




DAIKIN, חברת מיזוג האוויר היפנית הגדולה והמובילה בעולם מציעה מגוון רחב של יחידות פנים, מערכות מתקדמות 
 DAIKIN פורצות הדרך של VRV -לשליטה ולבקרה ופתרונות ייחודיים רבים נוספים. כל אלו הופכים את מערכות ה

לאידיאליות עבור פתרונות מיזוג אוויר בבתים פרטיים ובמגדלי יוקרה.

למוקד מידע וייעוץ 1-800-222-222

DAIKIN להתאהב
כל פעם מחדש









מוצרי הבקרה
המתקדמים

והמובילים בעולם

תמיכה, שירות
וליווי מלא

משלב האיפיון
עד ההתקנה

לא מפסיקים לחדש

באספקה מיידית מהמלאי



ונטות בע"מ א.ר שיווק והפצת

מערכות אוורור
A&R Ventilation

מתמחים בשיווק והפצה של מוצרי אוורור, מוצרים המיועדים לשימוש עסקי תעשייתי וביתי.
 ,VENTS ,ספרד S&P מוצרי ,AYAS  :מפיצים בישראל של

יבואנים, משווקים ומפיצים לוונטות, מפוחים ומאווררים באיכות גבוה,
מפוחים קווים שקטים מפלסטיק או ממבנה מתכתי.

ביצוע התקנות של אוורור והוצאת עשן לחניונים ודיחוס חדרי מדרגות
עד לקבלת אישור כיבוי אש ומכון התקנים הישראלי

S&P

ונטה חלון/קיר 

מפוח צנטרפוגלי

מפוח עשן

מפוח צנטרפוגלי

מאוורר עם זרוע

מפוח קירי

מפוח בתא אקוסטי
בתוך מבנה

מפוח צנטרפוגלי

מפוח קוויונטה שקטה

מפוח בתא אקוסטי
הינע רצועות על גג

מאוורר ריצפה

מפוח קווי שקט

 www.a-r.co.il | arron12.rs@gmail.com | ar-ron13@bezeqint.net

HangYan   ו

טל: 03-9620448 פקס: 03-9512387 דוד סחרוב 19 ראשל“צ

הינכם מוזמינים לתערוכת אקלימה 2019 ב- 12-14 לנובמבר, בנין 10.

מפוח קווי שקט “8

ונטה חלון

מפוח שקט מתכתימפוח קווי

VENTS

HangYan

AYAS

בעל ספיקה ולחצים גבוהים
מפוחים קווים

ונטות מפוח קירימפוח בתא אקוסטי
מפוח קווי

חדש! חדש! חדש!

מחירים כאלו עוד לא היו!!!

מתכתי
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מערכות אנליזה חיסכון באנרגיהקרור מסחריבקרה מרחוק
ודוחות

תוכנה לשליטה ובקרה מרכזית 
לניהול סניפי הרשת

תצוגה דינמית של המוצרים 
המבוקרים

תוכנת אנליזה לחסכון 
באנרגיה וקריאת מוני חשמל

wifi-יכולת חיבור בקרים ב

Data Manger

PLC בקרי

PLP
מערכת ניטור לעסקים קטנים 

פתרונות בקרה למגוון רחב של תחומים

כולם מדברים על חיסכון בחשמל - אנחנו עושים זאת!

ב
ע

מ

תוכנה לשליטה ובקרה מרכזית 
לניהול סניפי הרשת

ניהול בתי מלון 
ומועדוני ספורט

ניהול מבני 
משרדים ושטחי 

מסחר

תעשיית המזון 
וההסעדה

מוסדות
ציבוריים

שרותי
בריאות

קמעונאות
מזון

www.kirur-benny.co.il

Data Manger

מערכות בקרה, ניהול מבנים, אופטימיזציה למערכות מיזוג אויר ומערכות קירור והקפאה

ב
ע

מ

 מכירות ואולם תצוגה:
העליה השנייה43 אזור, טלפון: 03-5584131, פקס: 03-5584176

TCP\IP תקשורת עם הבקרים

מפה בזמן אמת
תצוגת סניפים על גבי מפה
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wifi Multi SwingSpot swing

 TOP WIFI 12X- 30XMASTER 12X-30X

BTU מנוע אחד – עד 5 יח' פנים מעל 60,000

התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון שבאתר החברה
מרכז הזמנות ראשי: העמל 11 א.ת. אפק ראש העין טל 1-700-500-300

Multi Swing

www.tornado-top.co.il

 שלמות 
במיזוג אוויר 

LEGEND מיני מרכזי

7 מהירויות שקט במיוחד

SUPER

QUIE T

BU BOX
Multi 12A, 16A, 
22A, 30A, 35A

Multi Slim
12A,16A,22A,30A,35A  

Multi Cassete 22A

Style Inverter 160
Multi in Wall

22A,30A )מאייד ורטיקלי(

VRF-BOX WD-42

VRF-BOX  WV-42

VRF BOX מולטי

דירוג אנרגטי שקט במיוחד
חסכוני בחשמל

A
7 מהירויות דירוג אנרגטי 

חסכוני בחשמל

A
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, קונצרן הענק הבינלאומי המוביל כבר למעלה מ-20 שנה 
את מערכות המיזוג המתקדמות בעולם, גאה להציג בישראל את

מערכות מיזוג מתקדמות המופעלות ע״י תקשורת חכמה, 
ניתנות לשליטה ובקרה מכל מקום

2020 פתרונות מיזוג האוויר של 

צוות המהנדסים, הטכנאים ואנשי השירות המנוסים של ניופאן 
מחכים לכם במתחם  בתערוכת אקלימה

haierCAC@newpan.co.il 03-9530228 או בדוא״ל







רשימת משתתפי תערוכת אקלימה 2019

ביתן ביתןחברה                      חברה                     

303 Daikin
101 Innova Of Italy
214 Quantum E.s.& S
206 Sarbuz Heat Exchangers

Turkish Hvac-R Exporters Association
409 Frigoblock Sogutma Sistemleri A.s
409A Friterm Termik Cihazlar San. Ve Tic. A.s
216B Gemak Genel Soğutma Maki̇nalari San Ve Ti̇ca.s
216C General Filter Havak Fi̇ltre San. Ve Ti̇c.  A.s
216 Isib Turkish Hvac-R Exporters
216A Refkar – Cooling And Transfer Equipment Co
409B Untes Air Conditioning Systems
109 Zhong Shan City Okay Appliances
108 וסוכנויות	 הנדסה אדירן
217 וונטות	 והפצת שיווק א.ר
300A החוויה	 - שושן אבי
502 נציגויות	 אורן אביב
416+411 יסודות	 אוויר מיזוג A.C.P		אביזרי
103 לחות	 בקרת אופטיגייד
207 תעשיות	 ק.ס. אוריס
308 חימום	 ציוד אורן
403 יבוא	 סוכנויות פולק אחים
504 אטריטק	
505 הנדסה	 אי.אפ.אס
220 המסחר	 לשכות איגוד
503 למינאר	 איי.די.אס
310 גז	 אינרה אלטרץ
400 צריכה	 מוצרי אלקטרה
500 צח	 אוויר אקולוגיה
218 אראה	
210 ישראל	 בלייגולד
410 מערכות	 גדיר
501 תרמיות	 מערכות ניקוי טכנולוגיות גור
404 ושואבים	 מאווררים גלאון
415 הנדסה	 דור
306 קירור	 מוצרי דיין
406 הארגז	

הארץ	
211 משאבות	 המניע
לובי וחימום	 אויר מיזוג קבלני התאחדות
104 מיזוג	 תקן וייסמן
405 דיוק	 זהר
208 חוליות	

402 צריכה	 מוצרי טורנדו
412 פתרונות	 טי.איי.
106 וחימום	 איוורור הנדסת - טכנוקלרק
407 טרמוליין	
205 הפח	 כוכב
219 ממן	 קרור בו כל
209 אגש''ח	 לורדן
304 טכנולוגיות	 מדן
111 הכשרות	 אינטק מכללת
200 קרול	 אריה מנועי
100 אויר	 ומיזוג קירור הנדסת משב
102 ובנו	 אבני משולם
311 ניופאן	
215 אויר	 מיזוג פתרונות סיסטמס סאם
414 מתקדמות	 טכנולוגיות סגול
413 ישראל	 סובפלים
302 אינטרנשיונל	 סופקו
417 מסודר	 לרכב השיטה - סורטליין
105 טכנולוגיות	 סילברגייט
203 סלילוק	
204 סמ-ליין	
110 מערכות	 דור עין
418 קולינג	 פ.מ.
501 פג-חום	
300 קרור	 שרות חברת - פוגל
201 נט	 פורטל		אייר
309 פי.סי.חץ	
107 אייר	 פילט
305 פתן	
419 סולריות	 ומערכות הסקה שירותי צידון
408 צמח-זם	
401 מזגנים	 הייסנס - ח.י קבוצת
301 בקרה	 טכנולוגיות קונטרוטק
213 אויר	 אספקת רם
212 הנדסה	 ש.א.ח.פ.
420 ליין	 פומקס ש.י.
307 וטכנולוגיה	 צריכה מוצרי תדיראן
202 חשמל	 תעשיות

חוץ	 שטח
.QUANTUM E.S.& S

סוכנויות רימון ב.
חימום טכנולוגיות מרץ
קירור	 פתרונות קורטק
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לבמגזר המוסדי, למסעדות בתי קפה בתי מלון 
ולמגזר הפרטי, מערכת ניטור לביצים, ולחיטוי 

מפעלים,מערכת ערפול, מיזוג נייד תעשיתי,

אופטיגייד בקרת לחות בע"מ
ת.ד. 667 יקנעם עלית  

טלפון: 04-9097000
פקס: 04-9594050

info@optiguide.co.il :דוא"ל
www.optiguide.co.il :אתר

מנכ"ל: יהלום אלעד
מנהל שיווק: יהלום אלעד

תיאור השירותים / המוצרים: 
אופטיגייד בקרת לחות בע"מ מובילה עולמית 
במתן פתרונות ללחות מבוקרת. הטכנולוגיה 

הייחודית )פטנט רשום( מספקת ערפל יבש ללא 
הרטבה ליישומים הבאים: חדרי קירור והבחלה, 

יקבים, תעשייה והיי-טק, בתי דפוס, טקסטיל ועוד.  
SteamOvap אופטיגייד מייצגת בארץ את חברת

הקנדית להוספת לחות בטכנולוגית קיטור.
Merlin אופטיגייד מייצגת בארץ את חברת

מאוסטריה להוספת לחות בטכנולוגית לחץ גבוה.
U-CAN אופטיגייד מייצגת בארץ את חברת

היפנית להוספת לחות בטכנולוגיה אולטרה סונית.
Van אופטיגייד מייצגת בארץ את חברת

Amerongen ההולנדית למערכות לאווירה 
Bry- מבוקרת. אופטיגייד מייצגת בארץ את חברת

Air מהודו למערכות ייבוש אוויר.

אוריס ק.ס. תעשיות בע"מ
בית גירון, אליהו איתן 3 ראשון לציון 7570305

טלפון: 03-9429700
פקס: 03-9429720

sales@orris.co.il :דוא"ל
orris.co.il :אתר

מנכ"לים משותפים: נחום קורטין ואבי סבירסקי
מנהל מכירות: נתן פלד

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברה מובילת שוק המתמחה במתן פתרונות 

הנדסיים ויצור מערכות קירור ומיזוג אויר 
תעשייתיות עפ"י דרישה ומותאמות באופן אישי 
לצרכים המשתנים והדרישות היחודיות של כל 
DX, Fan ,יט"אות ,Packaged 'פרויקט. כולל: יח

 .coil, Water Source

אורן נציגויות
מורן 9 כפר ורדים

טלפון: 04-9997007
פקס: 077-2123432

aviv@oren-agencies.co.il :דוא"ל
www.oren-agencies.co.il :אתר

מנכ"ל אביב אורן
מנהל שיווק: אביב אורן

תיאור השירותים / המוצרים:
ייבוא והפצה פלסטיקה הנדסית צנרת אביזרים 

ומפוחים, תכנון מערכות איוורור, סקרברים, מכונות 
הלחמה לצנרת ומכונות הלחמה ללוחות.

אורן ציוד חימום בע"מ
אהליאב 14 ירושלים 9446792

טלפון: 02-5006100
פקס: 02-5388331

seidel@oranheat.co.il :דוא"ל
www.oranheat.co.il :אתר

מנכ"ל: אפרים זידל
מנהל שיווק: עודד זידל 

תיאור השירותים / המוצרים:
אספקה והתקנה של מגוון מערכות להסקה, 

חימום מים וחסכון באנרגיה.
ניצול אנרגיה שיורית, יצרנית מחליפי חום ומיכלים.

מייצגת בישראל חברות בינלאומיות מובילות 
בתחום האנרגיה ובהן:

WILO, JUNKERS, DE DIETRICH, FERROLI
,PHNIX

אחים פולק
המפלסים 9, קריית אריה, פתח תקווה

טלפון: 03-9100333
פקס: 03-5796679

info@polak.co.il :דוא"ל
www.polak.co.il :אתר

מנכ"ל: אריה פולק
מנהל שיווק: אבי פולק

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת אחים פולק מייבאת ומשווקת רכיבים, 

חומרים ומערכות המשמשים למגוון אפליקציות 
אלקטרו-מכניות ותרמו-דינמיות, עם דגש על 
תחומי הקירור, אוורור והתעשייה התהליכית. 

החברה מייצגת באופן בלעדי בישראל מעל ל-40
יצרנים מובילים בתחומם ומשווקת את המוצרים 

בישראל בעזרת צוותים מתמחים של אנשי 
מקצוע מנוסים, אשר מספקים שירותי אפיון וייעוץ 

ושירותים נלווים בכל אחד מתחומי הפעילות.

א
א. אדירן הנדסה וסוכנויות בע"מ 
שחם 32 פתח תקווה ת.ד. 7010 מיקוד 4917001

טלפון: 03-9700500
פקס: 03-9700510

info@adiran.co.il :דוא"ל
www.adiran.co.il :אתר

מנכ"ל: דורון זהבי
מנהל שיווק: רם זהבי

תיאור השירותים / המוצרים: 
מערכות זיווד לרכבי שרות תוצרת Aluca גרמניה.
מערכות אוורור, מתקני סינון אוויר לתהליכי ייצור, 

מפוחים, מאווררי ענק HVLS תוצרת קנדה.
דלתות אוטומטיות ודלתות מהירות למבני תעשיה 

תוצרת Efaflex/Butzbach גרמניה.

א.ר שיווק והפצת וונטות בע"מ
סחרוב 19 ראשל"צ

טלפון: 03-9620448, 03-9525218
פקס: 03-9512387

,arron12.rs@gmail.com :דוא"ל
ar-ron13@bezeqint.net  

www.a-r.co.il :אתר
מנכ"ל: רון 

אחראית שיווק: רוז  
תיאור השירותים / המוצרים:

HANG מפיצים בישראל למוצרי אוורור תוצרת
YAN,VENTS, AYAS, S&P חברות אלו עוסקות 

בייצור מפוחים, מפוחים להוצאת עשן 300 מעלות 
או 400 מעלות למשך שעתיים, וונטות וציוד נלווה. 

יועצים / מהנדסים רבים בישראל מכירים את 
היתרונות והאיכויות של חברות אלו.

אבי שושן החוויה בע"מ
המלאכה 6 פארק אפק 

טלפון: 03-9031346
נייד אבי: 050-5341356

נייד אלעד: 050-6961096
פקס: 03-9031464

eladshoshann@gmail.com :דוא"ל
www.matznenim.co.il :אתר
www.havaya-store.co.il   

מנכ"ל: אבי שושן 
סמנכ"ל: אלעד שושן 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת אבי שושן החוויה בע"מ,הוקמה בשנת 

1984 ומתמחה בפתרונות חימום וקירור מקצועיים 
כגון: פטריות חימום, תנורי אינפרא, מפזרי חום, 
פלומבות, סגרי ביטחון, צמידי זיהוי, מצנני אוויר, 

מערפלי מים, מאווררים, קטלני חרקים ומעופפים. 
החוויה יבואנית של כל סוגי אוהלי הקונסטרוקציה 

לאירועים ותעשייה.מכונות מזון מקצועיות 

אינדקס מציגים
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לענף הקירור ומיזוג האוויר. כך גם כלי עבודה 
מקצועיים, מדחסים, מעבים, מחליפי חום, 

שסתומים ומאווררים. 
החברה מייצגת כיום חברות מהמובילות בעולם, 

Danfoss Maneurop ,הגרמנית – Bitzer :ובהן
 - Soler&Plau ,הספרדית - Electrolux ,הדנית
הספרדית, Refco - השווצרית,. מלבד זאת אנו 

משווקים מוצרי בידוד K-Flex - האיטלקית, שמנים 
וקירורים. למיזוג וקירור של ICI בריטניה וארה"ב 

פסי הגנה למקררים, לקירות, ולדלפקים. מתוצרת 
 -OLAB ,הספרדית-AKO ,ארה"ב - McCUE

האיטלקית.

אלקטרה מיזוג אוויר ואקלים
יוסף ספיר 1, ראשון לציון 7570460

טלפון: 1-800-222-222
פקס: 03-9617203

gbochnik@ecp.co.il :דוא"ל
www.electra-air.co.il :אתר

מנכ"ל: משה ארדר
תיאור השירותים/המוצרים: 

אלקטרה מובילה את תחום מיזוג האוויר בישראל 
מעל 74 שנה ומציעה מגוון פתרונות רחב, הכולל 

מזגנים מפוצלים ומתועלים On-off ואינוורטר, 
מערכות רב מאיידים ומולטי Box, מפוחי נחשון, 
משאבות חום, מערכות בקרה ושליטה מרחוק 

ועוד. בשנת 2018 השיקה אלקטרה את מהפכת 
המיזוג החכם והציגה את אפליקציית אלקטרה 

 .IBM שפותחה בשיתוף עם חברת SMART
האפליקציה הינה היחידה בעולם עם פיקוד 

קולי בעברית, וכמו כן מאפשרת שליטה מרחוק, 
התראה על תקלות ועוד. השנה השיקה אלקטרה 

את מערכת Electra Mute- המזגן המיני מרכזי 
הראשון בעולם עם מערכת השקטה אקטיבית 

)ANC(, המפחיתה את רעשי המזגן בצורה ניכרת.
בנוסף משווקת אלקטרה את מערכות המיזוג 

של DAIKIN היפנית, מותג המיזוג המוביל בעולם. 
במתחם אלקטרה בראשון לציון פועל מפעל 

המזגנים הגדול והמתקדם במזרח התיכון, צוות 
אנשי מקצוע מנוסים ומערך שירות יעיל ומתקדם 

העומד לרשותכם בכל עת.

