילוף זולים חלקי
  
ניתן להשיג כמעט  : זכוכיתהצנצנת  · 

בכל חנות כלי בית או סופר מרקט 
  .באזור מגוריך

  
יש להקפיד כי הזכוכית תהיה עבה 

שהפקק יהיה עשוי , ועמידה בזעזועים
ושהאטימה ) לבידוד חשמלי(פלסטיק 

א דרך קלה לבדוק הי(תהיה מוחלטת 
לסגור את הפקק היטב , למלא מים
 בזהירות לא להעיף את –ולנער חזק 

 אם המים לא בורחים –הצנצנת מהיד 
   .)אז הצנצנת טובה

  
,  שבירותנראות שאף על פי שצנצנות אלה שים לב

 במידה רבה שכנראה הזכוכית עמידמיוצרות מהם 
 אל פשוט !עצמהמערכת כל החיה יותר מאשר ת
 משהו דומה רגים כבד אוכה אותם עם מפתח בת
על לך   לעבודך הולם אליימכונאהוצא מהרכב אם (

  ). הרכב
   

  .פלסטיקאופציה של צנצנת <<< 
   
  
  
  
  
  
  
  

  :ניתן למצוא ברשת 
com.osh.www 
com.kitchenkrafts.www 
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Mason Jar זה נכון לאמריקה - מספיק להגיד
אבל בארץ זה נדיר - בעיקר אם אתה רוצה גם מכסה פלסטי עמיד
אבל מצאתי שני מקורות שכדאי לנסות
צנצנות עד 720 סמ"ק אצל הוברמן בע"מ
www.huberman.co.il
1-800-26-10-26 :טל
מודיעין 26
איזור תעשייה סגולה
פתח תקווה

צנצנות 1 ליטר ומעלה אצל דירם בע"מ
www.diram.co.il
טל: 03-9603012
מושב חמד - משק 67

וודא עמידות של הזכוכית ושל המכסים לפני שתזמין כמות

Mason Jar זה נכון לאמריקה - מספיק להגיד
אבל בארץ זה נדיר - בעיקר אם אתה רוצה גם מכסה פלסטי עמיד.

אבל מצאתי שני מקורות שכדאי לנסות
צנצנות עד 720 סמ"ק אצל הוברמן בע"מ
www.huberman.co.il
טל: 1-800-26-10-26
מודיעין 26
איזור תעשייה סגולה
פתח תקווה

צנצנות 1 ליטר ומעלה אצל דירם בע"מ
www.diram.co.il
טל: 03-9603012
מושב חמד - משק 67

וודא עמידות של הזכוכית            
ושל המכסים לפני שתזמין כמות.

מיכל של פילטר מים
החשיבות של מכסה הפלסטיק כדי לא ליצור קצר חשמלייש בחומרי בנין בד"כ.

במקרה של מפיק HHO - במאדה ניתן להשתמש בכל מכסה
שניתן לקדוח בו. עבור מפיק HHO חובה לבחור מכסה עמיד

בחום ובעל אטימה מעולה למניעת דליפות וואקום.
HHO שים לב כשאני מזהיר מפני דליפות זה לא על דליפת

כי זה לא יקרה במצב עבודת מנוע - המנוע שואב את כל הגאז,
אלא החשש הוא שתהיה "דליפת וואקום" כלומר אוויר אטמוספרי

חודר לצנצנת ומשם נשאב לסעפת היניקה. זה לא מסוכן אבל
מחליש ביצועי מנוע.
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  .ם חד כוונישסתו : בטיחותתום שס· 

    
 בכמעט כל יםהם נמצא.  בבעיקר לאקווריומיםיםשמשמ ה שסתומים
  .אקווריוםציוד לחנות של 

  .ח" ש5-10עלות כל אחד כ 
   
  
 .מחברי צנרת מים המשמשים לחיבור צינורותאלה  :  מחברי אויר • 

  
  

   
 ציוד ,ציוד לגינה, ניתן להשיג בכמעט כל חנות ציוד חקלאי 

   .לאקווריומים או ציוד טכני
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  ניתן למצוא בחנויות ציוד טכני או להזמין :   אוניברסליTמחבר  · 
  
  
   ).37351פריט  ( WWW.IMPERIALINC.COM  מונליין א
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   : בשימוש יכולים להיות ותהצינורהבאים של הסוגים · 
 
זה הסוג של הגומי  : )של רכב(צינור ואקום  

 ומאוד עמיד לתנאים של טמפרטורות רהשחו
ניתן .  שקיימים בתא המנועקיצוניות וכימיקלים

  .להשיג בחנויות לחלקי חילוף או ציוד לרכב
  

מחזיקות צינור אקווריום לכל חנויות של הספקה  : אקווריוםצינור 
קוטר הפנימי  אתה צריך את ה. סוג של וינילשקוף מבדרך כלל , וכזה
, אם אתה מחליט להשתמש באופציה הזאת. מ" מ5-מ ל" מ6.5בין 
  .גע בחלקים חמים של המנועו לא נשהצינורודא 

  
 ו צינורזה. או חנויות גינוןבית חנויות ציוד למצא בנ : השקייהצינור 

  .דומה לסוג של האקווריום, שקוףיניל ו
  .גע בחלקים חמים של המנועו לא נשהצינורודא , גם כאן

 
ות ר למ– נתהשקייה מתכוונ טפטפתי הוז :  וסת ואקום • 

שישראל נחשבת למקור הטפטפות לא הצלחתי למצוא 
ניתן לחפש באינטרנט או באתר . כאלו בארץ

WWW.DRIPWORKSUSA.COM. 
   

  .בדוק בפורום שלנו למוקדי מכירה חדשים בארץ
  
 
 ,  מחוט נירוסטהעשויותהאלקטרודות בתוך המכשיר  : אלקטרודות · 

שתמש ת אלעולם ל. ליבה מפרספקסביב ק מסלופף ומודב שמ
כי , טובים חשמל מוליכיאף על פי שאלה  -אלומיניום או נחושת ב
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רעיון מליאור זינגר העוסק בין השאר בהשקייה:
"להשתמש בברז של צינורות אוויר לאווקריום, הברז מאוד זול (חצי שקל) ומתאים בקוטר"
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ניתן להשיג בחנויות  נירוסטה חוט. האלקטרוליזה על ידי ויושמד הם
  .הספקה לרתכים 

  
  

ון יכול וט מגול חו
 לעבוד לזמן מה אבל

הוא ו, צור הרבה בוץ י
 עמיד כמו  לא חצי
חרי פעם א. נירוסטה

 את אחת שתראה
בוץ שחוט הכמות של 
, האמן לי, מגולוון יוצר
תרצה אתה לא 

 . להשתמש בזה
ניתן להשיג גם 
בחנויות הספקה 

יאכטות (לציוד ימי 
 יש לבקש –) 'וכד
חוט אבטחה "

  ".מנירוסטה
  

 למרות  316L הסוג המומלץ ביותר הוא –לנירוסטה יש מספר סוגים 
  .בודה די בסדר יעשו את הע302 או 304שגם 

  
  
על   החשמלחיבורי : חיבורי חשמל על המכסה של הצנצנת· 

שייבות ואומי פרפר , אומים רגילים,   "1/4ברגי  מיםהמכסה נעש
עשה זאת , בחנויות ציוד לבית ניתן לרכושכל אלו . לסגירה ביד

  .בעצמך או ציוד טכני
  .בדוגמאות לבהירותם אדוו שחורבצבועים  אומי הפרפר

  
 חנות  בכמעט כל חשמל לרכב ניתן להשיגחוטי:  חשמלווטי חי· 

  .חשמל או ציוד טכני או חנויות לחלקי חילוף לרכב
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לא טוב! השג חוט 316L אמיתי ולא 316 של רתכים כי הוא מוקשה
וקפיצי מאד, כנראה הרבה יותר פחמן, ואז קשה מאד לקפל אותו.
לחוט של רתכים יש סיומת מיוחדת נדמה לי HS - זה צריך להיות
316L בלי קישוטים ותארים. ראיתי אנשים שהצליחו עם מתכות
אחרות אך זה לא אידיאלי.