אקולוגיה אויר צח בע״מ
אמיל זולא 6, רמלה

טלפון: 074-7491052, 054-8830092
פקס: 074-7491052

effshar@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: אפי שהרבני

תיאור השירותים / המוצרים: 
מפעל ישראלי המייצר מערכות סינון אוויר תוך 

התמחות בסינון אוויר אלקטרוסטטי. החברה 
קיימת מאז 1993 ומספקת שירות למוצריה בכל 

הארץ.

איגוד לשכות המסחר
החשמונאים 84, תל-אביב 67132

טלפון: 03-5631028  
פקס: 03-56232747

naamat@chamber.org.il :דוא"ל
www.chamber.org.il :אתר

נשיא: עו"ד אוריאל לין
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי: אייל כביר

תיאור השירותים / המוצרים:
איגוד לשכות המסחר הוא ארגון העסקים הגדול 

בישראל הנלחם למען קידום האינטרסים של 
המגזר העסקי ועל כן למען קידום מטרותיך שלך. 
לשכת המסחר מעניקה מאגר אדיר של שירותים 

שבאמצעותו, אתה, החבר, יכול לפתח את 
עצמך ולמנף את העסק תוך חיסכון בכסף, זמן 

וביורוקרטיה. סל השירותים הרחב כולל בין השאר 
הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם, תערוכות 
בינלאומיות, מכרזים, קורסים וסדנאות, ייעוץ 

כלכלי ומשפטי ומועדונים עסקיים.

ACP אביזרי מיזוג אויר יסודות
אגח״ש בע״מ

76810 מושב יסודות. ד.נ. עמק שורק. ת.ד. 64
טלפון 03-6874634-3

פקס: 03-6871031
acp@acp-ltd.co.il :דוא"ל
www.acp-ltd.co.il :אתר

מנכ"ל: לוי מנשה 
מנהל שיווק ומכירות: חמיאל תהילה 

תיאור השירותים / המוצרים:
החברה הינה הוותיקה בישראל בתחום של ייצור 

אביזרי מיזוג אויר,
לחברה מחלקת פיתוח רחבה הנותנת פתרונות 

ופיתוחים חדשניים וייחודיים. 

אייר נט – פורטל מיזוג אוויר קירור 
חימום ואוורור

כפר סבא
טלפון: 050-4009974

פקס:072-2128787
info@airnet.co.il :דוא"ל

www.airnet.co.il :אתר
מנכ"ל: איילת אורון

מנהל שיווק: איילת אורון
תיאור השירותים / המוצרים: 

פורטל מקצועי ומקיף לתחום המיזוג אוויר קירור 
חימום ואוורור. בפורטל אינדקס לתחומי עיסוק 

וחברות, מאמרים, חדשות, תערוכות, הזדמנויות 
עסקיות, מחשבונים ועוד.

אלטרץ אינרה גז בע״מ 
סניף מרכז: המלאכה 5 א.ת.אור יהודה

טלפון: 03-5338068
פקס: 03-5335501

info@altaraz.com :דוא"ל
סניף צפון: דרך חיפה 26 קרית אתא

טלפון: 04-8422743
פקס: 04-8422747

יאיר בן חמו 0525-345563
Haifa@altaraz.com :דוא"ל

www.altaraz.com :אתר
מנכ"ל: צחי אלטרץ

תיאור השירותים / המוצרים: 
החברה מתמחה בייבוא ושיווק של ציוד ואביזרים 

אטריטק
היוצרים 22 כרמיאל
טלפון: 04-9558330

david@atri-tech.com :דוא"ל
www.atri-tech.com :אתר

מנכ"ל: דוד טריטשלר
מנהל שיווק: דור כץ

תיאור השירותים / המוצרים:
אטריטק, ממובילות השוק הישראלי בייצור 
ושיווק מוצרים בתחום הסינון, הוקמה ע"י 

מהנדסים ומתכננים בעלי ניסיון של עשרות 
שנים בפרויקטים מורכבים הכוללים חדרים 

נקיים ומערכות אוורור במגוון רחב של תעשיות 
מתקדמות.

אי. די. אס למינאר
גשר העץ אזה"ת עמק חפר 3877701 ת"ד 12035

טלפון:04-6247330
פקס:04-6247331

www.adslaminar.com :אתר
eyal@adslaminar.com :דוא"ל

מנכ"ל: ברנרד ביג'אוי
מנהל שיווק: אייל פלח

תיאור השירותים/המוצרים: 
חברת אי.די.אס למינאר מתמחה ביצור מנדפים 

ביולוגים, כימיים, יחידות למינאריות וחדרים נקיים.
כמו-כן יצור ושיווק של מסננים אבסולוטיים 

משניים וראשוניים. בחברה מערך שרות הכולל 
טכנאים מקצועיים למתן שרות שטח לבדיקות 

תקופתיות, ולידציה לחדרים נקיים ותיקון תקלות. 
לאי. די.אס מחלקת ציוד מתכלה ענפה המשווקת 

את כל צרכי הביגוד, כפפות, מטליות ניקוי, 
שטיחים דביקים ועוד הנדרש לעבודה השוטפת 

במעבדות בכלל, במנדפים ובחדרים נקיים.
בנוסף החברה הינה נציגה רשמית של מונה 

חלקיקים באוויר מתוצרת TSI ומפעילה מעבדת 
כיולים ושרות למונים וכן מגוון מכשירי מדידה 

.TSI-ו KIMO מתוצרת

אי.אפ.אס הנדסה בע״מ
הראשונים 393, מושב עי ורד

טלפון: 09-8785300
פקס: 077-4447841

office@efs-company.com :דוא"ל
www.efs-company.com :אתר

מנכ"ל: רון אייל
מנהל שיווק: איזי וורטמן

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת EFS הנדסה מתמחה במתן פתרונות למיגון 

אש ומביאה לשוק מוצרים ישראלים העומדים 
בדרישות התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר.

• מדפי אש, מדפי עשן ומדפים משולבים אש 
ועשן שלנו מאושרים ע"י מעבדת UL והם היחידים 
בארץ הנושאים סימון UL כמוצר Listed לפי תקן 

.UL555S ותקן UL555
• יריעה קרמית למיגון תעלות DUCTZ+™ היא 

פיתוח שלנו והיא נבדקה ואושרה לסימון כמוצר 
Listed ע"י מעבדת INTERTRK בארה"ב, לתקנים 

.UL2221 ו ASTM E2336
לצד המוצרים הייחודיים שלנו אני מציעים סל של 
שירותים בתחום הביצוע: פרויקטים בשחרור עשן, 
מיגון תעלות, מיגון פלדה, איטום מעברים, איטום 
מרחב מוגן ובדיקות תקופתיות למערכות שחרור 

.ISO 9001 עשן. לחברה תקן ניהול



ד
דור הנדסה

ק. עינת
טלפון: 03-9007595
פקס:03-9007599

erez@doreng.co.il :דוא"ל
.www.doreng.co.il :אתר

מנכ"ל: יחיאל לוי
מנהל שיווק: שי סילברמן

תיאור השירותים / המוצרים:
40 שנה של מומחיות בביצועה פרוייקטים בבקרת 

הינע ואוטומציה תעשיתית בכל תחומי המשק.

דיין מוצרי קירור בע"מ
הסדנא 26 חולון

טלפון: 03-5599550
פקס: 03-5594004

info@dayan-rs.com :דוא"ל
www.dayan-rs.com :אתר

מנכ"ל: שלמה דיין
מנהל שיווק: משה דיין

תיאור השירותים / המוצרים:
אספקת אביזרים וגזים לכל מגוון מערכות הקירור 

והמיזוג הקיימות, כולל גיבוי ותמיכה טכנית.
ייצור מיכלי לחץ ויחידות עיבוי.

ה
הארגז מערכות אחסנה, מיזוג 

וקירור
אזור תעשיה ב' רמלה

טלפון: 08-9182370
פקס: 08-9182516

alex.kor@haargaz.co.il :דוא"ל
haargaz.co.il :אתר

מנכ"ל: גלעד רז
מנהל שיווק מיזוג: ניסים בר-סלע

מנהל שיווק קירור ומקררים: אלי חזות
תיאור השירותים / המוצרים:

קבוצת "הארגז" היא חברה ותיקה ומובילה בארץ 
ובבעלותה מספר מפעלים.

מפעל "הארגז מערכות" שגם הוא חלק מ"קבוצת 
הארגז", עוסק בתכנון וייצור, מערכות קירור 

ומקררים ומערכות מיזוג אויר בהתבסס על מוצרי 
חברת "יוניק" שנרכשה ע"י הארגז. 

כחלק מפעילות המפעל אנו מייצרים ומשווקים 
יחידות מיני מרכזי, יט"אות, יחידות FC ופקג'ים.

מוצרנו ידועים ברמת האיכות הגבוהה שלהם כמו 
גם ביכולתנו להתאים עצמנו באופן מלא לדרישות 

הלקוחות.

ג
גדיר מערכות בע"מ

המגשימים 6 פתח תקוה, 4934815
טלפון: 03-9204877
פקס: 03-9210678

gadir-systems@gadir.co.il :דוא"ל
www.gadir-systems.co.il :אתר

מנכ"ל: ניר עמרמי
B.Sc, MBA ,מנהל שיווק: רובי יכפז
תיאור השירותים / המוצרים:

 ייבוא ושיווק של צ'ילרים למיזוג אוויר ולקירור 
תהליכי, יט"אות, פקג'ים ומשאבות חום. החברה 

מייצגת ומשווקת בישראל את החברות והמותגים 
MTA,Clivet,DERON i-Sol, i-Aircool:הבאים

ואחרים. החברה מספקת שירות, אחריות ותמיכה 
טכנית. 

גור טכנולוגיות ניקוי מערכות 
תרמיות בע"מ

רבינזון יחזקאל 15 פתח-תקווה
טלפון: 03-6492053
פקס: 03-6482892

www.gur-technologies.co.il :אתר
gurtechnologies@gmail.com :דוא"ל

מנכ"ל: מהנדס אריה גור
מנהל שירות ומכירות: עו"ד עדי גור

מנהלת פיתוח עסקי ושיווק: טלי צ'רלין
תיאור המוצרים / השירותים: 

גור טכנולוגיות ניקוי מערכות תרמיות היא חברה 
ישראלית הפועלת כבר מעל ל- 35 שנים.

גור טכנולוגיות בע"מ מפתחת, מייצרת, משווקת 
ומייצאת תכשירים, שירותים וטכנולוגיות לתחומים 
שונים. תחומי הפעילות של גור טכנולוגיות בע"מ: 
מתן שירות בכל הארץ לניקוי ושיפוץ של מחליפי 
חום מכל הסוגים ובכל רחבי הארץ. פיתוח, ייצור 

ואספקה של מגוון רחב של כימיקלים לניקוי 
וחיטוי חיצוני ופנימי של סוללות, יט"אות, ופן 

קוילים, תכשירים לניקוי אבנית, קורוזיה ולכלוך 
אורגני במחליפי חום שונים מחליפי חום פלטות, 

תרמיל וצינורות, דודי קיטור, מחליפי חום מיוחדים 
ועוד. הקפאת צינורות בקוטר של עד "40: ביצוע 
הקפאת צינורות מחומרים שונים ובהם זורמים 
שונים לצורך ביצוע תקוני צנרת, שתילת ברזים 

והחלפת מגופים, ללא צורך בריקון מערכת המים. 
ביצוע בדיקות עובי דופן לצינורות החלפת חום 

בכל הקטרים הנפוצים.

גלאון מאווררים ושואבים בע"מ
ד.נ לכיש דרום, מרכז כפרי נהורה

טלפון: 08-6848924
פקס: 08-6890376

sale@galon.co.il :דוא"ל
www.galon.co.il :אתר

בעלים: ערן אדלר ועדי גורביץ
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת גלאון הינה יצרנית המאווררים הגדולה 
בישראל ומלווה את המשק הישראלי מזה 55

שנה.חברתנו מייצרת עשרות דגמים של מאווררים 
ושואבי אויר לתעשייה ולמוסדות, כמו כן ביבוא 
מסכי אויר,מצננים, מפוחים ומוצרי חימום שונים.

אראה בע"מ
אזור תעשיה יבנאל, ת.ד. 528, יבנאל 1522500

טלפון: 04-6708501
פקס: 053-7970641

aerea@aerea.co.il :דוא"ל
www.aerea.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי הדר
מנהל שיווק: איתן גולן 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת אראה בע"מ מייצרת מערכות אוורור 

לתעשייה ולחקלאות. 
החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות בתחום 

האוורור: מאווררי תקרה, מאווררי חצר, מפוחי 
עשן, מפוחי גג ועוד. אראה מייצגת את חברת 

WINGFAN המייצרת כנפים למאווררים

Innova of Italyֿ
מגדל עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, 

ת"א 6701203
טלפון: 03-721-7900

info@inova-air.co.il :דוא"ל
  innova-air.co.il :אתר

מנכ"ל: אופיר אבישר
מנהל שיווק: אופיר אבישר

תיאור השירותים / המוצרים:
מזגנים יחודיים מתוצרת איטליה, ללא יחידת חוץ 

וניתנים להתקנה בכל מקום בבית.

ב
ב. רימון סוכנויות בע"מ

יד חרוצים 14, נתניה
טלפון: 09-885-1213
פקס: 09-885-1076

sales@rimon1.com :דוא"ל
www.rimon1.co.il :אתר

מנכ"ל: בני רימון
מנהל שיווק: אייל קדם

תיאור השירותים / המוצרים:
גנרטורים מקצועיים מתוצרת GEKO, גרמניה – 

גיבוי למערכות קירור, למפוחי עשן ולשרתים.
רכבי קירור קלים להובלת מזון ותרופות. פתרונות 

תאורה מתקדמים למתקיני מערכות.
ארוניות ומידוף לרכבי שירות.

בלייגולד ישראל 
איינשטיין 17 נס ציונה

טלפון: 03-9773861
פקס: 03-9773862

talsh@blygold.co.il :דוא"ל
www.blygold.com :אתר

מנכ"לית: טל שילר
מנהל שיווק ומכירות: אלכסנדר איליאספוב 

תיאור השירותים / המוצרים:
ציפוי סוללות ומניעת קורוזיה במערכות מיזו"א, 

שיפוץ יטאו"ת, החלפת סוללות, ניקוי וחיטוי 
תעלות. 



ט

טורנדו מוצרי צריכה בע"מ
העמל 11, א.ת פארק אפק, ראש העין

טלפון: 03-9006100
פקס: 03-9011200

orders@tornado-ltd.com :דוא"ל
www.tornado-top.co.il :אתר

מנכ"ל: רונן בזזי
משנה למנכ"ל: עודד בזזי
מנהל שיווק: אפי ארנפלד

תיאור השירותים / המוצרים:
טורנדו מוצרי צריכה בע"מ - החברה משווקת 

מגוון רחב של מזגנים ומערכות מיזוג אוויר 
וקובעת סטנדרטים חדשים בענף בתחומי 

השירות, החדשנות, העיצוב והאחריות.

טריין )טי אי פתרונות(
הרוקמים 25 חולון 
טלפון: 03-9420800
פקס: 03-9414491

yossi_elkobi@trane.com :דוא"ל
www.trane.co.il :אתר

מנכ"ל: עמי לוי
מנהל שיווק: יוסי אלקובי

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת טריין מובילה בעולם באספקת פתרונות 

קירור ומיזוג אויר, אספקת והשכרת ציוד, 
פרוייקטים, חלקים, שרות ומערכות בקרה. 

טכנוקלרק הנדסת איוורור וחימום 
בע"מ

המרכבה 73 א.ת. חולון 58851
טלפון: 03-5590004
פקס: 03-5591734

clark@technoclark.co.il :דוא"ל
www.technoclark.co.il :אתר

מנכ"ל: יצחק וקסלר
מנהל שיווק: אבינועם סבן

מהנדס פרויקטים: צביקה שטרקס
תיאור השירותים/ המוצרים:

טכנוקלרק נוסדה בשנת 1978 ומייצגת את 
חברת VORTICE האיטלקית. מגוון מוצרי החברה 

הכוללים החל משואבי אויר ביתיים,מפוחים 
צנטריפוגליים, שואבים ציריים לתעשייה ועד 

למייבשי ידיים, עונים על כל פתרונות האיוורור 
בבית ובתעשיה. נציגויות נוספות: I.T.M – איטליה, 

חברה העוסקת בחימום נפחים לתעשיה 
ולחקלאות.

ELPALST- פולין, חברה העוסקת בפתרונות 
איוורור לשימוש בייתי בעיצוב מרהיב.

ו
וייסמן תקן מיזוג בע"מ

בת חפר
טלפון: 0547229670
פקס: 0774900300

229lini@gmail.com :דוא"ל
www.weissman-kolboteken.co.il :אתר

מנכ"ל: וייסמן ליני
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת וייסמן תקן מיזוג בע"מ מתמחה בניקוי וחיטוי 
מערכות מיזוג אוויר, תעלות מיזוג אוויר, פנקולים 

עם פירוק מנועים, לתעשיה, מוסדות, מפעלים, בתי 
מלון, בתי חולים. ניסיון עשיר.מלון, בתי חולים. ניסיון עשיר.

ז
זהר דיוק

בית אלפא 4, תל אביב
טלפון: 03-5622458
פקס: 03-5622543

sales@zohar-diuk.co.il :דוא"ל
www.zohar-diuk.co.il :אתר

מנכ"ל: שמואל נבון
מנהל שיווק: עידו נבון

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת זהר דיוק בעלת מוצרים למרחב המוגן 

ומקלטים. המוצר 'התקן עידו' נותן פתרון להעברת 
צנרת וניקוז מים למזגן במרחב המוגן. ההתקן 

הינו פטנט, נבדק במכון התקנים ומאושר פיקוד 
העורף..

ח
חוליות

קיבוץ שדה נחמיה 1214500
טלפון )שיווק(: 03-5375771

פקס: 04-6951444
rachela@huliot.com :דוא"ל

www.hliot.co.il :אתר
מנכ"ל: ניצן כהן

מנהל שיווק: טל לוי
תיאור השירותים / המוצרים: 

חוליות מערכות זרימה מתקדמות, הינה חברה 
מובילה בייצור מוצרי זרימה מפלסטיק במגוון 

רחב ומקצועי של פתרונות בכל הקטרים והגדלים. 
חוליות מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של נקזים 

לבניין, תשתיות, אספקת מים ומיזוג אויר.

הייסנס מזגנים מקבוצת ח.י.
התע"ש 14, כפר סבא

טלפון: 09-7631515
פקס: 074-7526401

chenbd@hye.co.il :דוא"ל
www.hye.co.il :אתר
מנכ"ל: משה דניאל

מנהל פעילות: חן בן דוד
תיאור השירותים / המוצרים:

שיווק והפצה בלעדי של מזגנים עיליים, מולטי 
אינוורטר, מיני VRF, VRF של המותג המוביל 

הייסנס בקבוצת ח.י., המיועדים לשוק הביתי, 
המסחרי והמקצועי ומספקים את כל פתרונות 

המיזוג מקצה לקצה.