____
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   זה יכול להיות :  ובית נתיךתיךנ · 

בית נתיך על חוט  כל סוג של 
 ניתן למצוא בחנויות .חשמל

  .'ציוד טכני וכד, ציוד חשמל
נתיכי סוג של מתאים גם ה

 .  הסוג הצינורילהב או
  
  
  
  

לעולם אל תשתמש בחוט כנתיך או בנתיך : סוג הנתיך 
  .מאולתר

  .נתיך המתאים למערכת והמתאים לבית הנתיךהשתמש ב
  

 גומי או רצועות גומי לקשירה ניתן לרכוש בכל מיתרי : אביזרים · 
  . או ציוד מחנאותחנויות ציוד טכני או ציוד לבית

  
או בחנויות ציוד ,  לרכוש בתחנות דלקים מזוקקים ניתןמ : יםמ· 

ן אולי ניתן למצוא מים מזוקקים משמשים לגיהוץ ולכ(לרכב או לבית 
  ). מרקט גדולאותם גם בסופר

  
פשוט סודה לשתיה שניתן , סודה לשתיה טהורה : אלקטרוליט · 

. השם המקצועי הוא סודיום ביקרבונט. לרכוש במכולת או סופר
  .יק לך לכמה חודשי נסיעהשקית ממוצעת צריכה להספ

  
  

!! אין להשתמש בכימיקלים אחרים כאלקטרוליט!! אזהרה 
 הם עלולים –כימיקלים אחרים יכולים להיות מסוכנים מאוד 

  .להיות קורוזיביים  ופולטי אדים רעילים
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  ל המאדהוכפיש
   

  יעילות אופטימלית
  

קטין להדלק וד על ידי עצמו לחסוך עובמכשיר הזה ה שכוון מ
  !הכי זול בגלקסיהחוסך הדלק  וזה, אותו זמןהוצאות ב

  
  .ח" ש10-מאדה שלם על כל חלקיו יכול להיות זול כ

  
  . אוניברסליTלחיבור המאדה לרכב יהיה צורך במפצל 

 

    השג את הרשימה הזאת של רכיבים
 
.  ליטר1 זכוכית צנצנת. 1 

צריכה להיות  הצנצנת
פני עשויה מזכוכית עמידה ב
 .זעזועים ופקק מפלסטיק
כמו כן הצנצנת צריכה 
   .להיות אמוטה לחלוטין

ניתן להשתמש בצנצנות 
משומשות ממוצרי מזון כמו 

, מיונז או מוצרים אחרים
צנצנות טובות מאוד ניתן 

למצוא גם ברשתות השווק 
  .ובחנויות כלי בית

  
  
  

" שפר"אתה חושב כרגע ל
את זה ולשים צנצנת 

מר לך ן לי לות? פלסטיק
 לדורות בכל חזיק מעמדזה מ. הכי טוב זה הפתרון שצנצנת זכוכית

זה זול זה יחיה יותר מאשר כל פלסטיק ולמעשה .מכונית או משאית
  !יותר
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ראה הערה בדפים הקודמים לגבי צנצנות

כמו שציינתי המאדה הינו מערכת
.HHO אלטרנטיבית - לא יחד עם
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 ניתן למצוא בחנויות לציוד גינון –" ברך "– מעלות 90מחבר . 2
   .והשקיה או בחנויות ציוד לבית

  
  
   – טפטפת מתכווננת –וסת ואקום . 3
 
 
 
 
 
 
 
  
 למרות שישראל נחשבת למקור – נתהשקייה מתכוונ י טפטפתהוז

ניתן לחפש באינטרנט או . הטפטפות לא הצלחתי למצוא כאלו בארץ
 .WWW.DRIPWORKSUSA.COMבאתר 

   
  .בדוק בפורום שלנו למוקדי מכירה חדשים בארץ

  
  .מ" מ4מ ובקוטר פנימי " ס18צינור ויניל שקוף באורך . 4

חנויות ניתן לרכוש ב
  .לאקוואריומים או ציוד לבית
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ראה הערה קודם לגבי ווסת  
חלופי כי בדיוק כזה אין בארץ

צינור זה רק למתקן עצמו!
חיבור למנוע רק עם צינור וואקום תקני.
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 ניתן לרכוש בחנויות לאקוואריומים – או סופית לצינור ויניל עוגן. 5 

ניתן גם להשתמש בצינור פלסטיק קשיח , או בחנויות ציוד לבית
 בדוק זרימת אויר חופשית אחרי הרכבת –שמוחדר לצינורית הויניל 

  .העוגן
 
6 .RTVנמצא בחנויות הספקה טכנית – או אינסטלציה  לשימוש ימי 

לא מומלץ להשתמש בסיליקון לאיטום מכוון שזמן . או חומרי בניים
הייבוש שלו לוקח מספר ימים במידה ועובי החומר עולה על מספר 

 . למספר רב של התקנותRTVניתן להשתמש במיכל אחד של  . מ"מ
 

וד של כמו כן אתה יכול להשתמש בדבק אפוקסי מומלץ מא
POXIPOLדקות15- שזמן יבוש שלו הוא כ !!  

  
   :יתבריאות  אזהרה

  
 .  את האדים של הדבקים החזקים האלהאין לנשום

  .הבטיחות בכל חבילההוראות  אחר עקוב 
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    המאדהבניית
 
  .)מ" ס18-20(חתיכת צינור ויניל חתוך . 1
  
 1/3בערך הסר , צהוב בתמונה למטה(חתוך את הקצה של העוגן . 2

   .קצה הצינור לתוך אותו כנסוה) פנימימהצד ה

  
  
  
  
 אחד חור. המכסה של הצנצנתח שני חורים בחלק השטוח של קד. 3

   .מ מהקצה" ס2-מ כ" מ5.5וחור שני בקוטר , מ במרכז "6בקוטר 
 

 שני. בנוכחות של מיםיחליד מתכת לבסוף ממכסה : שים לב
או יותר .2. נגד חלודהצבע סה בצבע את המכ. 1: פתרונות אפשריים 

 .  הכי עמידפשוט להשתמש במכסה פלסטיק שיהיהטוב 
  

 מתכת יעשהמהמכסה המקורי , למטרות ניסוי ובדיקות בלבד, אולם
  . יותר מדיהחתלידד כמה חודשים בלי לרושיכנראה ו את העבודה
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הדיבל
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והדבק את החלקים למכסה כמו שנראה , RTVהשתמש ב. 4

  :בתמונות למטה 
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לפעמים אני . מכסהשנוגעים בלחלקים האלה  RTVהוסף דבק 
מחזיק זה פשוט .  שניהםואז דבק על," ברך"אום על מחבר המוסיף 

יכולה להיות מהודקת עם " ברך" ה אולם,את החלקים במקומם
   :אזיקון או חוט ברזל קטן באותה מידה
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אני לא : (זה יכול להראות כמו זה ,  וקצת צבע שחורהדבקהאחרי 
  ).יהחלק המרכזאת  רק  אלא,צובע את הקצה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

זה צריך .  ואנחנו מודעים לזהחלידמכסה מתכת לבסוף י : הערה
 ועד אז יהיה לך זמן לבחון את היעילות של, שנה בערךכלהחזיק 

 תמוכחלמכשיר זה יעילות אמרתי יש שכפי . מכשיר ברכב שלךה
 .  וישנים יותר1995רכבים משנת יצור ב
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  MAPמפצה חיישן ל וכפי ש
  

  בנהמ
  

, טיקפלס תופסק המכשיר הזה מאוד פשוט ובאופן בסיסי מורכב מ
 בעל כל אחד. מתג וכמה חוטים, )פוטנציומטרים(ני נגדים משתנים ש