המניע משאבות
בית אלפא 7 ת"א

טלפון: 03-5622011
פקס: 03-5621843

sales@hameniapumps.com :דוא"ל
www.hamenia.co.il :אתר

מנכ"לים: אנגלר זאב, ואנגלר שלמה
מנהל שיווק: אנגלר שלמה

תיאור השרותים/המוצרים:
ייצור, שווק ותיקון כל סוגי המשאבות : 

משאבות צנטריפוגליות , משאבות למערכות מיזוג 
אויר , קירור וחימום , להגברת לחץ, 

טבולות לניקוז וביוב, משאבות ומתקני ואקום, 
משאבות לתעשייה התהליכית ומתקני "סילוקית".

התאחדות קבלני מיזוג האויר 
וחימום בישראל ע"ר 

אזה"ת דרומי המסגר 5 מגדל העמק ת.ד 459
מיקוד 2310301

טלפון: 072-2114563
פקס: 072-2449876

hvac.israel@gmail.com :דוא"ל
hvac.orit@gmail.com  

www.hvacr.co.il :אתר
מנכ"ל: בריק יובל

מנהל שיווק: בריק אורית
תיאור ההתאחדות:

התאחדות קבלני מיזוג אויר וחימום בישראל, 
הינה עמותה רשומה המאגדת ומאחדת את 

הקבלנים העוסקים בענף מיזוג האוויר וחימום 
בישראל. 

מטרות ההתאחדות היא העלאת המודעות 
המקצועית של ענף המיזוג בקרב קבלני מיזוג 

אוויר והציבור הרחב טיפוח רמה מקצועית, 
עסקית ומוסרית בענף וזאת באמצעות פורומים 

מקצועיים, פרסום, כנסים, השתלמויות וימי עיון.
ההתאחדות עוסקת בטיפול בענייני עבודה 

ועובדים, בהסכמי עבודה וביחסי עבודה, במטרה 
לשמש ארגון יציג של קבלני מיזוג האוויר והחימום 

בישראל.
בין חברי ההתאחדות קבלנים רבים העוסקים 

בענף המיזוג בצורות שונות, התקנות, תחזוקה, 
ייעוץ מקצועי, שיווק, ייבוא ומכירת מזגנים 

ללקוחות מוסדיים ממשלתיים ולקוחות פרטיים 
 ההתאחדות קמה ללא מטרות רווח, כל הכנסות 

ההתאחדות מדמי החבר נועדו לקידום מטרות 
ההתאחדות. פעילות ההתאחדות והצטרפות 

חברים חדשים כפי שנעשתה עד היום ותאפשר 
את המשך פעילות ההתאחדות ומיסוד הענף.



מנועי אריה קרול בע"מ
מחסן לוגיסטי ארצי רחוב המלאכה 27, א.ת חולון 

טלפון: 03-6832442
פקס: 03-6816955

arie@krool.net :דוא"ל
www.krool.net :אתר

מנכ"ל: מר יהודה קרול
סמנכ"ל שיווק: מר זאב קרול

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא שיווק והפצה ישירות מהיבואן לטכנאי בכל 

חלקי הארץ: מזגנים וכל האביזרים להתקנות 
ותיקונים. שיווק כל סוגי המזגנים ממיטב 
החברות. מחיר מיוחד למותג הבית מזגני 

+KROOL12P ומזגן נייד KROOL

מרץ טכנולוגיות חימום בע"מ
הסלע 4 אזה"ת הר טוב ב' בית שמש

טלפון: 02-9400484
פקס: 02-9400184

office@mrtznrg.com :דוא"ל
https://www.dev.aeroplane.co.il/ :אתר

/mrtznrg
מנכ"ל: אופיר אלמקייס ורוני גייגו

תיאור השירותים / המוצרים:
מרץ טכנולוגיות חימום בע"מ הינה חברה הנדסית 

העוסקת בתכנון ובניית מערכות חימום וקירור
ובקרה תעשייתית. כמו כן חברתנו מתמחה 

בייעוץ ויישום התייעלות אנרגטית, אנו מציעים 
ללקוחותינו תכנון, הספקה וביצוע החלפת סוללות 

עיבוי.

משב הנדסת קירור ומיזוג אוויר 
בע"מ

הגביש 4 א"ת נתניה דרום מיקוד: 4250704
טלפון: 09-8931122
פקס: 09-8856374

elena@mashav-ind.co.il  :דוא"ל
www.mashav-ind.co.il  :אתר

מנכ"ל: חגי אבנטל
סמנכ"ל: יוני מלאכי 

מנהל שיווק: שמעון שפיזאייזן 
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת משב הינה הסוכנת הבלעדית של חברת 
YORK בישראל לציוד קירור ומיזוג אוויר 

החברה מתקינה מערכות של קירור בתעשיות 
המזון והתהליך, ומערכות מיזוג אוויר במפעלי 

תעשיה מבני ציבור, בנייני משרדים ועוד.
לחברה מערך שרות סניפים באזור המרכז, אילת , 

באר שבע וחיפה.

משולם אבני ובנו בע"מ
הפלס12 חיפה

טלפון: 04-8219989
פקס: 04-8216146

Info@avni-son.co.il :דואל
www.avni-son.co.il :אתר
מנכ"ל: יצחק )איציק( אבני

סמנכ"ל: מורדי פולק
תיאור השירותים/ המוצרים:

חברת משולם אבני ובנו מספקת מוצרים ומכשור 
למעבדות, לתעשייה ולמוסדות מחקר. החברה 

מספקת שירותי אחזקה וכיול למערכות שונות ע"י 
צוות מהנדסים מקצועי ומתן שירותים מהיר ויעיל- 

אבני משולם שירות מושלם.

ל
לורדן אגש"ח 
קיבוץ כפר סאלד 
טלפון: 046907182
פקס: 046907138

shimshona@lordan.co.il :דוא"ל
http://www.lordan-coils.com :אתר

מנכ"ל: אמנון שלמן 
מנהל שיווק: שמשון אברהמי 

תיאור השירותים / המוצרים:
מאז נוסדה חברת לורדן בשנת 1958 – בקיבוץ 

כפר סאלד על מורדות הגולן בואך עמק החולה, 
מתכננת החברה ומייצרת מחליפי חום ייעודיים 

למערכות הקירור השונות בכל תחומי החיים: 
תעשייה, חקלאות, תחבורה ועוד. כחלק מתפיסת 

החיים והאסטרטגיה על פיה החברה פועלת, 
קיימת הקפדה משמעותית על איכות החומרים 

והתהליכים בהתאם לתקנים בינלאומיים 
מחמירים, במטרה להבטיח יעילות אנרגטית 
גבוהה ובתפוקות רצויות בכל המערכות בהן 

מותקנים מחליפי החום מתוצרת לורדן, ובהתאמה 
מושלמת לאפיון ותכנון המערכת במקור.

מ

מדן טכנולוגיות
קיבוץ מעגן מיכאל ד. נ. מנשה 37805

טלפון: 04-6243353
פקס: 04-6243366

,sales@madantec.com :דוא"ל
www.madantec.com :אתר

מנכ"ל: איציק אלבג
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת מדן טכנולוגיות הינה יצרנית וספקית 
המשאבות מהמובילות בישראל. לפני 8 שנים, 

רכשה החברה את פעילות חברת המאיץ- לסיכו 
הנדסה והקימה מפעל ליצור משאבות המותג 

"רנובה" ולפני 3 שנים החלה גם בייצור משאבות 
טורבינה אנכיות עבור חברת מקורות וחברות 

המים בישראל. לחברה מבדקה הידראולית 
מהמתקדמות בישראל לפי תקנים בינלאומיים 

ISO9906 ו HI 14.6. המשאבות מתוצרתנו נושאות 
בתו "כחול לבן".

ֿ
מכללת אינטק הכשרות

מבצע קדש 17 פתח תקווה
טלפון: 072-2463233
פקס: 073-2447186

info@intech.org.il :דוא"ל
www.intech.org.il :אתר

מנכ"ל: זיו ורהפטינג
תיאור השירותים / המוצרים:

מכללת אינטק מעבירה קורסים השתלמויות ימי 
עיון וסדנאות בתחומי האנרגיה והבניה. 

במכללה מבוצעים קורסים בתחומי מיזוג האוויר 
דרג 1, דרג 2, דרג 3 וקררים חדשים באישור 

משרד העבודה וקורסי העשרה נוספים.

טרמוליין בע"מ – דיקסל ישראל
מקור חיים 35, ת.ד. 4360, ירושלים 91042

טל: 02-6799479
פקס: 02-6799478

info@thermoline.co.il :דוא"ל
www.thermoline.co.il :אתר

מנהל מכירות: משה בלוך
תיאור השירותים / המוצרים:

יבוא ושיווק מוצרי פיקוד ובקרה וקירור.
נציגים בלעדיים של: DIXELL EMERSON - בקרים 

אלקטרוניים לקירור, חימום, לחות, לחץ
FLEXELEC - חוטי חימום, GMC – אביזרי קו 

לקירור, VALUE - כלי עבודה, משאבות ואקום, 
תחנות מחזור, TEDDINGTON - מנועים 

 - XYLEM Lowara ,מיני משאבות - GOTEC
משאבות.

כ
כוכב הפח בע"מ

יצחק בן צבי 43, ראשון לציון
טלפון: 03-529-0706

פקס: 153508938809
office@kopah.me :דוא"ל

www.kopah.me :אתר
מנכ"ל: מקסים סטאר

מנהל שיווק: סטס אקימוב
תיאור השרותים/מוצרים:

חברת כוכב הפח היא אחת מבין החברות 
המובילות לייצור והתקנה של תעלות מיזוג אוויר/
פינוי עשן/אוורור. היום, הגענו לתערוכה על מנת 

להציג את הדור החדש של מובילי האוויר – 
.KOPAH DUCT

כל בו קרור ממן 1991 בע"מ
אופיר 62 חיפה

טלפון: 04-8643366
פקס: 04-8665692

eilia@maman91.co.il :דוא"ל
www.maman91.co.il :אתר

מנכ"ל: מתי ממן
מנהל שיווק: איליה ליבמן

תיאור השירותים / המוצרים:
כל בו קרור ממן הינה מן הוותיקות והמובילות מבין 

חברות אספקת ציוד לקירור ומיזוג אוויר.
בתוך כך אנו מייבאים ומשווקים ציוד לתחומים 

רבים ומגוונים- ציוד לקירור ומיזוג אוויר, מפוחים 
ומאווררים, משאבות שונות, כלי עבודה, ציוד 

אלקטרוני, כימיקאלים, ציוד לחקלאות וטכנולוגיה 
ירוקה.



www.SORTLINE.co.il :אתר
מנכ“ל: אראל ויזנר

מנהל מכירות: בועז פלג
תיאור השירותים / המוצרים:

פתרונות ומערכות אחסון וזיווד לרכבי שירות 
ועבודה תוצרת SORTIMO גרמניה. יחידות הזיווד 
עשויות שילדת אלומיניום\חומרים מרוכבים - מה 
שהופך אותן לקלות משקל. אין שום קידוח חודרני 
ברכב והזיווד הינו מודולרי הניתן להעברה מרכב 
לרכב מבלי תלות בסוגו. ניתן למצוא גם מזוודות 
וארגזי כלים ניידים וחכמים הניתנים לחיבור אחד 

עג"י השני.
RHINO בנוס, סורטליין יבואנית בלעדית של חברת

PRODUCTS אנגליה- החברה מס' 1 באירופה 
בתחום הגגונים ומערכות עיגון לסולמות וציוד 

על גגות הרכב. החומרים בעלי מבנה אווירודינמי 
וגימור מרהיב, עם התאמה מלאה לפי כל דגם 
רכב ספציפי ועמידות במבחני עומס עד 20 ג'י.

כל מוצרי החברה עם אחריות של 3 שנים.
חיוג חינם: 1-800-666-632 לקביעת פגישת תכנון 

וללא התחייבות!

סילברגייט טכנולוגיות וקיו.אל.סי 
ישראל

שד' הדקלים 97 א.ת קדימה 
טלפון: 073-2729100

פקס: 09-812040
shani@silvergategroup.net :דוא"ל

qlc.co.il :אתר
מנכ"ל: גבי אזרן 

מנהל שיווק: שני אבידן 
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברתנו פועלת בתחום מדידות וחלוקת אנרגיה 
ומספקת פתרון מערכתי כולל בתחומים: חשמל, 

מ"א, מים, גז וחסכון אנרגטי, תוך מתן אחריות 
כוללת. המערכות המסופקות על ידנו משמשות 

בעיקר לצורכי חלוקה אנרגטית וחיוב לדיירים. 

סלילוק )2007( בע"מ
אצ"ל 4, איזור התעשייה החדש, ראשון לציון.

טלפון: 03-9614542
פקס: 03-9525894

sliloc@sliloc.co.il :דוא"ל
www.sliloc.co.il :אתר

מנכ"ל: עופר כץ.
מנהל שיווק: עמוס מימון.

תיאור השירותים/מוצרים:
חברת סלילוק היא חוד החנית בייצור תעלות 

מתכת לבניין, תעשייה, מיזוג אויר, איוורור ופינוי 
עשן. בתערוכה זו, אנו מציגים את מוצרנו החדש 
צינורות חיבור מהיר, הפתרון האידאלי לשאיבת 

חומרים בתעשייה.

סמליין בע"מ 
גרניט 12 פתח תקוה 

טלפון: 03-9254800
פקס: 03-9218271

info@miniline.com :דוא"ל
samline.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי אשר
משנה למנכ"ל: ירון מרקוביץ' 

תיאור השירותים / המוצרים:
מזגני סמסונג המתקדמים, מיובאים לישראל ע"י 

אוניברסיטאיים שונים.
חברת סגול טכנולוגיות מתקדמות בע”מ הנה 
הנציגה הבלעדית של מובילת השוק העולמי 

ֿ בתחום – חברת “SANUVOX” הקנדית.

סובפלים ישראל
ההדס 2, אור עקיבא

טלפון: 1-700-555-846
פקס: 077-3181719

info@sovplym.co.il :דוא"ל
www.sovplym.co.il :אתר

מנכ"ל: אלכס פאנוב
מנהל שיווק: ערן אידסס

תיאור השירותים / המוצרים: 
סובפלים - פתרונות לאוויר נקי בתעשייה
שלוחה של SovPlym העולמית בישראל.

ניסיון מוכח של מעל 30 שנה בעולם במגוון 
תעשיות ושימושים. החברה מתכננת, מייצרת 

ומתקינה מערכות אוורור וסינון לתעשייה.
המערכות מתוכננות בהתאם לתקנות ניטור 

תעסוקתי ואיכות הסביבה, תוך דגש על שמירת 
סביבת עבודה בריאה ונקייה. מעל 300 מוצרים 

ומערכות יניקה וסינון בקטלוג: מבין מוצרינו 
זרועות יניקה, שולחנות יניקה ומנדפים, מסננים 

ניידים ומסננים תעשייתיים במגוון טכנולוגיות סינון, 
מפוחים, גלגלוני יניקה למשאיות ורכבים כבדים.
פתרונות סינון ייחודיים: המסננים התעשייתיים 
שלנו מודולריים וניתנים להתאמה לפי ספיקת 

האוויר הנחוצה. פתרונות סינון ייחודיים המיועדים 
לריכוזיות אבק גבוהה במיוחד ולטמפרטורות 

גבוהות.

סופקו אינטרנשיונל בע"מ
האומנות 3, ת.ד.8047, אזה"ת ספיר )פולג( נתניה 

4250437
טלפון: 8654101 - 09
פקס: 8659111 - 09

info@supco.co.il :דוא"ל
www.supco.co.il :אתר

מנכ"ל: נסים לוי
מנהל שיווק ופיתוח: מיקי רץ

מנהל מכירות: יהודה קטש
תיאור השירותים / המוצרים:

פיתוח, ייצור, יבוא ושיווק אביזרים, חלפים, מכשירי 
מדידה, הגנות חשמליות וכלי עבודה לתעשיות 

הקירור ומיזוג אוויר. מוצרי סופקו משווקים ברחבי 
תבל ליצרנים, חברות שרות, מפיצים, סיטונאים 
וטכנאי שרות והתקנות לאחר שעברו בדיקות 
איכות קפדנית. מוצרים אשר פותחו ע"י סופקו 

הינם בעלי סימן רשום, תו תקן ישראלי ורשומים 
כפטנטים.

סורטליין בע"מ
צבי ברגמן 17, ת.ד. 4622, א.ת. סגולה,

פתח-תקוה 49277
טלפון: 03-9052117

חיוג חינם: 1-800-666-632
פקס: 03-9052110
נייד: 058-4032866

info@sortline.co.il :דוא“ל

נ

Haier – ניופאן בע"מ
רוז'נסקי 14 אזה"ת חדש מערב ראשל"צ 7574518

טלפון: 1-700-700-727
פקס: 3-96283320

www.newpan.co.il :אתר
יו"ר: צביקה גיור

מנכ"ל שותף: ירון צפדיה 
סמנכ"לית שיווק: מורן דאי

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת ניופאן יבואנית מוצרי החשמל 

והאלקטרוניקה הגדולה בישראל. המייבאת 30
Canon, KitchenAid, Magimix, :מותגים ביניהם

.BOSE, Haier
Haier, מדורג כמותג מוצרי החשמל המוביל בעולם 
שנה ה 10 ברציפות וכך גם בתחום מזגנים חכמים 

ביתיים ותעשייתיים.

ס
סאם סיסטמס פתרונות מיזוג 

בע"מ 
המלאכה 21 פארק אפק – ראש העין

טלפון: 03-9335433
פקס: 03-9335357

info@samsystems.co.il :דוא"ל
www.samsystems.co.il :אתר

מנכ"ל: שרון בונן
מנהל שיווק: לי-לך מור לזר

תיאור השירותים / המוצרים:
SAMsystems מקבוצת בונן קור )נוסדה בשנת 

1967(, הינה היבואנית הרשמית של מערכות מיזוג 
אויר מסוג VRF DVMS תוצרת SAMSUNG ויחידות 

טיפול אויר, צ'ילרים ויחידות כוללניות לקירור 
.Systemair.וחימום תוצרת חברת

סגול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
העצמאות 1 אבן יהודה

טלפון: 09-9544140
פקס: 09-9544139

zohar@sagol-tec.co.il :דוא"ל
www.sagol-tec.co.il :אתר

מנכ"ל: זהר מלכא
מנהל שיווק: זהר מלכא

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת סגול טכנולוגיות מתקדמות בע”מ הוקמה 

לצורך הבאת טכנולוגיות מתקדמות לטיפול 
באיכות האוויר ויצירת חיסכון אנרגטי.

אנו עוסקים מספר רב של שנים באחזקת 
מערכות מיזוג אוויר מרכזיות ובחיפושינו אחר 

פתרון לבעיית הלכלוך של סוללות הקירור והפצת 
מחלות ונגיפים שונים דרך מערכות המיזוג קשרנו 

קשר מסחרי עם יצרן מנורות UVC והתקנים 
שונים.