יכול לשכפל ,  להלחים חלקים ביחדתבאלקטרוניקה ויכולידע יסודי 
  . אחדצהריים-אחר באת המכשיר הזה

  

  
  
  

  ?איפה להשיג את החלקים הנכונים
 

, כל הרכיבים למכשיר זה עולים לא יותר משני שקלים ליחידה
המקום הראשון שתוכלו למצוא אותם יהיה בתוך מכשירי 
  .אלקטרוניקה ישנים שאתם לא צריכים או לא רוצים יותר
ציון -הרחנויות אלקטרוניקה טובות וזולות רבות נמצאות בשדרות 

שם תוכלו למצוא הכל , בתל אביב ליד התחנה המרכזית הישנה
  .במחירים מצחיקים

ואם אתה לא , ניתן גם למצוא חנויות אלקטרוניקה ליד מקום מגוריך
מוצא ולא מסוגל להתאפק אתה יכול לנסות ולבקש מטכנאי מוצרי 

  ! יש לו הכל–אלקטרוניקה למכור לך את הרכיבים הדרושים לך 
ניתן גם לרכוש הכל באינטרנט אבל במקרה הזה המשלוח כמובן ש

  .יהיה פי כמה מהחלקים
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טיפה היסטוריה: מכשיר זה הומצא שורטט וצולם ע"י עוזי פרידום. כל המכשירים מסוג זה
שאתה רואה באינטרנט נוצרו ע"י קוראים ותלמידים של פרק זה בספר. 

מתאים רק לרכבים שיש בהם חיישן MAP מבוסס זרם ישר ולא תדר כמו בפורדים מסויימים.
חיישן MAP מודד את עוצמת המנוע וכך עוזר למחשב הרכב

(יחד עם נתונים נוספים) לשלוט על כמות הדלק המוזרקת למנוע.

████████████

Water4Gas



                                                                 138 מתוך 131 עמוד
WaterDelek.co.il  

 צריך לבדוק לגבי הנגדים המשתנים הוא שהם מסוג אתהמה שכל 
ההתנגדות שאומר שזה ) על הנגד המשתנה" A"מסומן (לינארי 

סוג הוא  " B" ה. תנועה שלוהטווח וישר על מתפשטת באופן חלק 
דרך בזה מה שאתה . ב לאפליקציות של אודיו והוא טו ,בלתי ליניארי

  . ורדיו ישןטלויזיות ישנותכפתור ווליום בכתמצא כלל 
על הנגד " A"בקטלוג או את הסימון " LINEAR"לכן חפש את המילה 

  .המשתנה עצמו
  
  
  

" ראשי פלסטיק"הספקים צריכים גם להיות מכל אחד אצל 
וץ אותו למידה מצאת אחד ישן עם מוט ארוך פשוט קצאם . מתאימים

 . פאנלחיבור קל לל מעוצב ל" כל הנ.הרצויה לך
אתה יכול פשוט לקדוח חור קטן בדשבורד של הרכב או להוסיף 

  .קופסה קטנה מפלסטיק שתכיל את המכשיר הזה
  

קילו  50המומלץ לשימוש הוא ) הפוטנציומטר(ערך הנגד המשתנה 
  .אוהם

  
   

 חיבור הנגד הקבוע התמונה הבאה ממחישה את ההבדל לפני ואחרי
  :בתוך המעגל
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  חיבורים שוניםתרשימים של כמה 
 

 אז ו מחוברים גם נורות לד אבלהיבעבר . עיצוב פשוטישנו  מתחת 
 לכוון את והם לא עזרזה חוץ מ. פשטותצורך  אותם לנוסילק

.  של הכפתור עוזר להרחיב את הטווח הסיבובי היעילנגדה. המכשיר
  . קילו אוהם33 הכי טוב לחישן שלי היה נונגד שעבד לה : שים לב
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Toyota Corolla 1999
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 תלוי הם אבל זהאו קילו 33 והאופטימלי יכול להיות נגד הקבועה
למצוא זה הדרך הכי זולה ופשוטה לעשות את זה . מכוניתב

 לחיישן  אותוולחבר , 100Kעד  50Kבין ערך של  םע ןישיומטר צפוטנ
MAP ,מתחת כמו בתמונה  :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משמש  DPDTמפסק .  בתרשים מתחתתמתואר חלופית לחיבור דרך
. לבין חיבור דרך המפצה) החיבור המקורי(לבחירה בין חיבור ישיר 

לחבר אם אתה לא רוצה . "מפצה" מצבאשר אתה בכק וידלהלד 
   .SPDTמפסק שתמש בה, לד
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Double Pole Double Throw :פירושו DPDT
זהו מתג שפעולתו מבוססת על שני מגעים על ציר משותף (הגדרה חלקית).

Single Pole Double Throw :פירושו SPDT
מתג עם מגע אחד, כנ"ל הגדרה חלקית למי שלא למד אלקטרוניקה.
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  יכול להיותדכך אחפוטנציומטרים י נלת שהגירסה האחרונה בע
 נבחרו יםחוטהצבעי . לכביש המהירמכויל אחר שהזמן  לעיר במכויל

 את הנקודות חברפשוט .  כל דבריםלא אומר הם, באופן מקרי
 ונים אוומכההארך את החוטים ללוח . לפי השרטוט המתאימות

  .שלךלמקום אחר לפי הנוחות 
  

 םהשמות שהדבקנו ליד כל פוטנציומר הם לסימון בלבד ושני הצדדי
 יכול לשנות את השמות לכל דבר אחר שייקל אתה. זהים לחלוטין

  .עליך את השימוש
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אחרי ניסויים ושינויים רבים התרשים למעלה הוא אחד המתקדמים 
אפילו הצד ). הנגד שנדרש לשנות את ערכו בחלק מהרכביםחוץ מ(

אליו מלחימים את החוטים בפוטנציומר חשוב ומשפיע ולכן צורף 
כפי  בדיוק יש לשכפל את המפצה ,ציור ממשי ולא שרטוט חשמלי

  .תוצאות הכי טובותשנראה בתמונה לקבלת ה
  

וממשיך " גבוהה יותר"נקודה בפוטנציומטר האות מהחישן נכנס ל
האות מ רק חלק "רואה" ECU- ה.בטור דרך נגד נוסף אל האדמה

  . בהתאם למצב הפוטנציומטרהנכנס
  

טווח בוא לא האות ה. נמצא מסיבה מסויימת) בכל צד(הנגד הקבוע 
 שעושה את  מה. וולט5סביב זה יותר .  וולט וולט לאפס5 בין מלא

כוון שאין טעם לשלוח מ, לא שימושיחלק הנמוך של הפוטנציומר ה
 לאפשר לכן מוסיפים את הנגדים הללו כדי.  וולט2 או 1למנוע 

יותר לכוון יותר שטח בפוטנציומטר להיות בשימוש ולהפוך את הל
 . קל

  :רים בתוך הקופסה חובחת מראה איך החלקים מ הצילום מת
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 התקע החיצוני .מחוברים כמו בתמונה למטההחוטים החיצוניים 
  . הכרחיתאבל לא , לתחזוקה של המכשיר שימושי
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  זכויות
  

  התחייבות לשביעות רצונך
 

ציוד ויד ממרכיבים -עבודתב בנויההטכנולוגיה הזאת בדרך כלל 
כדי לחסוך בעלויות לא , ל חנות הספקה טכנית בכ להשיגןניתש
להיות אלא כי המערכת תוכננה , )יהיה יותר זול לייצר יצור המוני(

מעט כישורי חשמל  בקלות על ידי כל אחד בעולם עם תמועתק
  . בביתשנמצאים בכלכלים בשימוש , ומכונאות