טכנולוגיה זו קבלה תוכן ותמיכה מארגון 
“ASHRAE” – ארגון הגג למהנדסי מיזוג אוויר קירור 

וחימום האמריקאי, ומעוגנת במבחנים ומחקרים 
שונים החל מה-EPA האמריקאי ומוסדות מחקר 



צ
צידון שרותי הסקה ומערכות 

סולריות בע"מ
בן צבי 43 ראשל"צ

טלפון: 03-9415590/1
פקס: 03-9415592

info@zidon1967.co.il :דוא"ל
www.zidon1967.co.il :אתר

מנכ"ל: רן צידון
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברה המתמחה בייצור, יבוא, שיווק, התקנה 
ואחזקת מערכות מים חמים והסקה באמצעות 
משאבות חום, ותנורי סולר וגז. הקמת מערכות 
סולאריות למים חמים ולבריכות שחיה. הקמת 

חדרי אנרגיה, חימום תת ריצפתי, עבודות צנרת.
שירות בפריסה ארצית.

צמח זם בע"מ
פריימן יעקב 20, א. תעשיה ישן ראשל"צ

טלפון: 03-9560560
פקס: 03-9568568

sales@zemltd.com :דוא"ל
www.zemltd.com :אתר

מנכ"ל: צמח שמואל
מנהל שיווק: עידן

תיאור השירותים / המוצרים:
חלקים למיזוג אוויר: שלטים, קבלים, פיקודים 

אוניברסליים, משאבות מים, קונטקטורים, 
מאיצים וכנפיים, מנועי מאייד ומעבה, רגשים, 

מכשירי מדידה, צינורות נחושת מבודדים, מחברי 
פליז/נחושת ומכשירי שטיפה למזגנים. חלקים 
לקירור ביתי ומסחרי: מנועי רשת אקסיאליים, 

אוורור, קירור וחימום, מדחסים, טיימרים, בקרים, 
מנועים, גופי חימום, תרמוסטטים פילטרים, חלקי 

פלסטיקה ויחידות עיבוי ומאיידים מסחריים. 

ק

קוואנטום - קיו. אי. אס ואס בע"מ
האצ"ל 1, ראשון לציון

טלפון: 03-9414750
פקס: 03-9414753

Mika@quantum-ess.com :דוא"ל
www.quantum-ess.com :אתר

מנכ"ל: אסף עמיר
סמנכ"ל: יוסי ארצי

תיאור השירותים / המוצרים: 
 "Quantum Energy Saving & Servicing" חברת

פועלת בשלושה מישורים: 
• שיווק ומכירה של יחידות קירור מים לחיסכון 

באנרגיה 
• שיווק ומכירה של יחידות קירור/חימום מים 

רגילות.
One stop" שרות למתקני מיזוג אויר ברמה של •

"shop

פי.סי חץ 
הסדן 7 א.ת חולון

טלפון: 03-5582324
פקס: 03-5580873

sm@pchetz.com :דוא"ל
www.pchetz.com :אתר

מנכ"ל: יוסי מתתיהו
מנהל שיווק: שמוליק כהן

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת פי.סי חץ, ייצור ושיווק ציוד קירור,מיזוג אויר 
ואוורור – מציעה ללקוחותיה מגוון הולך וגדל של 

מוצרים בתחום, ממיטב החברות בעולם ומתמחה 
במציאת פתרונות ייחודיים בסיוע האנשים 

המובילים בתחומם.

פילט אייר בע"מ
ת.ד 166 זכרון יעקב 30951 ישראל

טלפון: 04-6107777
פקס: 04-63502396

info@filt-air.com :דוא"ל
www.filt-air.com :אתר
מנהל מפעל: דוד גראו
מנהל שיווק: בני בנימין

תיאור השירותים / המוצרים:
ייצור כל סוגי מסנני האוויר למערכות אוורור, מיזוג 

אוויר, חדרים נקים ולתעשייה באיכות הגבוהה 
ביותר ובהתאם לצרכי הלקוח ודרשותיו.

פ.מ. קולינג בע"מ
ת.ד 124 מג'דל כרום, 2019000

טלפון: 04-8443677
פקס: 04-9883527

fadi.co.ilfadi Dima@fadi.co.il@ :דוא"ל
/https://www.pmcooling.com :אתר

מנכ"ל: פאדי חטיב
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת פ.מ קולינג עוסקת ביבוא, ושיווק של 
מערכות קירור, פנלים, דלתות לקירור, מערכות 

קרח וציוד קירור ומיזוג אויר. החברה מייצגת את 
מיטב החברות המובילות בעולם בתחום.  חברתנו 

מתחייבת לרמת שרות גבוהה, איכות בלתי 
מתפשרת ומקצועית.

פתן בע"מ
הסדנה 4, אור יהודה

טלפון: 03-5331826, 03-5331826
פקס: 03-5332551

info@petn.co.il :דוא"ל
www.petn.co.il :אתר

מנכ"ל: פדהצור בר-נתן
מנהל שיווק: רמי בר-נתן

תיאור השירותים / המוצרים:
יצרנית ויבואנים של מוצרים לענפי האיוורור, מיזוג 
האוויר, קירור ועוד. היבואנית הבלעדית של חברת 

S&P ספרד בישראל בתחום האיוורור.

היבואנית הרשמית והבלעדית סמליין מקבוצת 
מיניליין, מהוותיקות, הגדולות והיציבות במשק 

הישראלי בכלל ובשוק מוצרי החשמל הביתיים 
בפרט, שחרטה על דגלה שילוב מתמיד בין 
מוצרים ברמה בינלאומית לבין הקפדה על 

סטנדרט שירות גבוה ושביעות רצון הלקוחות.

ע
עין דור מערכות 2009 בע"מ

זרחן 8 קרית גת
טלפון: 08-6813233
פקס: 08-6813234

endor@endor.co.il :דוא"ל
www.endor.co.il :אתר
מנכ"ל: שלומי סולומון

מנהלת תחום: בושמת בן אבו
מנהל שיווק: אראלה קוטר

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת עין-דור מערכות )2009( מקבוצת מפטגון – 
נציגתה הבלעדית של חברת CAMFIL אשר הינה 
יצרן מוביל שוק בתחום יצור מסנני אויר, מערכות 

סינון ופתרונות יעודיים לסילוק אבק במגזרי 
התעשייה השונים. לחברת CAMFIL מגוון פתרונות 
יחודיים לטיפול באויר צח, אויר חוזר, יחידות טיפול 
באויר ומסננים למגוון רחב של תעשיות כדוגמת 

מיקרואלקטרוניקה, פארמה, מזון ומשקאות, 
כימיקלים, פטרוכימיקלים, מיזוג אויר ועוד.

פ
פג-חום אביב בע"מ

תל עדשים
טלפון: 073-7293333

פקס: 04-8141555
sales@pha.co.il :דוא"ל

www.pha.co.il :אתר
מנכ"ל: אליה בלילה

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פג-חום מתמחה בפתרונות אקלים 

ופרגודים ייחודיים למקומות אירוח. מבין מוצרי 
החברה ניתן למצוא מצננים ייחודיים, תנורים רבי 

עוצמה ופרגודים סופר מעוצבים רב עונתיים 
ומודולריים )ניתנים לפתיחה וסגירה בכל עת( 

לסגירות חורף ותיחום מקומות אירוח.

פוגל חברת שרות קרור בע"מ
גלוסקא 5, ראשון לציון.

טלפון: 03-9612370
פקס: 03-9612372

vogel@vogel :דוא"ל
www.vogel.co.il :אתר

מנכ"ל: ניר פוגל
מנהל שיווק: ניר פוגל

תיאור השירותים / המוצרים: 
שרות לכל מערכות הקרור התעשייתיות. שרות 
ומכירה של מכונות קוביות קרח, מכונות פתיתי 
קרח, מייבשי אוויר דחוס, ציוד לייצור קרח יבש, 
מצנני מדבר הקמה/בניה ושרות של מערכות 
ייבוש והרטבה, מערכות קרור וחימום, טיפול 

באוויר / מים, תנורים, מוגן פיצוץ שרות ע"י מיטב 
הטכנאים עם גיבוי הנדסי.



ת

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות
רביניצקי 9 את סגולה פ"ת

טלפון: 03-9283344
פקס: 03-9283331

sagita@tadiran-group.co.il :דוא"ל
www.tadiran-group.co.il :אתר

מנכ"ל ובעלים: משה ממרוד
מנהל שיווק: נופר ממרוד 

תיאור השירותים / המוצרים:
תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות מפתחת 
ומייצרת מגוון רחב של פתרונות מיזוג אויר 

מהמובילים בענף ממזגנים קטנים לבית ועד 
למזגנים תעשייתיים מסחריים, בין היתר מתמחה 

גם בפתרונות התייעלות אנרגטית לתעשייה 
תדיראן מציעה ללקוחותיה תמהיל מנצח של 

איכות, אמינות ועוצמה המעוגן בפיתוחים 
טכנולוגיים חדשניים כחול לבן.

תעשיות חשמל בע"מ
דיזנגוף 257 ת.ד. 6560 תל-אביב 61064

טלפון: 03-6046634
פקס: 03-5467452

info@e-i.co.il :דוא"ל
www.e-i.co.il :אתר
מנכ"ל: אריאל ינאי

תיאור השירותים / המוצרים:
ציוד קצה חדשני למערכות בקרה מהחברות 

המובילות בעולם: חיישני לחץ, לחות, טמפרטורה, 
גזים, נוכחות, תאורה, זרימה, ספיקה ועוד. פתרונות 

מתקדמים לחסכון באנרגיה; מפסקי חשמל 
וחיישנים אלחוטיים ללא סוללות, ציוד מוגן פיצוץ.

        

ר
רם אספקת אויר

אברהם שפירא 1, א.ת ישן אור עקיבא
טלפון: 04-8271777
פקס: 04-8271770

office@ramaf.co.il :דוא"ל
www.ramaf.co.il :אתר

מנכ"ל: מוריס כהן
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור ושיווק גרילים מאלומיניום ודמפר אש 
ליחידות מיזוג אוויר. מגוון רחב ובשלל צבעים 

של גרילים קיריים, תקרתיים, אויר חוזר וגרילים 
דקורטיביים במידות ובצבעים על פי דרישה.

ש
ש.א.ח.פ הנדסה בע"מ

דרך חיפה 16, קרית אתא
טלפון: 048811900
פקס: 048414597

yaron@sacf.co.il :דוא"ל
www.sacf.co.il :אתר

מנכ"ל: אורי ברי
מנהל שיווק: אמיר מוזס

תיאור השירותים / המוצרים:
אספקת ציוד למערכות חימום והסקה / קירור 

צנרת ואביזרים לתשתיות מים וביוב, צנרת 
ואביזרים למערכות כיבוי אש ספרינקלרים.

שגיב אגש"ח
קיבוץ משאבי שדה

טלפון: 08-6565333  
פקס: 08-6565340

inbar@sagiv.com :דוא"ל
www.sagiv.co.il :אתר
מנכ"ל: שי שאלתיאל

מנהל שיווק: יעקב ענבר
תיאור השירותים / המוצרים:

ברזי פליז באיכות  גבוהה בכבישה חמה ב 3
תחומים עיקריים מזוג אויר, מי שתייה- השקייה וגז 

LPG / גז טבעי. מפעילים חשמליים למזוג אוויר 
ונוזלים.ברזי פיקוד ובטיחותיים.אביזרי צנרת.

ש.י פומקסליין בע"מ
איזור תעשייה עכו דרום

טלפון: 04-9916222
פקס: 04-9916225

fomexline@fomexline.com :דוא"ל
www.fomexline.com :אתר

מנכ"ל משותף: אטיאס יהודה
מנכ"ל משותף: אטיאס שמעון

מנהל שיווק: אטיאס יהודה
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור ושיווק צינורות מבודדים למערכות: מיזוג 
אויר, קירור, מים חמים, הסקה וגז. ייצור ושיווק 

שרוולי בידוד ויריעות בידוד.

קונטרוטק טכנולוגיות בקרה בע"מ
אתגר 4 טירת כרמל.
טלפון: 04-8724558
פקס: 04-8724559

sales@controtec-ltd.com :דוא"ל
www.controtec-ltd.com :אתר

מנכ"ל: ישראל לוי
מנהלת מכירות: אינה גינזבורג, 

מנהל שירות: תמיר לוי
תיאור השירותים / המוצרים: 

קונטרוטק מציעה מגוון רחב של פתרונות בתחום 
המכשור והבקרה עם דגש מיוחד על מערכות 
לניטור אקלים. הציוד והשירותים שלנו נותנים 
מענה לצרכי הבקרה והוולידציה במגוון רחב 

של תעשיות. אנחנו מספקים מגוון מכשירי קצה 
 ,)BMS( המותקנים במערכות לבקרת מבנים

תהליכים ומכונות ונותנים קריאה מדויקת של 
התנאים הפיזיקליים בזמן אמת. קטלוג הציוד 

המעבדתי שלנו מתמקד במכשור ותאים 
מבוקרים למעבדות בתחומי מדעי החיים ובקרת 

האיכות. אנחנו מציעים אינקובטורים, תאים 
מבוקרים, ציוד לכיולים וכוריות ממתכות יקרות. 
כיצרן וספק של ציוד מדידה מדויק, קונטרוטק 

 .ISO9001 מפעילה מעבדת כיולים הפועלת בתקן
שירותי הכיול שלנו נותנים תוקף למערכות 

הבקרה השונות במפעל ומסייעים בשמירה על 
איכותו של התוצר. קונטרוטק מייצגת בארץ 

Dwyer, Rotronic, Setra, Micatrone, חברות כגון
MBW ועוד...

קורטק פתרונות קירור בע"מ
ת.ד 1240 קרית טבעון 36053

טלפון: 04-9508278
פקס: 04-9508881

info@kortec.co.il/ofer@kortec.co.il :דוא"ל
www.kortec.co.il :אתר

מנכ"ל: רני ננצל 
סמנכ"ל פיתוח עסקי: עופר ננצל 

תיאור השירותים / המוצרים:
קורטק הינה חברה המתמחה בהשכרת מערכות 

לקירור תעשייתי, צ'ילרים, מיזוג אויר וגנרטורים. 
לרשות החברה עומדות היום מערכות קירור 

בתפוקה כוללת של 52,000 טון קירור הזמינות 
לאספקה מיידית. כמו כן החברה מספקת 
kVA ועד  גנראטורים בהספקים שונים מ30

1,500kVA ליחידה. קורטק מספקת מערכות 
מתקדמות,שקטות, בעלות נצילות גבוהה 

וחסכניות באנרגיה. ברשות החברה כל הציוד 
ההיקפי הדרוש להתקנת היחידות ולאספקת 

 ..Turn key projectפתרון כולל מושלם בשיטת ה
החברה מתמחה בהקמת מרכזי אנרגיה בהשכרה. 

WCR קורטק הינה סוכנת בלעדית של חברת
יצרנית של פלטות ואטמים חליפיים למחליפי חום 

פלטות לכל המותגים המובילים בעולם. כמו כן 
 .HTT מייבאת מחליפי חום מתוצרת



נציגים של החברות 
המובילות בתחום

המעלות כל  את  לך  מספקים 
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המזגנים של 
טורנדו מציבים 
רף חדש בתחום

לשם  מזמן  כבר  הפכו  טורנדו 
נרדף למיזוג אוויר, במיוחד בקיץ 
דורש  אשר  הקשוח  הישראלי 
יותר. טורנדו  מהמזגן שלו הרבה 
של  במיוחד  רחב  מגוון  מציעים 
דגמים הנותנים מענה לכל צורך 

ובכך מובילים את השוק.

בעיקר  בישראל,  "טורנדו"  המילה  את  מזכירים  כאשר 
בחודשים החמים, אף אחד לא חושב על סופת טורנדו 
- הדבר הראשון שצץ בראש היא חברת המזגנים )או 
את  שהחליפה  טורנדו  של  הפרזנטורית  סלע,  רותם 
הילד הבלונדיני שון לפני 4 שנים(. לטורנדו יש ניסיון של 
נוסדה  החברה  האוויר.  מיזוג  בתחום  שנה  ל-30  מעל 
על  המועדף  למותג  השנים  במהלך  והפכה  ב-1988 
הקהל הישראלי בכל הקשור לפתרונות מיזוג אוויר, עם 
קו מוצרים רחב, טכנולוגיות מתקדמות ושירות שהציב 
ל-2 נמכרו מעל  היום  עד  סטנדרטים חדשים בתחום. 

מיליון מזגנים של טורנדו בישראל!
במהלך השנים, משקיעה טורנדו זמן ומשאבים בפיתוח 
הקפדה  עם  במיוחד,  ושקטים  מתקדמים  מוצרים 
ולכל  המיזוג  צורכי  לכל  פתרונות  של  מגוון  מתן  על 
חלל אפשרי. לא מפתיע, אם כך, שהם בולטים בשוק 
הפרטי וגם בשוק העסקי. המזגנים של טורנדו מהווים 
עשרות אחוזים מנתח השוק הפרטי, וכמה מהמוסדות 
הבולטים שעובדים עם המותג הם חברת החשמל, דואר 
ישראל, רשת אורט, נמלי אשדוד וחיפה וכן עיריות תל 
אביב, ירושלים, חיפה, מודיעין, אשדוד, ראשל"צ, עפולה, 
טבריה, עכו, רחובות, רמת גן , הרצליה, פתח תקווה ועוד. 
ברשות טורנדו גם שלוש רשתות לשיווק מזגנים - ענק 

המזגנים, עולם המיזוג ומיזוג נטו.

טכנולוגיה מתקדמת ושירות ללא פשרות
איך מקפידים בטורנדו על האיכות? עם מחלקת בקרת 
איכות, שמפקחת על מפעלי הייצור של המזגנים מעבר 
עומד בסטנדרטים  טורנדו  לוודא שהשם של  כדי  לים, 
שקהל הלקוחות התרגל לצפות להם. במפעלים האלה,  
משתמשים בטכנולוגיה רובוטית מהמתקדמות בעולם, 
תחת תקנים מחמירים לשמירה על איכות ייצור גבוהה 
במיוחד. בנוסף, המזגנים של טורנדו מכילים רכיבים של 
מיטב היצרנים בעולם, כגון מיצובישי ופנסוניק, כל מזגן 
הסופי,  לצרכן  נשלח  לפני שהוא  עוד במפעלים  נבדק 
וגם בשלב ההתקנה בארץ טורנדו דואגים לרמה גבוהה 

ומקצועית של שירות. 
מדי שנה, מבצעים בטורנדו הדרכות מקצועיות של כלל 
המתקינים ברחבי הארץ. למפגשים האלה הם קוראים 
"הפרלמנט של טורנדו", ובמסגרתו מקבלים המתקינים 
שעברו את ההדרכות המקצועיות תעודת מפיץ מורשה 
השירות  מרכז  את  הקימה  גם  טורנדו  טורנדו.  מטעם 
למתקין הראשון בישראל, המאפשר תמיכה למתקינים, 

שמקבל  הסופי,  לצרכן  ערך  מוסיף  רק  שכמובן  מה 
הוא  שטורנדו  פלא  אין  ואיכותי.  מהיר  מקצועי,  שירות 
המותג המועדף ביותר בתחום המזגנים על ידי הצרכנים 

הישראליים.

שליטה מרחוק וחיסכון בחשמל
קו המוצרים של טורנדו )והמותג SAGA שפועל תחתיו( 
על  פתרונות,  מגוון  שמספקים  דגמים   78 וכולל  רחב, 
הלקוחות,  קהל  של  שונים  לצרכים  מענה  לתת  מנת 
VRF ומזגנים מרכזיים, הנה רק כמה  BOX כולל מערכות
דוגמאות לסדרות המזגנים המתקדמות שמציעים כיום 

בטורנדו:
מאד  עוצמתיים  מזגנים  סדרה   ,Master X סדרת   -

ובמחיר משתלם במיוחד.

במיוחד  שקטים  מזגנים  סדרת   Top WiFi X סדרת   -
 ,A אנרגטי דירוג  עם  מרחוק.  שליטה  המאפשרת 
הוא  אגב,  טורנדו,  אוויר.  מהירויות  ו-7  סווינג  מולטי 
מותג המזגנים הראשון בישראל להביא את טכנולוגיית 

המזגנים בשליטה מרחוק.
והיוקרתית,  המתקדמת   Top Inverter WiFi סדרת   -
חיסכון  המאפשרים  במיוחד  חסכוניים  מזגנים  סדרת 
מרחוק  לשליטה  וגם  החשמל  בצריכת   50% עד  של 

באמצעות אפליקציה.
 -  Legend מרכזיים  ומיני  מרכזיים  מזגנים  סדרת   -
מירבי  לחיסכון  בטמפרטורה,  מקסימלית  לשליטה 

ותחושה אידיאלית בבית. 

עד  של  חיבור  שמאפשרות   -  VRF מולטי  מערכות   -
חמש יחידות בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת, עם 
שליטה מלאה על כל פעולות המיזוג בכל חדר בנפרד 

וחיסכון בחשמל.
חדשניות  טכנולוגיות  תמצאו  השונים  המזגנים  בדגמי 
follow me ניקוי עצמי, מערכת כמו מערכות  נוספות 

ופונקציית  שלכם  המיקום  לפי  טמפרטורה  להתאמת 
Super לפעולה שקטה במיוחד. silent

חברת  של  הדגשים  אחד  לב,  לשים  שאפשר  כפי 
טורנדו הוא להביא את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר 
בתחום החיסכון - בחשמל וכתוצאה מכך גם בחשבון 
החשמל. למרות שהטכנולוגיה היא המתקדמת, האמינה 
מחיר  על  גם  מקפידים  בטורנדו  ביותר,  והאיכותית 

דגש  ושמים  המתחרים,  מול  אל  ואטרקטיבי  תחרותי 
בפרסומים  גם  ניכר  הדבר  השירות.  רמת  על  מיוחד 
או   Ynet סקר  כגון  בתקשורת,  המתפרסמים  בסקרים 
המבחן של המדינה. לדוגמא – סקר YNET בדק ומצא 
ביותר  והמהיר  המוביל  הוא  טורנדו  של  השירות  כי 
בישראל, מבחינת זמני מענה במוקדים וטווח זמן הגעת 
טכנאי לבית הלקוח. אפשר לומר שהשירות של טורנדו 
הציב סטנדרטים חדשים בתחום. בנוסף, מזגני טורנדו 
ביותר  והמלאה  עם תעודת האחריות הארוכה  מגיעים 
בשוק המזגנים בארץ. זאת, מתוך האמונה של החברה 
ורצון לתת ערך מוסף לצרכן לא רק  במוצרים עצמם 

באיכות מוצרים, אלא גם בשירות.
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התייעלות 
אנרגטית בבחירה 

נכונה של משאבות 
צנטריפוגליות

גלעד דגני
מנהל הנדסה ופיתוח, מדן טכנולוגיות

ללא  הינן  קצה,  יניקת  מסוג  צנטריפוגליות  משאבות 
ספק הפופולריות ביותר בשימוש באפליקציות השונות 
נוזלים  ובהולכת  ומיזוג  קירור  שתיה,  מי  להולכת 
בתעשייה ככלל.  הסיבות העיקריות לכך הן כמובן עלותן 
נמוכות  ותחזוקה  תפעול  דרישות  הנמוכה,  הראשונית 

יחסית וכן אורך חיים גבוה. למרות השימוש הנרחב בהן, 
הינה מלאכה  נכונה של משאבה צנטריפוגלית  בחירה 
בתכנון  מעמיקה  והבנה  רב  ניסיון  הדורשת  מורכבת 

מערכות שאיבה וצנרת.
בכדי לנסות ולהכיל אי וודאות בתכנון מערכת ודרישותיה 
משאבה  לבחור  רבים  משתמשים  נוטים  העתידיות, 

גדולה מהנדרש בפועל.

באופן  מגדיל  משאבה  של  יתר  תכנון  הצער,  למרבה 
משמעותי את עלויות ההפעלה והתחזוקה של מערכת 
הנובעים  המערכת  רכיבי  בשאר  בעיות  ויוצר  השאיבה 
בעיקר מרעשי זרימה עודפים, רעידות ותנודות בצנרת 
ההולכה. אך בנוסף לכך, גורם לבזבוז רב של אנרגיה 
היעילות  מנקודת  הרחק  המשאבה,  עבודת  בשל 

המרבית שלה.
לכל משאבה צנטריפוגלית ישנה נקודת יעילות מרבית 
)BEP(, בה היעילות התפעולית שלה היא הגבוהה ביותר 
והעומס הרדיאלי הפועל על ציר המשאבה והמייסבים 
הינו הנמוך ביותר. ב BEP שלה, פועלת המשאבה בצורה 
החסכונית ביותר מבחינת יעילות אנרגטית וכן מבחינת 
BEP ב הפעלת המשאבה  במציאות,  תחזוקה.  עלויות 

ולעיתים אף  הינה משימה מורכבת  שלה באופן רציף, 
בלתי אפשרית מעצם השינוי הקבוע בדרישות המערכת. 
עם זאת, בחירת משאבה אשר נקודת העבודה העיקרית 
שלה,   BEP ל  האפשר  ככל  קרובה  ממנה,  הנדרשת 
תגרום לעלייה ניכרת בנצילות ההידראולית שלה ובכך 
כולה. כלל המשאבות  בחסכון האנרגטי של המערכת 
מתוצרת מדן טכנולוגיות המיוצרות במפעלנו שבקיבוץ 
מעגן מיכאל, עוברות בדיקות ביצועים קפדניות במבדקה 

הידראולית המתקדמת מסוגה בישראל.

המבדקה אשר תוכננה ופועלת על פי התקן האירופאי 
המחמיר ISO 9906:2012 למשאבות האופקיות ועל פי 
למשאבות   HI 14.6:2016 המחמיר  האמריקאי  התקן 
הטורבינה האנכיות, מספקת בדיקות ביצועים הידראוליים 
400 של  מקסימלי  בלחץ  מק"ש,   2000 עד  לספיקות 
הינה  המבדקה  כ"ס.   550 עד  חשמלי  בהספק  מטר, 
במשאבות   NPSH בדיקות  המבצעת  בישראל  היחידה 
דוח  בהפקת  מלוות  הביצועים  בדיקות  דרישה.  פי  על 
תקני ממוחשב המרכז את כלל הפרמטרים הנמדדים 
ניתן  טכנולוגיות,  מדן  במבדקת  גרפית(.  תצוגה  )כולל 
לקבל שירותי בדיקה הידראוליים, בלתי תלויים עבור כל 
סוגי המשאבות ומכלל היצרנים בעולם. לאחרונה, פיתח 
צוות ההנדסה של מדן טכנולוגיות מתקן אלחוטי, ראשון 
וייחודי מסוגו בעולם, למדידת הכוחות הציריים הפועלים 
על ציר המשאבה בזמן עבודתה. המתקן מבצע מדידה 
קידוח  במשאבות  המתפתח  הצירי  הכוח  של  דינמית 
אנכיות ובכך מאפשר תכנון מדויק ובטוח של קוטר ציר 
המרווח  יצירת  שלו,  המבנה  חומר  הנדרש,  המשאבה 
המיסוב  מנגנון  התאמת  וכן  במשאבה  הנדרש  הצירי 
וראש הסניקה של המשאבה לעומס הכולל המתפתח 

בזמן פעולת המשאבה.
דרישה מוקדמת לביצוע מבחן הידראולי מלא במשאבות 
תבטיח  בשטח,  כבר  הקיימות  במשאבות  וכן  חדשות 
התאמה מדויקת ונכונה של ביצועי המשאבות ביישומים 
השונים ותאפשר אומדן נכון של האנרגיה הנצרכת בכל 

יחידת שאיבה.

המעבה 
המפוצל של 

DAIKIN
באירופה ישנם הרבה מבנים עתיקים 

ויפים אשר תוכננו ונבנו בסגנון 
ארכיטקטוני שאינו מאפשר להוסיף 

למבנה מעבה למיזוג אוויר, אשר 
"יקלקל " את המבנה המיועד לשימור

פתרונות  ובמתן  בחדשנות  דוגלת  אשר   ,DAIKIN
הבינה  הזמן,  עם  הצצות  חדשות  לבעיות  הולמים 
האתגר  ואת  כאן  שנוצרה  הגדולה  ההזדמנות  את 
הגדול ופיתחה מזגן ייעודי המאפשר שילוב של מיזוג 
אוויר הנדרש עם ההתחממות הגלובאלית, ביחד עם 

שמירת קווי הקונטור של המבנים המיוחדים.
המעבה המפוצל הינו טכנולוגיה של פיצול המעבה 

ל-2 מרכיבים :תא המדחס ותא המפוח והסוללה.
את תא המדחס תכננו כך שיהיה שקט ויוכל להיות 
מותקן אפילו בתוך הדירה ואת תא המפוח בנו עם 
רחוק  להתקינו  המאפשר  שקט,  צנטריפוגלי  מפוח 
אספקת  תעלות  ובעזרת  המבנה  מעטפת  מאזור 
אוויר ופליטת אוויר הוא יספק את המיזוג הנדרש תוך 

כדי שימור המבנה.
רבים מהמבנים באירופה מוזגו בטכנולוגיה זו ביחד 
עם יחידות פנים בטכנולוגית VRV החוסכת אנרגיה 

ומייצרת פתרון יפה למראה.
מבני  של  רב  מספר  היום  מתוכננים  בישראל 
ממוזגים  רבים  מבנים  לראות  נוכל  ובקרוב  יוקרה 
הקלאסי  המעבה  את  לראות  מבלי  זו  בטכנולוגיה 
המבנים  של  החיצונית  בחזות  לפגוע  עלול  אשר 

לשימור.
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בעקבות שיתוף 
פעולה בין 

חברת אלקטרה 
לסטארטאפ 

הישראלי 
סילנטיום 

מערכת ביטול 
רעש אקטיבי 

נכנסת לראשונה 
לתחום המיזוג

הממוזג  בסלון  מתח  בסרט  צופים 
קל  רחש  העת  כל  שומעים  וברקע 
לרעש  להתרגל  מתקשים  מהמזגן? 
השינה?  בחדר  המזגן  של  העבודה 
אלקטרה מיזוג אויר ואקלים, בשיתוף 
להציג  גאה   ,Silentium חברת  עם 
פיתוח פורץ דרך בקנה מידה בינלאומי, 

.Electra Mute מערכת

המערכת יודעת להפחית את רעש העבודה 
חווית  ולספק  הפנימית  המיזוג  יחידת  של 
שמע כזו, שכמעט ולא תהיה מורגשת וזאת 
ללא צורך באוזניות ייעודיות ופגיעה בביצועי 
מותקנת  הפנימית  המיזוג  יחידת  המזגן. 
במסדרון  מונמכת  גבס  תקרת  בתוך  לרוב 
הבית או באחד החדרים הנושקים למסדרון.
הוא  הזו,  ביחידה  לרעש  המרכזי  המקור 
אל  מהמבנה  החום  את  השואב  המאייד 
מלווים  כלל  בדרך  אלו  רעשים  המזגן. 
בטונים צורמים וחווית שמע שלעיתים יכולה 

להיות לא נעימה.
שפיתחה   active noise control ה-  מערכת 
אלקטרה,  עבור  במיוחד  סילנטיום  חברת 
של  האחורי  בחלקה  תיבה  בתוך  מותקנת 

יחידת המיזוג הפנימית, בסמוך למאייד.

המערכת כוללת מיקרופונים, רמקולים ובקר 
האינטגרציה  את  לעשות  שיודע  מתקדם 
זרימת  על  להשפיע  מבלי  הגורמים  כל  בין 
תדרי  את  מזהים  המיקרופונים   . האוויר 
הפנימית  המיזוג  מיחידת  המופקים  הרעש 
ועוצמתם. הבקר מפעיל רמקולים, שיודעים 
לעצב את השמע ובו זמנית לייצר את אותם 
תדרי רעש רק בפאזה הפוכה ובכך למעשה 
לספק חווית שמע ומיזוג אוויר מקסימאלית. 
לדגמי  תוצע  המערכת  ראשון  בשלב 
הפופולריות   emd 45, 50, 55 מרכזי  מיני 
לציון  בראשון  אלקטרה  במפעל  המיוצרות 
כשבהמשך ישנה כוונה להרחיב את שיתוף 

הפעולה לסדרות נוספות. 
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אלקטרה מציגה: 
סדרת המזגנים 

ELECTRA AAELECTRA AA -החדשה
לאחרונה השיקה אלקטרה, את סדרת 

.Electra AAהמזגנים החדשה והמתקדמת
בסדרה מככבים תשעה דגמים חסכוניים, 

.A שקטים ומתקדמים וכולם בדירוג אנרגטי

Electra אפליקציית  ידי  על  נתמכת   AA מזגני  סדרת 
האפליקציה  אלקטרה.  לחברת  הבלעדית   Smart
אינטרנטי  לענן  המיזוג  מערכת  של  חיבור  מאפשרת 
מלא  תפעול  וכן  שלכם,  הביתי   Wi-Fi-ה באמצעות 
של המזגן לרבות כיבוי והפעלה מכל מקום ובכל זמן, 
התראה על תקלות באופן יזום ופיקוד קולי מלא בשפה 
Electra Smart אפליקציית  בנוסף, מאפשרת  העברית. 

ושליטה  אחד  משתמש  תחת  מזגנים  קבוצות  הגדרת 
מוחלטת על כל אחד מהחדרים בבית, בנפרד.

למזגנים מסדרת AA יתרונות רבים כגון:
- תפעול מלא של מערכת המיזוג באמצעות פקודות 

קוליות בעברית
- ציפוי זהב מיוחד, הן בסוללת המאייד והן בסוללת 
התורם  וקורוזיה-  רעים  ריחות  למניעת  המעבה, 

לאריכות חיי המזגן
- 8 מהירויות מפוח, המבטיחות פעולה שקטה במיוחד
- שליטה ובקרה מרחוק, יכולת תפעול של המערכת 

באופן מלא מכל מקום ובכל זמן
- מדף אוויר ניתן לשליטה הן מעלה-מטה והן לצדדים, 

המאפשר פיזור אופטימלי של האוויר בחלל החדר
- המערכת היחידה בישראל עם מצב שבת מובנה

העתיד כבר כאן - כל 
מה שאתם צריכים 

לדעת על הוזלת 
עלויות אנרגיה 

בתעשייה באמצעות 
טכנולוגיית המיסוב 
המגנטי המהפכנית

מאת: אסף עמיר – מנכ"ל
עלויות  בהפחתת  הצורך  על  מדברים  העולם  בכל 
מתקדמות,  אקולוגיות  וטכנולוגיות  החשמל  בתחום 
בישראל כבר עושים את זה בהצלחה רבה מעל 10
מתקדמים  תעשייתיים   צ'ילרים  באמצעות  שנים 
אשר עובדים ללא שמן, חוסכים בעלויות ושומרים על 
הסביבה. המומחים של Quantum מסבירים הכל על 
בישראל  מובילים  שהם  האנרגטי  החיסכון  מהפכת 

בתחום.
מההוצאות  הן  האנרגיה  שעלויות  ידוע  העולם  בכל 
הגבוהות איתן מתמודד כל מפעל או עסק גדול. לכן, 
עם השנים פועלות חברות במטרה לחסוך בעלויות על 

ידי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות וחכמות. 

הבעיה - עלויות חשמל עצומות וטכנולוגיות מיושנות
אורח החיים המודרני גובה מכולנו מחיר בצורת מחירי 
חשמל ההולכים ומאמירים. מסיבה זו יותר ויותר יצרנים 
עלויות  מחפשים פתרונות מתקדמים במטרה לצמצם 
אלו ולהקל על הוצאות העסק. פתרונות שונים מצויים 
בשוק אולם בבסיסם רובם זהים ומבוססים על דחיסה 
באמצעות תערובת של גז ושמן דרך חלקים מכניים ולכן 

גם עלות ומורכבות התפעול שלהם גבוהה. 

שהתעשיינים  ולהבין  העלויות  על  להסתכל  מספיק 
מורכבות. כאשר  לחלופות  ולא  אמיתי  לפתרון  נואשים 
מחירו של קילוואט שעה עומד על כחצי שקל ומטפס כל 
הזמן וצ'ילר ממוצע צורך כ 180 קילוואט לשעת עבודה, 
אלפי  במאות  מסתכמות  השנתיות  החשמל  עלויות 
שקלים. הצורך בחיסכון משמעותי הוא כורח המציאות 
פתרונות  נדרשים  דרסטיות  לבעיות  ולכן  בתחום 

דרסטיים. אז מה עושים? חושבים אחרת. 

האוויר  מיזוג  בתחום  מהפכה   - הפיתרון  
באמצעות  )צ'ילרים(  המים  קירור  ויחידות 

מיסוב מגנטי
לעיתים, על מנת לפתור בעיה יש לשנות את צורת 
החשיבה באמצעותה היא נוצרה. מסיבה זו, השימוש 
בטכנולוגיות מבוססות שמן וגז הן לב הבעיה. בבסיס 
SMARDT הפתרון החדשני אשר פותח על ידי חברת
העולמית עומדים מדחס Danfoss Turbocor אשר 
במייסבים  שימוש   - לעולם  המהפיכה  את  הביאו 
ומסתובב  בשמן(  השימוש  את  )המייתרות  מגנטיים 

בעזרת משנה מהירות.
מאד  שקטה  קומפקטית,  דחיסה  יחידת  התוצאה? 
COP ממוצע  ויעילה ברמת נצילות גבוהה של מעל 12

שנתי.
פעולה  במיוחד,  נמוכות  עלויות אחזקה  המשמעות? 
שקטה, יעילות עבודה ללא תחרות,  חיסכון של עד 
50% בעלויות התפעול , ובאופן ישיר -  הוזלת עלויות 

הייצור.
אבל בעיקר נתון אחד שתפס את עיניהם )וכיסם…( 
של התעשיינים בארץ ובעולם - החזר השקעה מהיר 
במיוחד של עד 3 שנים. אין ספק שמדובר בבשורה 
חדשות  לצד  לתעשייה  האנרגיה  בתחום  ממש  של 
ירוקות  לטכנולוגיות  הנוגע  בכל  לסביבה  טובות 

ואקולוגיות. כולם מרוויחים. 
לפרטים נוספים אודות הטכנולוגיה המתקדמת ניתן 

ליצור קשר עם חברת קואנטום 03-9414750
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חברת המניע 
משאבות תציג 

לראשונה 
בתערוכת 

אקלימה מודלים 
של המשאבות 
שהיא מייצרת

REVIT לתוכנת
תוכנת REVIT היא תוכנה תלת 

מימדית המשמשת את האדריכל 
לתכנון נכון של הפרויקט ומאפשרת 

לחלק את העבודה בין כל המשתתפים 
בפרויקט - היזם, הקבלן, המהנדס 

והאדריכל.

מידול  הוא  התוכנה  של  הבולטים  היתרונות  אחד 
דרך  חדרים,  כמו  גדולים  מפריטים   - האלמנטים 

מכונות כמו משאבות ועד לצנרת, ידיות וברגים.
סוגי  לכל  מודלים  בנתה  משאבות  המניע  חברת 

המשאבות שהיא מייצרת.
את בחירת המשאבות נתן לבצע תוכנת "תלם" של 
המניע משאבות שכוללת את כל דגמי המשאבות 
בחירת  גרפים,  משקלים,  מידות,  שרטוטי  כולל 

מנועים והכל בעברית.

נתן  אקלימה  בתערוכת  משאבות  המניע  בביתן 
לראות הדגמה של התוכנות.
נתן לפנות גם באתר המניע 

www.hamenia.co.il או למייל
sales@hameniapumps.com

תדיראן INVIZ הוא מהבולטים בענף המיזוג 
באופן  המשתלבת  אוויר  מיזוג  מערכת   -
החזות  על  ושומרת  הבניין  בעיצוב  הרמוני 

האסתטית שלו.

את המערכת אף אחד לא רואה, היא הופכת 
מביאה  אדריכלי,  חלל  בכל  שקופה  להיות 
פתרון לעיצוב הבית ומשופעת בטכנולוגיות 
ופיצ'רים מבית מחלקות הפיתוח של תדיראן.

המערכת פורצת הדרך מסופקת עם מעבה 
בעל צללית נמוכה במיוחד, 44 ס"מ בלבד!
במסתורי  המעבה  בהתקנת  הגמישות 
תקרה  והנמכות  שירות  מרפסות  כביסה, 

היא יתרון עצום.
גם מבנים ציבוריים יכולים ליהנות מהטכנולוגיה 
הנסתרת, בעיקר בחניונים תת קרקעיים ועוד.

הוא   INVIZ תדיראן  של  החיצוני  המפוח 
בעל ספיקת אוויר גבוהה. המפוח מאפשר 
התקנה מרוחקת מהסביבה החיצונית לצד 

שימוש בתעלות לפעולה שקטה במיוחד.

TWIN ROTARY DC INVERTER עם טכנולוגיית
בצריכת  החיסכון   ,VRF BOX INVIZ בדגם 
האנרגיה הוא משמעותי  ובנוסף מאפשר ללקוח 

לבחור את סוג היחידה הפנימית בכל חדר.

הולכת  האוויר  במזג  שהשליטה  מסתבר 
תשאלו  הבית.  בעיצוב  השליטה  עם  טוב 
INVIZ-ה פתרון  פרוייקטור,  או  קבלן  כל 

של תדיראן הוא ללא ספק "מוביל פרויקט" 
שלא  לאנשים  מצוין  סגירה  ככלי  ומשמש 

מתפשרים על אסתטיקה בביתם.

תדיראן INVIZ מסופקת עם יחידה חיצונית 
במרפסות  להתקנה  הניתנת  נסתרת 
שירות, מסתורי כביסה, פיר בדופן המבנה, 
מיני-מרכזית  פנימית  ויחידה  ועוד,  חניונים 
עוצמתית הניתנת לחיבור למערכת בקרת 
חדרים חכמה. המעבה כולל חיבור מובנה 

לחימום מים.
ואורכי הצנרות המירבי הוא 50 מטרים והפרש 

הגובה המירבי הוא 30 מטרים. 

הנתונים הכלליים, לצד שירות הבית המוביל 
לפתרון   INVIZ-ה את  הופכים  תדיראן,  של 

מרהיב לכל פרוייקט.

מסתבר שהדברים הטובים ביותר הם נסתרים 
מן העין...

תדיראן- שולטים במזג האוויר.

TADIRAN INVIZ
מהפכת המזגן הנסתר!

תדיראן מציגה מעבה חדשני בגובה 44 ס״מ בלבד פרי פיתוחם של מהנדסי 
תדיראן במפעל החברה בעפולה.
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טכנולוגיית ה-)VAF Variable Air Flow( מבוססת 
של  האוויר  ספיקת  את  המשנה  מערכת  על 
היחידה הפנימית בהתאם לבחירה של המשתמש 
במצב  לעבוד   TADIRAN SENSE-ל ומאפשרת 
תוך  יותר,  וטכנולוגי  יותר  חסכוני  יותר,  שקט 

שמירה על נוחות מקסימלית.
Comfort המערכת מאפשרת חיבור בקרת חדרים

האוויר  ספיקת  את  להתאים  שיודעת   System
של  ולדרישה  הפועלים  הדאמפרים  למספר 
על טמפרטורה  תוך שמירה  בפועל,  המשתמש 
כ-30% עד  של  וחיסכון  מירבי  שקט  יציבה, 
מיני  למזגן  בהשוואה  החשמל,  מהוצאות 

אינוורטר ללא מערכת זו.

TADIRAN מתהדר ב-7 מהירויות ביחידה  SENSE-ה
PERFECT SPEED מנוע  על  המתבסס  הפנימית 

אינוורטר  ובמדחס  DC INVERTER בטכנולוגיית 
היא   ,PERFECT SPEED-ה פונקציית  מתקדם. 

פיתוח ייחודי של תדיראן.
המיני מרכזי אינוורטר הישראלי השקט ביותר, 

.Super Low 36-38 דציבלים במהירות
 ,VAF בטכנולוגיית  מרכזי  מיני  על  כשמדברים 
בו.  מגולם  כבר  החשמל  בתצרוכת  החיסכון 
האוויר  ספיקת  ויסות  את  מאפשרת  המערכת 
בבית  חללים  של  חימום  או  קירור  למניעת 
שהדבר לא נדרש להם, ובכך, מעניקה חיסכון 

משמעותי בחשמל עד פי 3!

TADIRAN SENSE תדיראן משיקה
מזגן המיני מרכזי אינוורטר 

האינטואיטיבי הראשון בעולם!
 ,TADIRAN SENSE תדיראן משיקה את  המערכת הייחודית ביותר בתחום המיזוג
במפעל  פותחה  אשר  החדשה   VAF-ה בטכנולוגיית  אינוורטר  מרכזי  מיני  מזגן 

החברה בעפולה.

מובנית  אופציה  ישנה   TADIRAN SENSE ל- 
המאפשרת חיבור לבית חכם בעזרת תקשורת 
לשליטה   WIFI-ב מלאה  ותמיכה   ,MODBUS

במזג האוויר בחלל הבית מכל מקום.
משה ממרוד, המנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן 
מזגן  את  היום  להשיק  גאה  "אני  היום:  אמר 
עם  תדיראן  אינוורטר החדש של  מרכזי  המיני 
הבינלאומית  ברמה  דרך  פורצת  טכנולוגיה 
של  המבריקים  המהנדסים  ידי  על  שפותחה 

החברה במפעל תדיראן בעפולה.

בעולם אשר  מדובר במערכת ראשונה מסוגה 
המשתמש  לצרכי  האוויר  כמות  את  מתאימה 
חדר  בכל  שונה  לווסת טמפרטורה  ומאפשרת 
בבית לפי הצרכים ובלי לבזבז את יתרת האוויר. 
ללקוח  תעניק  שפיתחנו  הייחודית  המערכת 

חיסכון אדיר בחשמל של עד 30 אחוז."

מזגן ש"מקשיב" ללקוח הוא ללא ספק טכנולוגיה 
הוא כנראה  TADIRAN SENSE -פורצת דרך, ה
האינטואיטיביות  לטכנולוגיות  ראשונה  סנונית 

שיישטפו אותנו בעתיד הקרוב.

תדיראן- שולטים במזג האוויר.
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חברת גדיר 
מערכות בתנופה

בתחום מערכות חימום וקירור 
לעסקים ולבתים לאור הביקוש הגדל 

לפתרונות חסכוניים באנרגיה
החימום  בתחום  תמורות  חלו  האחרונות  בשנים 
והביקוש  עלתה  החיים  רמת  מחד,  והקירור. 
למערכות חימום, קירור ומיזוג גדל בהתאם. מאידך, 
ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת שימוש במוצרים 
חסכוניים, המתחשבים בשמירה על איכות הסביבה 

וברמת צריכה והוצאות אנרגיה נמוכות יחסית.
חברת גדיר מערכות, מקבוצת גדיר אנרגיה, החלה 
יותר מעשור, עם פתרון חסכוני  את פעילותה לפני 
רוב  מאז  חום.  משאבות  באמצעות  מים  לחימום 
הינן  שכיום  חום,  במשאבות  לשימוש  עבר  השוק 

סטנדרט בהתקנות חדשות של חימום תת רצפתי 
בבתים, חימום בריכות שחייה וחימום מרכזי של מים 
דיור  מלון,  בתי  כגון:  ובארגונים,  בחברות  סניטריים 

מוגן, מקוואות, מועדוני ספורט ועוד.
לדברי ניר עמרמי, מנכ"ל גדיר מערכות, "כיום מגוון 
הפתרונות של משאבות חום מאפשר מענה איכותי 
בטמפרטורה  מים  חימום  של  מטרה  לכל  וחסכוני 
של עד 80°c, שאינו פוגע באיכות הסביבה. המוצרים 
יעילים מאוד, מצוידים בטכנולוגיה מתקדמת, כוללים 
מערכת בקרה הנשלטת דרך האינטרנט או מכשיר 
שאינו  במחיר  מים  חימום  ומאפשרים  סמארטפון 

מכביד על הוצאות התפעול".
גדיר מערכות עם הפנים קדימה, מציעה גם פתרון 
ובבתים  בארגונים  במוסדות,  מיידי  מים  חימום  של 
פרטיים. החברה חתמה לאחרונה על הסכם לייצוג 
בלעדי בישראל של חברת אטמור – מובילה עולמית 
פתרונות  למתן  נערכת  החברה  בבד  בד  בתחום. 
מתחדשת  באנרגיה  שימוש  תוך  מגורים  למגדלי 

כמתחייב מהתקנות החדשות הצפויות בנושא.
בעשור האחרון, גדיר מערכות הרחיבה את הפעילות 
באמצעות  תהליכי  וקירור  האוויר  מיזוג  לתחום  גם 
צ'ילרים, פקג'ים ויחידות לטיפול באוויר, המהווה כיום 
נתח משמעותי מפעילותה. החברה מייצגת מספר 
חברות מובילות המאפשרות פתרון מערכתי למרכזי 
קניות ובילוי, מבני משרדים ומפעלי תעשיה. גם כאן, 
הלקוחות.  עם  מטיבה  "הטכנולוגיה  עמרמי,  מציין 
יותר  ידידותי  גז  עם  צ'ילרים  יכנסו   2020 משנת 
לסביבה, טכנולוגית האינוורטר בגידול חד, המוצרים 

שקטים יותר וחסכוניים יחסית למוצרים מלפני עשור".

 .SUPREME מה לא נאמר כבר על תדיראן
הלקוחות מהללים והמתקינים גאים 
תדיראן  של   SUPREME בסדרת  יש 
משהו שאין למתחרים, תפיסה עיצובית 
בסטנדרטים גבוהים ביותר וטכנולוגיה ... 

בשיאה !

מרהיבים-   בצבעים  מעוצב  מזגן 
גם  מצטרף  ועכשיו  לבן  שמפנייה, 
הכסוף. המזגן הופך להיות תכשיט 

יוקרתי בכל חלל בבית ובמשרד.
10 עם  היחיד  ומתקדם  חדשני  מזגן 
המבטיחים  מפוח*,  מהירות  מצבי 

שליטה מוחלטת במזג האוויר בבית ושקט 
- כך בעצם דואגת תדיראן לשקט  מירבי 
וללקוחות  למתקינים  לעצמה,  מוחלט, 
תדיראן  שלט  את  היום  בסוף  שאוחזים 

בידיהם.

A בנוסף לכל הטוב הזה - דירוג האנרגטי
לחיסכון בחשמל ופיזור אוויר 4D, לכל כיוון, 

לכל איזור.
ובכל  מקום  מכל  לשליטה  מובנה   WI-FI

זמן.

תדיראן- שולטים במזג האוויר.

TADIRAN SUPREME
המזגן הטוב ביותר שיצרנו

הפך לטוב יותר !
סדרת המזגנים העיליים המעוצבת והמתקדמת ביותר בישראל!
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חדש! אותו הקסם ועכשיו לתנאים קיצוניים יותר
יחס דחיסה גבוה אפשר לקבל את אותם היתרונות הקיימים של  high  החדשים בעלי  lift Danfoss Turbocor בעזרת מדחסי 
V class  העולמית מסדרת SMARDT  מיסוב מגנטי ללא שמן וחיסכון עצום באנרגיה של עד 50%. יחידות הקירור החדשות של
אשר משווקות ע"י חברת קואנטום מותאמות היום לעבודה באפליקציות קיצוניות כדוגמת: עיבוי אוויר עד 58 מעלות צלזיוס, אגירת 
קרח במינוס 18 מעלות צלזיוס, חימום מים ל 70 מעלות צלזיוס. צוות השרות של חברת קואנטום עם הניסיון הגדול ביותר בארץ של 

למעלה מ 120 מכונות מגנטיות יפעיל ויתחזק את המכונות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר עם אחריות של עד 10 שנים!

V החדשה של SMARDT המבוססת  class חדש! סדרת
על מדחסי VTT של Danfoss Turbocor מגדילה את 

היצע התפוקות עד ל 2,500 טון קירור.
סדרת V class החדשה של Smardt לקחה את טכנולוגיית המיסוב המגנטי צעד אחד קדימה ומציגה יותר אמינות, יותר יעילות ויותר 
V מותאמת לעבודה עם חוות שרתים ומציגה יתרונות בלעדיים כגון רמת רעש נמוכה, ללא  class גמישות במעטפת העבודה. סדרת
ויברציות ,זרם התנעה נמוך מאוד וסופר יעילות אנרגטית - הגבוהה בשוק! צוות השרות של חברת קואנטום עם הניסיון הגדול ביותר 
בארץ של למעלה מ 120 מכונות מגנטיות יפעיל ויתחזק את המכונות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר עם אחריות של עד 10 שנים!

SMART 920 מערכת
וחוסכת  מאד  בפעולות המנוע  מיני מרכזי לבקרת טמפרטורה בחדרים, השולטת  למזגן  מערכת מתקדמת 

.WV בצריכת החשמל. המערכת מתאימה לכל דגמי טורנדו מיני מרכזי OFF/ ON ו- INVERTER מסדרת WD  ו-

Electra - פיתוח פורץ דרך בקנה מידה בינלאומי! Mute מערכת
מערכת ה- ACTIVE NOISE CONTEROL שפיתחה חברת אלקטרה מיזוג אוויר ביחד עם חברת סילנטיום, 

מותקנת בתוך תיבה בחלקה האחורי של יחידת המיזוג הפנימית, בסמוך למאייד.
מערכת הכוללת מיקרופונים, רמקולים ובקר מתקדם- מייצרת תדרי רעש בפאזה הפוכה לזו שמפיקה יחידת המיזוג, מבלי לפגוע 
כלל בתפוקת המזגן. בשלב ראשון מוצעת המערכת לדגמי מיני מרכזי EMD בגדלים 45,50,55 ובהמשך ישנה כוונה להרחיב את 

השת"פ לסדרות נוספות.

תכנון ובניית צ'ילר ע"י מרץ טכנולגיות חימום
על גג מגדל נצבא בת"א

בשל מורכבות ההתקנה רכיבי היחידה תוכננו להיכנס למעלית, הועלו כקיט והורכבו על הגג ליחידת קירור מושלמת.
לחיסכון מירבי בחשמל הותקנו מדחסי אינוורטר בורגיים  BITZER INTELLIGENT שהותקנו לראשונה בארץ.

המעבים מותאמים לקיץ הישראלי ,ומערכת בקרה מתקדמת ממיטב הטכנולוגיה



  

W
Weissman Air Conditioning 
Standard
Bat Hefer
Tel: +972-54-7229670
Fax: +972-77-4900300
E-mail: 229lini@gmail.com
Web site: www.weissman-kolboteken.co.il/
Director: Weisman Linney

Z
Zem Co. Ltd. 
20  Freiman Yaakov St.
Tel: +972-3-9560560
Fax: +972-3-9568568
E-mail: sales@zemltd.com 
Web site: www.zemltd.com
Director: Dani
Marketing Mangers: Idan
Equipment / services offered:
Parts for Air Conditioning, Remote 
Controls, Capacitors. Universal 
Control System, 4-Way Reversing 
Valves, Relays, Cross/Axial Flow 
Impellers, Fan Motors, Temp Sensors , 
Condensate Pumps , Insulated Copper 
Tubes, Brass & Copper Fittings  , 
A/C Cleaning Pumps and Testing 
Instruments. Parts for Refrigeration, 
Refrigerators Plastic Parts , Axial Fans 
Motors, Compressors ,Defrost Timers, 
Temp Controllers, Motors, Heating 
Elements, Thermostats , Evaporator /
Condensing unit and Water Filters.
Firms Represented In Israel:
Icar spa (italy), zanko 
(italy),thermowatt (italy),air motors, 
aircon fan ,clear water, blue-star tools, 
hitachi (compressors) ,deep freeze, 
kama, mps, wipcool.

Zidon Heating System
43 Yitzhak Ban Zvi St. Rishon Lezion
Tel: +972-3-9415590/1
Fax: +972-3-9415592
Web site: www.zidon1967.co.il
Director: Ran Zidon.

Tornado Consumer Goods Ltd.
11 Ha'Amal St, Affek Industrial Park' 
Rosh Ha'Ayin Israel
Tel: +972-3-9006100
Fax :+972-3-9011200
E-mail: orders@tornado-ltd.com
Web site: www.tornado-top.co.il 
Managing Director: Ronen Bazazi
Vice president: Oded Bazazi
Head of Marketing: Efi Erenfeld
Equipment / services offered:
 Tornado Consumer Goods LTD 
markets a wide range of air 
conditioners and air conditioning 
systems and sets new standards in the 
industry for service, innovation, design 
and warranty.

Trane (T.I Solutions)
26 Harokmim St. Holon 
Tel: +972-3-920800
Fax: +972-3-9414491
E-mail: yossi_elkobi@trane.com
Web site: www.trane.com 
Director: Ami Levy
Marketing/Sales  Mangers:Yossi Elkobi
Equipment / services offered: 
Trane is a worldwide leader in HVAC 
– Equipment, rental, parts, service and 
control systems.

U
Untes Air Conditioning Systems
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:348 
İmrendi Mevkii (İstanbul Yolu 37. km) 
Kahramankazan / ANKARA
Tel: +903-1-228-79100
Fax: +903-1-228-49100
E-mail: export@untes.com.tr
Web site: www.untes.com
Director: Serkan UZUN (Export Sales 
Director)
Marketing Manager: Faruk Cimen 
(Technical & Marketing Director)
Equipment / services offered: 
Integrated air conditioning 
systems including Air Handling 
and Ventilation,  Fan Coil Units 
and Control Systems, Package Air 
Conditioning, Water Chillers and Heat 
Pumps systems for the commercial 
and industrial buildings.



Equipment / services offered: 
The Air-Conditioning and Heating 
Contractors association in  Israel  is a 
registered non-profit organization that 
unifies and consolidates contractors in 
the field. Association goals include an 
increase in the professional awareness 
of the industry among air conditioning 
contractors and the image of the 
industry in the eyes of the general 
public.  The Association seeks to 
promote and encourage high levels of 
professionalism and ethical business 
practices within the industry through 
professional forums, advertising, 
conferences, workshops and seminars.
The Association assists with 
employment issues such as 
employment agreements and labor 
relations with the aim of serving as 
a representative organization for 
the air-conditioning and heating 
contractors in Israel. Among the many 
Association members are contractors 
engaged in many different fields of the 
air-conditioning industry including 
installation, maintenance, professional 
consultancy, marketing, and the 
import and sale of air-conditioning 
systems to both public institutions 
and private clients. The Association 
has been established as a non-profit 
organization, whereby all revenues 
from association membership 
fees are dedicated to promoting 
Association goals. The continued 
success of Association activities to 
raise awareness and the recruitment 
of new membership will further 
secure and expand the operations 
of the Association and promote the 
institutionalization of the branch.

Thermoline Ltd. - Dixell Israel
Address: 35 Mekor Haim st., P.O.Box 
4360, Jerusalem 91042, Israel
Tel: +972-2-6799479
Fax: +972-2-6799478
E-mail: info@thermoline.co.il
Web site: www.thermoline.co.il 
Sales manager: Frank Bloch 
Equipment / services offered:
Import and marketing of industrial 
products for command & control 
and Refrigeration. Firms Represented 
in Israel: EMERSON - DIXELL (Italy) 
- Electronic controllers. FLEXELEC 
(France) – Heating cables and tapes 
GMC (Italy) – refrigeration components 
VALUE (China) – refrigeration tools 
TEDDINGTON (France) – Motors. 
GOTEC (Switzerland) – Mini pumps
XYLEM Lowara (Italy) – pumps.

T

Tadiran Consumer& Technology 
Producis Ltd. 
9  Rabinitzky St. Petah Tikva 
Tel: +972-3-9283344
Fax: +972-3-9283331
E-mail:sagit@ Tadiran-group.co.il
Web site: www.tadiran-group.co.il
Director: Moshe Mamrud
Marketing Mangers: Nofar Mamrud 
Equipment / services offered: 
Tadiran Consumer and Technology 
Products develops and manufactures 
many of the industry's leading air 
conditioning solutions, ranging from 
small home air conditioning units 
to industrial  and commercial units, 
and specializes in designing energy 
efficient solutions for the industry. 
Tadiran offers its customers a winning 
combination of the quality, reliability 
and power backed by innovative 
technologies made in Israel.

Technoclark vent.heating eng.Ltd.
73 Hamerkava St Ind.Area Holon 
58851
Tel: +972-3-5590004
Fax: +972-3-5591734
E-MAIL: clark@technoclark.co.il
Web site: www.technoclark.co.il
Directors: Yitzhak Wexler
Marketing Manager: Avinoam Saban
Engineer: Zvi Shtruks
Equipment/Service Offered:
Technoclark was established in 1978. 
Represent VORTICE S.p.a. from italy
The variety of VORTICE products 
includes Domestic\Commercial 
ventilation Industrial ventilation 
Summer ventilation Electric Heaters 
Hygiene and air Treatment products.
Firms Represented:
VORTICE-iltaly. ELPLAST- Poland.

The Air-Conditioning and 
Heating Contractors association 
in Israel
Southern Industrial Area P.O.box 459 
2310301, Israel
Tel: +972-72-2114563
Fax: +972-72-2449876
E-mail:hvac.israel@gmail.com
web site :www.hvacr.co.il
director: Brik Yuval
marketing manager: Brik Orit

Supco International Ltd.
P.O.BOX 8047, 3 Haumanut 
St.Netanya, 4250437, Israel.
Tel: +972-9-8654101
Fax: +972-9-8659111
E-mail: info@supco.co.il
Wed site: www.supco.co.il
Director: Mr. Nissim Levy
Marketing Manager: Mr. Miki Ratz
Equipment / services / offered:
SUPCO has been a manufacturer 
of precision electronic Test, Service 
Instruments and Refrigeration & Air 
Conditioning components since 1945. 
We are dedicated to producing 
high quality, innovative products at 
affordable prices to a wide range 
of customers. We have been able 
to accomplish an excellent growth 
record in all areas of business through 
continuous improvements in design, 
automation, customer service and 
quality. Firms Represented In Israel 
: SUPCO - Sealed Unit Parts Co. Inc 
/ U.S.A., REFCO manufacturing / 
Switzerland, TECUMSEH / U.S.A., 
TECUMSEH / Brazil, HIGHSIDE 
Chemicals / U.S.A., Innovative Tools 
inc / U.S.A., COPREL Motors / Italy, 
TST STAG / Spain, FASCO / U.S.A., 
Yellow Jacket / U.S.A., KULTHORN 
KIRBY / Thailand, TIF, PROMAX, 
ROBINAIR, SPX, Advanced Test 
Products Europe / Germany, Guilbert 
Express / France., Klein Tools / U.S.A, 
Siccom / France, P-Tech / U.S.A., 
Volkan Lokring / Germany, Lion Ball 
/ China, DiversiTech / U.S.A., Dunli 
Group / China, Appion / U.S.A., 
Dayang Electric / China, NovoVent 
/ Spain, Orico Incorporated / China, 
Aitcool / China, Black Diamond / 
Taiwan, Langxun Machinery / China, 
Elitech Electronics / China, BXST 
Electronics / China.



U.S.A., NENUTEC- Switzerland, 
AXIS-LIETUVA, BLUE 
ENERGY technologies- U.S.A , 
DROPSON - SPAIN.

Sliloc 2007 Ltd.
4 Etsel St., New Industrial Zone, 
Rishon Lezion.
Tel: +972-39614542
Fax: +972-39525894
E-mail: sliloc@sliloc.co.il
Website: www.sliloc.co.il
Director: Ofer Katz.
Marketing Manager: Amos Maimon.
Equipment/services offered:
SLILOC offers cutting edge 
manufacturing of sheet metal tubes 
for Mechanical, HVAC and Smoke 
exhaust. In this exhibition we're 
offering a glimpse of our latest product 
– QuikLock tubes, the ideal solution 
for industrial material extraction.

Sortline Ltd.
17 Zvi Bergman St., P.O.Box 4622,
Petach-Tikva 49277, Israel
Tel: +972-3-9052117
Toll free: 1-800-666-632
Fax: +972-3-9052110
E-mail: boaz@pba.co.il
Web Site: www.SORTLINE.co.il
CEO: Mr. Arel Wiesner
Sales Manager: Mr. Boaz Pelleg

SovPlym Israel
2 Ha'adas St. Or Akiva
Tel: 1-700-555-846
Fax: +972-77-3181719
E-mail: info@sovplym.co.il
Web site: www.sovplym.co.il
Director: Alex Panov
Marketing Manager: Eran Ideses
Equipment / services offered: 
Sovplym Israel Official branch 
of SovPlym int. Over 30 years of 
experience in ventilation and aspiration 
solutions worldwide. 
We Design, manufacture and supply 
industrial ventilation and filtration 
systems. Our goal is to create a clean 
and healthy workplace, In compliance 
with Israeli health and environmental 
regulations. nOver 300 products in 
our portfolio: extraction arms. Hoods 
and extraction tables. Mobile and 
stationary filters in a variety of filtration 
technologies, fans, hose reels for car and 
trucks exhaust removal systems. Our 
filtration solutions are modular and can 
be designed according to the airflow 
needed, unique solutions for high dust 
concentrations and high temperatures.
Firms Represented In Israel: Euromate, 
Plymovent.

SAMsystems
21 Hamelacha St. Afek park-Rosh 
Ha'ayin
Tel: +972-3-9335433
Fax: +972-3-9335357
E-mail: info@samsystems.co.il
Web site: www.samsystems.co.il
Director: Sharon bonen
Marketing Manager: Li-lach mor 
lazare
Equipment / services offered: 
SAMsystems is a part of Bonan Kor 
Group (founded in 1967)
We are the official importer 
of SAMSUNG VRF DVMS air 
conditioning systems. in addition 
to air handling units, chillers and 
general cooling and heating units 
manufactured by SYSTEMAIR.
Firms Represented In Israel: Samsung /
Korea & Systemair / Europe 

Sarbuz Heat Exchanger 
Equipments Industry & Trade 
Incorporation Co.
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. 
Seden Sok. No:14 Hadımkoy 
Arnavutköy Istanbul Turkey
Tel: +90-212-407-03 53
Fax: +90-212-671-99 96
E-mail: sales@sarbuz.com
Web site: www.sarbuz.com
Director: Mr. Ayk S. DIDONYAN
Marketing Managers: Mr. Volkan 
MENKUER
Equipment / services offered:
SARBUZ which has been establishes 
to serve to the cooling industry 
in 1953, produces finned type 
heat exchangers since 1974.
SARBUZ manufactures evaporators 
,condensers, heating and cooling 
coils, steam coils, dry coolers and
oem coils  for over 45 years.

Silvergate Tec. &QLC Israel
Shderot hadkalim 97 Kadima
Tel: +972-73-2729100
Fax: +972-9-8912040
E-mail:shani@silveragtegroup.net
Web site: qlc.co.il 
Director: Gabi Azran 
Marketing Mangers: Shani Avidan 
Equipment / services offered:
Silvergate Technologies & QLC is 
an energy company dealing with 
metering, sub metering, and smart 
energy. Our company supply 
integrated solutions for electricity, 
HVAC, water and gas measurements 
under fully support and warranty. 
Firms Represented In Israel: 
QUADLOGIC- U.S.A,  SPIRE- 

S.Y Fomexline Ltd.
Akko South Ind. Area
Tel: +972-4-9916222
Fax: +972-4-9916225
E-mail: fomexline@fomexline.com
Web site: www.fomexline.com
Director: Attias Yehuda & Attias 
Shimon
Export Manager: Attias Shimon
Equipment / services offered: 
Manufacturing & Marketing Pre 
Insulated pipe for: Air Conditioning 
, Refrigeration , Heating , Sanitation 
and Gas Systems. Firms Represented 
In Israel:S.Y FOMEXLINE LTD.

Sagiv 
AKibutz Mashabei Sade
Tel: +972-8-6565333
Fax: +972-8-6565340
Mail: inbar@sagiv.com
Web site: www.sagiv.com
Director: Shay Shaltiel
Marketing Manager: Iaacov Inbar
Equipment / services offered:
High quality forged brass products for 
controlling in 3 lines:
Blue: HVAC systems, White: Flow 
control Systems and Yellow : 
LPG&Natural Gas Sistems.
Motorized Zone valves and Special 
valves. Firms Represented In Israel:Pal
yam,Mendelson,Tassa,Saltech.

Sagol Advanced Technologies Ltd.
1 Hazmaut St. even yehuda
Tel: +972-9-9544140
Fax: +972-9-9544139
E-mail: zohar@sagol-tec.co.il
Web site: www.sagol-tec.co.il
Director: zohar malka
Marketing Mangers:zohar malka

Samline
12 Granit St. Petha Tikva
Tel: +972-3-9254800
Fax: +972-3-9218271
E-mail: info@miniline.com
Web site: samline.co.il
CEO: Mr. Avi Asher
D.CEO: Mr. Yaron Markovich
Equipment / services offered:
Samsung Air Conditioners are 
imported to Israel by SAMLINE (from 
Miniline group) the official importer 
and one of the biggest and stable 
consumer electronics companies in 
the Israeli market. The Company main 
goals are combining between high 
quality products and high level after 
sale service.



Marketing Manager: Mr. Herman 
Haçaduryan
Equipment / services offered:
Shell & Tube Type Evaporators, 
condesners, oil coolers produced 
with steel, stainless steel, titanium, 
copper, copper nickel etc. for different 
applications and compatible with 
different refrigerants. 

Refrigeration Service Ltd. Vogel
5 Gluska St’ Rishon Le Zion, Israel
Tel: +972-3-9612370
Fax: +972-3-9612372
E-mail: vogel@vogel.co.il
Web site: www.vogel.co.il
Director: Nir Vogel
Marketing Manager: Nir Vogel
Equipment / services offered:
Sales and Service of industrial 
refrigeration equipment, Build 
Manufacture and Service to temperature 
and humidity chambers and rooms 
including ex proof. Service and Sales of 
Desiccant dryers and Dehumidifiers.
Firms Represented In Israel: 
AGT / Germany. ASCO / Swiss
Bock / Germany. Buse / Germany
Castel Mac / Italy. Dehutech / Sweden
Follettice / USA. Geneglace / France
GreenBox / Italy. Howe / USA
Ice-O-Matic / USA. ICEMATIC / Italy
Tecnomac / Italy.

S
S.A.C.F Engineering Ltd.
Derech Haifa 16, St. Kiriat ATA
Tel: +972-4-8811900
Fax: +972-4-8414597
E-mail: yaron@sacf.co.il
Web site: www.sacf.co.il
Director: Mr. Bari Uri
Marketing Manager: Mr. Amir Moses
Equipment / services offered: 
Heating and cooling equipment inc' 
Heat pumps, condensing boilers, 
storage tanks, heat exchangers,
 Instantaneous water heaters, 
corrosion prevention systems for 
HVAC. Pipes and fittings for plumbing, 
fire protection and infrastructure.
Firms Represented In Israel: REFLEX 
Germany, IMMERGAS Italy, CLAGE 
Germany.

manufacturers in Israel, and has highly 
skilled, specialized sales teams which 
provide professional consultancy and 
services in each of the verticals.
Firms Represented In Israel 
Components - Bristol/USA; Sanyo/
Japan; Samsung/Korea; Carrier/USA; 
Dorin/Italy; Hanbell/Taiwan; Parker 
Sporlan/USA; Muller/USA; Temprite/
USA; WTK/Italy; Guntner/Germany; 
MCS/USA; EVCO/Italy; Ruck/
Germany; ebmpapst/Germany;
Materials & Tools - Mastercool/USA; 
Honeywell/USA; Kaltech/Singapore; 
CPI/USA; Refrigeration Technologies/
USA; Spectroline/USA; Vulkan 
Lokring/Germany.

Q

Quantum E.S.&S 
1 Haezel St. Rishon Le Zion
Tel: +972-3-3414750
Fax: +972-3-9414753
E-mail: Mika@quantum-ess.com
Web site: www.quantum-ess.com 
Director: Assaf Amir
VP: Yossi Artzi
Equipment / services offered:
Quantum operates on three levels:
•Sales and marketing of energy-saving 
chillers (water cooling equipment).

•Sales and marketing of standard air 
conditioning equipment.
•Servicing of air conditioning systems 
and equipment as "A One stop shop". 

R
Ram Air Flow
1 Averham Shapira St. Or Aqiva
Tel: +972-4-8271777
Fax: +972-4-8271770
E-mail: office@ramaf.co.il
Web site: .www.ramaf.co.il
Director: Moris Cohen

Refkar Ltd.  Cooling and Heat
TransferEquipment Co.
Koskoop San. Sit. Seciye Sk. No:9, 
34555, Arnavutköy, Istanbul - Turkey
Tel: +90-212-671-9599 
Fax: +90-212-671-9144
E-mail: sales@refkar.com
Web site: www.refkar.com 
Director: Mr. Şant Özbülbül

business of importing and marketing 
cooling systems, cooling doors, 
panels, different cooling and air 
conditioning equipment.
The company is considered one of the 
best companies in this field; due to its 
commitment to a high level of service, 
uncompromising and professional 
quality.

Pag-Hom Aviv Ltd.
Tel-Adashim
Tel: +972-73-7293333
Fax: +972-4-8141555
E-mail: sales@pha.co.il 
Web site: www.pha.co.il 
Director: Eliya Balila
Equipment / services offered:
Pag-Hom is providing high end 
climate solutions for the hosting 
industry. Among the company unique 
products there are outdoor coolers, 
powerful heaters and unique modular 
windscreen from Europe.
Firms Represented In Israel:
(Name / Country): Tansun - England, 
Star Progetti – Italy, Burda – Germany, 
Power Breezer - USA

Petn Ltd.
4 Hasadna St. Or-Yehuda
Tel: +972-3-5331216,+972-972-3-5331826
Fax: +972-3-5332551
E-mail: info@petn.co.il
Web site: www.petn.co.il
Director: Mr, Pedazur Bar-Natan
Marketing Manger: Rami Bar-Natan
Equipment / services offered: 
Manufacturers and Distributors of 
products for the Refrigeration , Air-
condition , Ventilation  markets
The exclusive importer of S&P spain in 
Israel at the ventilation market.

Polak Brothers
9 Ha'Mefalsim St., Petach Tikva
Tel: +972-3-9100300
Fax: +972-3-5796679
E-mail: info@polak.co.il
Web site: www.polak.co.il
Director: Arieh Polak
Marketing Manager: Avi Polak
Equipment / services offered: 
The Polak Brothers Company is 
engaged in importing provides and 
marketing of technical components, 
materials and systems, used for a 
diverse set of electro-mechanics 
and thermodynamics applications, 
focused on the HVAC and process 
manufacturing sectors. The Company 
represents over 40 leading global 



Supply and installation of a variety 
of heating, water heating and energy 
saving systems; residual energy 
utilization; manufacturer of heat 
exchangers and storage tanks.
Distributor in Israel of international 
leading energy companies 
Wilo, Junkers, De Dietrich, Ferroli.

Orris K.S. Industries Ltd.
Giron Building, 3 Eliyahu Eitan St., 
Rishon Lezion 7570305, Israel
Tel: +972-3-9429700
Fax: +972-3-9429720
E–mail: sales@orris.co.il
Web site: www.orris.co.il
Directors: Nahum Kortin & Avi Svirsky
Sales Manager: Natan Peled
Equipment / services offered:
A leading market supplier of 
customized HVAC systems and 
tailor-made solutions, designing 
and manufacturing air conditioning 
systems for a variety of uses; 
including: packaged units, belt driven 
air handling units, fan coils, direct 
expansion air-conditioning systems 
and water source units.

P
P.C Hetz 
7 Hasadan St.
Tel: +972-3-5582324
Fax: +972-3-5580873
E-mail: sm@pchetz.com
Web site: www.pchetz.com
Director: Yossi Matityahu
Marketing Mangers: Shmulik Cohen 
Equipment / services offered:
P. C. Hetz, produce & marketing 
of cooling, air conditioning and 
ventilation equipment - offers to 
it's customers a growing range of 
products, from the best companies 
in the world. P.C Hetz specializes 
in finding unique solutions in the 
refrigeration, HVAC ,and ventilation 
industry.

P.M. Cooling Ltd.
P.O.Box 124, Zip Code 2019000, 
Majd El Kurum
Tel: +972-4-8443677
Fax: +972-4-9883527
E-mail: fadi@fadi.co.il
            Dima@fadi.co.il 
Web site: www.pmcooling.com
Director: Fadi Khateeb
Equipment/ services offered: 
P.M. Cooling is engaged in the 

O
Optiguide Controlled Humidity Ltd.
P.O.B. 667 Yokneam Elit
Tel: +972 4 9097000
Fax: +972 4 9594050 
E-mail: info@optiguide.co.il
Web site: www.optiguide.co.il
General Manager: Yahalom Elad
Marketing Manger: Yahalom Elad
Equipment / services offered:
Optiguide Controlled Humidity Ltd. Is 
a world-leading provider of Controlled 
Humidity Solutions. Based on a    
unique and innovative patented 
technology that creates dry fogging 
and controlled humidity without  
wetness. Optiguide solutions are 
applicable for a vast range of 
controlled atmosphere (CA) in many 
industries including post-harvest, 
traditional and High-tech industries 
and wineries. 
Optiguide represents SteamOvap 
Canada in Steam humidification 
technologies.
Optiguide represents Merlin Austria 
in High Pressure humidification 
technologies. Optiguide represents 
U-Can Japan in ultrasonic 
humidification technologies. 
Optiguide represents Van Amerungen 
Netherlands in Controlled 
Atmosphere technologies. Optiguide 
represents Bry-Air India in air drying 
technologies.

Oren Agencies
9 Moran St. P.O.Box 356 Kfar Vradim 
2514700
Tel: +972 4 999 7007
Fax: +972 77 2123432
E-mail: aviv@oren-agencies.co.il
Web site: www.oren-agencies.co.il
Director: Aviv Oren
Marketing Manager: Aviv oren
Equipment / services offered: 
Importing and distributing of 
engineering plastic, pipes, fittings, 
plastic fans, scrubbers and ventilation 
systems, welding machines for pipes 
and sheets.

Oren Heating Equipment
14 Ohaliav St. 9446792
Tel: +972-2-5006100
Fax: +972-2-5388331
Mail: seidel@oranheat.co.il
Web site: www.oranheat.co.il 
Director: Efraim Seidel
Marketing Manager: Oded Seidel
Equipment / services offered:

Meshulam Avni  & Son Ltd.
12 Hapeles St. Haifa
Tel: +972-4-8219989
Fax: +972-4-8216146
E-mail: info@avni-son.co.il
Web site: www.avni-son.co.il
General Manager: Itzik Avni
Sales Manager: Mordi Polak
Equipment / Services  offered: 
Meshulam Avni and son provides 
products and equipment for 
laboratories, industry and research 
institutions. The company provides 
maintenance and calibration of 
different systems by a team of 
professional engineers and providing 
fast and efficient service.
Production of liquid for chillers.
Firms Represented In Israel: LAUDA 
(Germany), Retsch (Germany), Bola, 
Qsil, G.Diehm, DLAB, GFL, HUIDA, 
YUYAO, Faithfull. 

Meretz Heating Technology Ltd.
4 Hasela St. Har- Tuv, Beit Shemesh, 
Israel
Tel: +972-2-9400484
Fax: +972-2-9400184
E-mail: office@mrtznrg.coM
Web site: www.dev.aeroplane.co.il/mrtznrg/
Director: Ronny Gayego & Ofir Elmakies
Equipment / services offered:
Meretz Heating Technologies Ltd. is 
an engineering company engaged in 
the design and construction of heating 
and cooling systems, and industrial 
control. We offer our clients turn 
key solutions alongside with heat 
transfer solutions - design, supply and 
execution of condensing/evaporating 
heat.

N

Newpan – Haier 
14 Rozanski St. Rishon Leziyon, Israel, 
7574518 
Tel: 1-700-700-727
Fax: +972-3-9628332
Web site: www.newpan.co.il
Director: Zvi Gior
Marketing Mangers: Moran Dai
Equipment / services offered:
Newpan the leading consumer 
electronics distributer in Israel. 
Newpan distribute 30 brands: BOSE, 
KitchenAid, Magimix, Canon Haier 
and more Haier is ranked consistently 
as the market leader for the last 8 years 
in a row for the consumer electronics 
and for home & industrial smart air 
condition solutions. 



M

Madan Technologies
Kibutz Maagan Michael D.N.Menashe 
37805
Tel: +972-4-6243353
Fax: +972-4-6243366
E-mail:sales@madantec.com
Web site: www.madantec.com
Director: Itzik Albag
Equipment / services offered: 
Madan Technologies is one of the 
leading pumps producers and 
suppliers in Israel. 8 years ago, the 
company took over the activity of 
HAMEITZ – LESICO Engineering 
for the production of "RENOVA" 
brand pumps for the HVAC market 
and 3 years ago started with OEM 
production of vertical turbine pumps 
for municipal and infrastructure 
applications. 
The company carries an ISO 9001. 
Our Hydraulic testing facility is 
following the international guidelines 
of ISO 9906 and HI 14.6.    
Exclusive Represented Brands:
RENOVA pumps - Israel
FLOWSERVE - USA. EBARA - Italy. 
PEDROLLO - Italy. STANDART - 
Turkey. HALM - Germany. ALPHA 
POMPE - Italy. ZENIT - Italy. DEBEM 
- Italy. G.V.R - Italy . SYDEX - Italy. 
UNIQA - Italy. BOYSER – Spain 

Mashav Refrigeration and Air 
Conditioning Engineering Ltd
4, Hagavish St. .l.Z South Netanya 
4250704
Tel: +972-9-8931122
Fax: +972-9-8856374
E-mail: elena@mashav-ind.co.il 
Web site: www.mashav-ind.co.il
General Manager: Haggai Evantal
Deputy Manager: Yoni Malachi
Marketing Mangers: Shimon 
Speizeisen
Equipment /services offered:
Mashav is the sole agent for York 
products in israel Mashav installs 
central Air –Conditioning and 
Refrigeration systems for industrial 
factories, public building etc. Mashav 
provides maintenance service with 
branches in: Tel-Aviv, Eilat, Beer-
sheva, Haifa.

Kortec Cooling Solutions
Kiryat Tivon 36053 P.O.Box 1240 
36053
Tel: +972 04-9508278
Fax:+972 04-9508881
E-mail: info@kortec.co.il
            ofer@kortec.co.il
Web site: www.kortec.co.il
Director: Rani Nencel 
VP Business Development: Ofer Nencel 
Equipment / services offered:
Kortec is a company specializing 
in renting air-conditioning, water 
chillers and generator systems for both 
industrial and domestic use.
The company can provide a cooling 
system with a capacity of 52,000 
refrigerating tons of cooling available 
for immediate use.
In addition, the company provides 
generators with different capacities 
from 30 kVA up to 1,500 kVA per 
unit.
Kortec provide advanced, quiet, high-
efficiency, energy-efficient systems. 
The company has all the peripheral 
equipment required to install the 
units and provide a complete turnkey 
solution. The company specializes 
in setting up rental energy centers. 
Kortec is an exclusive agent of WCR, a 
manufacturer of heat exchanger plate 
and gaskets replacement for all top 
brands in the world. It also imports 
HTT heat exchangers.

L
Lordan (A.c.s)
Kibbutz Kfar Sold 1223000
Tel: +972-4-6907182
Fax: 972-4-6907138
E-mail: shimshona@lordan.co.il 
Website: www.lordan-coils.com  
CEO Mr. Amnon Shalman 
Marketing Manager: Mr. Shimshon 
Avrahami 
Equipment / services offered:
Since 1958 LORDAN (A.C.S.) 
has been engineering and 
manufacturing high quality custom-
made fin and tube heat exchangers 
for the HVAC&R markets with 
applications for commercial, 
industrial, telecommunications, and 
transportation industries. 
We are known for our design and 
supply flexibility, ready to work on 
any complex heating, cooling and 
refrigeration challenges, whatever the 
scope.

Intech Training
17 Kadesh Petah Tiqwa
Tel: +972-72-2463233
Fax: +972-73-2447186
E-mail: info@intech.org.il
Web site: www.intech.org.il
Director: Zeev Warhaftig
Marketing Manager: 
Equipment / services offered: 
INTECH College delivers training 
courses and workshops in the fields 
of energy and construction. At the 
college, air conditioning courses are 
conducted at Level 1, Level 2, Level 
3 and new refrigerators with the 
approval of the Ministry of Labor and 
other enrichment courses.

Israeli Chambers Of Commerce
84 Hahashmonaim St.
Tel: +972- 5631028
Fax: +972- 5623274
E-mail: naamat@chamber.org.il
Web site: www. chamber.org.il  
Director: Lawyer, Uriel Lynn Deputy 
Managing Director for Marketing and 
Business Development: Eyal kabir 
Equipment / services offered:
The Federation of Israeli Chambers 
of Commerce is the largest business 
organization in Israel. It struggles to 
promote the interests of the business 
sector as well your own interests and 
aims.
The FICC offers a huge database 
through which you, as a member, can 
develop and promote your business 
thereby saving money, time and 
bureaucracy.
Our extensive services includes, 
among others, business opportunities 
in Israel and aborad, international 
exhibitions, tenders, courses and 
seminars, legal and economic 
counselling and business clubs.

K
Kohav Hapah
43 Izhak Ben Zvi St. Rishon Lezion
Tel: +972-3-529-0706
Fax: +972-153508938809
E-mail: office@kopah.me
Web site: www.kopah.me
Director: Maxim Star
Marketing manager: Stas Akimov
Equipment/services offered:
Kohav Hapah company is one of the best 
companies to manufacture Air ducts/
smoke evacuation ducts/ventilation. 
Today, we came here to show you the next 
generation of air ducts – Kopah – Duct.



Hisense AC
14 Hata'as Kfar Saba
Tel: +972-9-7631515
Fax: +972-74-7526401
E-mail: chenbd@hye.co.il
Web site: www.hye.co.il
Director: Moshe Daniel
Business manager: Chen Ben David
Equipment / services offered:
Exclusive official distribution partner 
of Hisense, providing end-to-end 
solutions by H.Y group for split AC, 
Multi-Inverters AC, Mini-VRF AC, VRF 
AC Designed for home, commercial 
and professional markets. Firms 
Represented In Israel: HYE group, 
Israel.

Huliot
Kibbutz Sde-Nechemia, Upper-
Galilee, 1214500 ISRAEL
Tel:  +972-3-5375771 (Marketing): 
Fax: +972-4-6951444
E-mail: rachela@huliot.com
Web site: www.huliot.co.il
Director: Nitzan Cohen
Marketing Mangers: Tal Levi
Equipment / services offered: 
Huliot Advanced Flow Systems 
produces a wide range of plastic pipes 
in all sizes and diameters for use in 
sewage and drain lines in construction 
and underground infrastructure, 
pressure water supply and air-
conditioning systems.
Firms Represented In Israel: Huliot 
(Israel) Aquatherm (Germany)

I
Innova of Italy 
Azrieli Sarona Tower, 121 Menachem 
Begin, Tel-Aviv 6701203
Tel: +972-3-721-7900
E-mail: info@innova-air.co.il
Web site: innova-air.co.il
Director: Ofir Avisar
Marketing Manager: Ofir Avisar
Equipment / services offered:
Unique Air conditioners made in Italy 
without an outdoor unit that can be 
mounted anywhere. 

for the HVAC/R markets world wide. 
These include Water Conditioners for 
cooling towers, Coil Cleaners, Tube 
Cleaners as well as Pipe Freezing 
Kits and other specialty applications. 
These products are marketed to 
air conditioning, refrigeration and 
heating wholesalers as well as 
hotels, hospitals, universities, food 
manufactures and OEM's.

H
Ha’Argaz Systems 
HAARGAZ SYSTEMS Storage, Air 
conditioning and Cooling
Tel: +972-8-9182370
Fax: +972-8-9182516
E-mail: alex.kor@haargaz.co.il 
Web site: haargaz.co.il
Director: Gilad Raz
Air Condition Marketing Mangers: 
Nissim Bar- Sela
Refrigerating Market Manager: Eli Hazut 
Equipment / services offered:
"Haargaz Group " is an Israel's well-
established and leading company  and 
owns several factories, 
"Haargaz Systems" mainly focused  on 
Central Units, Air Handling Units, Fan 
Coil Units and Packaged Units.
Our products known whit their high 
quality and our flexibility to meet the 
client's requirements. 

Hamenia Pumps
7 Beit Alpha St.,Tel aviv
Tel: +972-3-5622011
Fax: +972-3-5621843
E-mail: Sales@hameniapunps.com
Web site: www.hamenia.co.il 
Directors: Engler Zeev and Engler 
Shlomo Marketing Manager: Engler 
Shlomo Equipment /services: 
Manufacturing, repair and marketing 
of all types of pumps. Centrifugal 
pumps, sewage and drainage 
submersible pumps, Vacuum pumps 
and systems, Process pumps, "Silukit". 
Firms Represented in Israel:  Speck - 
Germany, Salvatore Robuschi – Italy ,  
Comex – Italy , HQ  – Italy , 
Landustrie – Holland  , Faggiolati 
– Italy, Weir - USA , Dan Pumps  - 
Denmark  

Gemak Genel Soğutma 
Makinaları San ve Tic A.ş.
Gebze Plastikçiler ;OSB Cumhuriyet 
Cd No : 64 Gebze / Kocaeli / Turkey
Tel: +90 262 751 07 51
Fax: + 90 262 751 51 98
E-mail: rasit@gemakas.com
Web site: www.gemakltd.com
Director: Mehmet Raşit AKIN 
Marketing Manager: Mehmet Raşit 
AKIN
Equipment / services offered:
We have specialized in 
manufacturing fin tube heat 
exchangers since 1980 and we have 
proven our quality in this product. 
By enhancing our product range; 
air cooled condensers, cold room 
evaporators, dry coolers, water 
heater-cooler coils and all kinds of 
customer oriented (OEM) DX-CW 
and condenser coils using the most 
advanced technology.

General Filter Havak Fil̇tre San. 
Ve Tiċ. A.
Orhangazi Mah. ISISO Sanayi Sitesi 
19. Yol Sk. No :2 Esenyurt İstanbul 
Turkey
Tel: +90 212 6230074
Fax: +90 212 6230076
E - Mail: info@generalfilterhavak.com
Web site: www.generalfilterhavak.com
Director: Ahmet H. Gökşin
Marketing Manager: Serkan Mutçalı
Equipment / services offered:
We are manufacturing a wide range of 
air filters for HVAC systems, including 
• Casette
• Bag
• Rigidbag/Compact
• HEPA
• Activated Carbon
types. We also produce safe change 
filter housings (Bag In- Bag Out) and 
Fan Filter Units.

Gur Thermal Systems Cleaning 
Technologies Ltd.
15 Yechzkel Rabinson St., Petach 
Tikva, Israel
Tel: +972-3-6492053
Fax: +972-3-6482892
E-mail: gurtechnologies@gmail.com
Web site: www.gur-technologies.com
Director: Engineer Arie Gur
Service Manager: Mr. Adi Gur
Equipment / services offered:
GUR TECHNOLOGIES manufactures, 
markets and distributes a complete 
line of specialty chemical products 



Friterm Termik Cihazlar San. Ve 
Tic. A.s.
Istanbul Deri Org. San. Bol. Dilek 
Sok. No:10X-12 Tuzla 34957 Istanbul 
/ Turkey
Tel: +902-1-6394-1282
Fax: +902-1-6394-1287
E-צail: info@friterm.com; 
serdartumen@friterm.com
Web site: www.friterm.com
Director: Mr. Naci SAHIN
Marketing Manager: Mr. Serdar TUMEN
Equipment / services offered:
Fin type Hear Exchangers, Freon 
unit coolers, CO2 gas cooler & 
Unit cooler, NH3 evaporator, Dry 
Coolers – Wet/Dry cooler, Air cooled 
condensers, Blast freezers, LT/HT 
Radiators, Oil coolers, Heat recovery 
units, Horseshoe heat pipes, Turbine 
Inlet Air Cooling Units.

G
Gadir Systems Ltd.
6 Magshimim St. Petach-Tikva, Israel
Tel: +972-3-9204877
Fax: +972-3-9210678
E-mail: gadir-systems@gadir.co.il 
Web site: www.gadir-systems.co.il
Managing Director: Mr. Nir Amrami
Marketing Manager: Mr. Roobi 
Yochpaz B.Sc, MBA
Equipment / services offered:
 Import, Marketing and maintaining 
cooling and heating systems, based on 
air cooled chillers, Rooftop package 
and heat pumps, , for the private, 
public and business sectors.
Firms Represented: MTA, Clivet, 
Deron, i-Sol, i-Aircool.

Galon Fans Ltd.
D/N Lahich Darom, Merkaz Kafri 
Nehora
Tel: +927-8-6848924
Fax: +927-8-6890376
E-mail: sale@galon.co.il
Web site: www.galon.co.il
Owners: eran adler and adi gurevitch
Equipment / services offered: 
Galon company is Israel's largest 
manufacturer of fans and follows 
the Israeli economy for 55 years. 
Our company produces dozens of 
models of ventilators and industrial 
air cleaners and institutions, as well 
as import air curtain, coolers, blowers 
and heating prodacts.

Endor Systems 2009 Ltd.
8 Zarhan St., Kiryat Gat
Tel: +972-8-6813233
Fax:+972-8-6813234
E-mail: endor@endor.co.il
Web site: www.endor.co.il
Director: Shlomi Solomon
Product Line Manager: Bosmat Ben 
Abou
Marketing Manager: Arela Koter
Equipment / services offered:
Endor is a part of Meptagon group.
Endor represent exclusively CAMFIL 
air filtration within Israel. CAMFIL is a 
leading manufacturer of air filtration, 
air filtration systems and “Tailor-
made” solutions for the industry. 
CAMFIL supplies verity of unique 
“State of the Art” solutions for fresh air 
treatments, air recycling, air handling 
units and pre filtration for all industries 
like Microelectronics, Pharma, F&B, 
Chemicals, Petro-Chemicals, HVAC 
etc. Firms Represented In Israel: 
CAMFIL / USA

F
Filt Air Ltd.
P.O.B 166 Zikhron