  
. עמידיםזמינים וחלקים , איכות גבוההעל  שלנו מבוסס התכנון
אם . תקופות ארוכות של זמןבבספר זה נבדק ון שמתואר התכנ

 צריכה הטכנולוגיה הזאת. מצאת נקודות לשיפור אנא שלח לנו אותן
כל סיבה מאם . ואת החסכון בדלקרכב שלךה ילשפר את ביצוע
ך החזר כספי לפי אנחנו מציעים ל, הקניה שלך מאתה לא מסופק 

  .אתר אינטרנטהמדיניות שלנו שמופיעה ב
  

מתלונות לא הכרחיות סיין להמנע נ האחריות שלך כאתז, ד שנימצ
  .לגבי המערכת כולה והרעיון גישה חיובית כללי להיות בעלבאופן ו
  

   חוקיות
 

 עצה חוקיתכל האמור בחוברת זאת או באתר אינטרנט לא משמש כ
 לא,  אנחנו צוות של נסיינים– או תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי

 . או ייעוץ משפטימשרד עורכי דין 
לכן כל האמור בחוברת זאת ובאתר האינטרנט הוא דעתי האישית 

עליך מוטלת האחריות לבדוק את חוקיות הנושא . ולא עובדה
. במדינה בה אתה מתגורר ואת הגבלות הבטיחות הנדרשות ממך

  .תייעץ עם עורך דיןאם אינך בקיא בחוק ה כן כמו
  

כב או את פליטת הגזים הרמחשב זה לא חוקי לשנות את תכנות 
לכן כל האמור כאן משמש לידיעה בלבד ולא לשימוש , שלו

  .בכבישים במדינות בהם החוק אוסר על כך
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  יות שלךהאחר
 

אנחנו  : כתב כאן שובהנדרש לאתר האינטרנט וב  דבר אחד שצוין
, אנחנו יותר כמו מורים. צרכןליצרנים או מפיצים של מוצרים  לא

  .לא מוצרים ממשייםו,  בלבדדעואתה משלם לי
  

בחירת  כולל,  הטכנולוגיה הזאתאתהאחריות שלך שזאת לנסות 
ושיפורה , התקנת המערכת ותחזוקתה, הרכב המתאים לניסוי זה
, אתה יכול כמובן לבקש עזרה והדרכה. לביצועים הטובים ביותר

  .אבל זאת האחריות שלך בלבד
  

 לתחזק ולבצע ניסוים ,כמו כן זאת האחריות שלך בלבד להתקין
  .במערכת באופן בטוח וחוקי על כל המשתמע מכך

 
  

www.Water4Gas.com

הודעה מטעם עוזי פרידום:
ספר זה שפרסמתי בקליפורניה תורגם ללא רשות ע"י אחד מתלמידי. 

באתר המקורי תמצא עדכונים ומערכות חדשות. 
www.Water4Gas.com שאלות והצעות כתוב לי דרך האתר או דף הפייסבוק. עוזי פרידום –מייסד

   

www.Water4Gas.com  ///////////////////////////////   מערכות וקיטים - האתר המקורי

http://www.facebook.com/pages/Water4Gas-Official/254917621232125  בפייסבוק
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הערה "ירוקה" - חשוב לאיכות הסביבה:
Hexavalent Chromium "שלך יוצר חומר הנקרא "כרום-שש HHO-יתכן שמפיק ה
אשר עלול להזיק לסביבה בכמויות גדולות מאד, כמו בסרט ארין ברוקוביץ'. למרות

שהכמויות שאתה יוצר, אם בכלל, הן מזעריות, אנחנו לא רוצים להזיק לסביבה.

יש לכך פתרון פשוט: לאחר החלפת האלקטרוליט (רצוי פעם בחודש) לא לשפוך את
הישן לסביבה או לביוב. קודם יש לערבב בו מספר כפיות סוכר ולהשאיר כמה שעות

כדי שהכרום-שש יתחלף לכרום-שלוש, שזה חומר בלתי רעיל ולא מסוכן לסביבה.
כעת ניתן לשפוך לביוב. אנא למד את הלקוחות והתלמידים שלך. תודה!!!

בהצלחה - ואיך שהתרגלנו לברך באמריקה:
  .Happy Mileage - קילומטרז שמח! עוזי פרידום, חולון
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זכור תמיד כי הטכנולוגיה היא ניסיונית.
מי שלא בראש של נסיין יוותר מוקדם מדי

ואז יתלונן שרימו אותו.
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DVD מומלץ 

דקות  09-09)באורך מלא  DVDסרטי  7 :תהכולל דיסקים 01של  סידרה לפניך

באריזה , של מחשבדיסקים  3פלוס  (כ"סה עשר שעות כלומר – כל אחד

 .מדליקה

, עוזי פרידום מסבירמקצועית זו  הפקהב

-מיםמערכת  ותנלבמדגים ומראה איך 

מאלף ועד  Water4Gasכדלק בשיטת 

עד הפרט , כל כלי, כל בורג, כל חוט. תו

ם חובבנייאלה לא הסרטונים ה. האחרון

שאתה יכול למצוא באינטרנט אלא המקור 

 !והמעשי ביותר המלא, המפורט

 דיסקיםבשלושת ה

תמצא הנלווים 

רשימות חלקים 

מאד מפורטות 

שבעזרתן תוכל 

  מערכות כאלה בייצורצר ילי

וגם , בפתרון תקלות עזור לךישממוחשב  בסיס מידע, או בסדרות קטנות המוני

שהפכו לאגדה כמו המכוניות של הממציא " מכוניות מים"תוכניות של עשר 

 .באנגלית קלה הכל – ללא תרגום .המוסיקאי קארל סלה ואחרים, סטנלי מאייר

ואת כל שיטות הייצור וההתקנה  –כל כלי , המצלמה מראה לך כל תנועת ידיים

כל  –י נסיונו העשיר בחיל האוויר ובתעשיה הישראלית "י עוזי עפ"אשר פותחו ע

 .מה שדרוש כדי לקצר לך את תהליכי העבודה ולחסוך לך זמן וכסף רב

, דים שלך והמכונאים שלךתוכל ללמוד ואף ללמד את התלמי וז סידרהבעזרת 

ובעיקר איך להשיג  –וזולות מעשיות  Water4Gasאיך לייצר ולתחזק מערכות 

, הפקת ענק הושקעו משאבים רבים כדי שלא יחסר אף פרטב  .חסכון בדלק

-לכן אין עוד מוצר כזה בתעשיית מים, יי ואחר  פנ  משהו שאף אחד לא השקיע ל  

   .כדלק

 www.Water4Gas.com/1/dvd.htm: הזמן עוד היום מהאתר המקורי

http://www.water4gas.com/1/dvd.htm
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 מערכות מוכנות

המערכת . מאד בשנים האחרונותהתפתחו והשתכללו  Water4Gasמערכות 

 .זאת בעצמך-המתוארת בספר זה עדיין שימושית ביותר ומיועדת לחובבי עשה

למערכות חזקות ומשוכללות אשר תמצא שלל הצעות  ,זאת לעומת, באתר

המתקנים שונים במראה ובגודל אך . במפעלים והן מוכנות להתקנה תיוצרומ

מזינה ואז , מערכת כזו מפרקת מים למימן וחמצן :זהה םבכול ןהעקרו

מה , אותם למנוע כדי להשיג בעירה טובה יותר של הבנזין או הסולר

 .ות רעילותשחוסך דלק ומקטין פליט

לא רק למכוניות אלא גם גדלים שונים כדי להתאימן במערכות אלו מוצעות 

, נייחים גנרטורים, ספינות, וציוד חקלאי טרקטורים, וציוד עפר למנועי משאיות

צור קשר דרך האתר  – יהיו לך שאלותצפוי שבהתחלה . וכדומה אופנועים

.comGas4Waterwww. תחזוקת המערכתבהתקנה וב, ונעזור לך בבחירה. 

 

http://www.water4gas.com/

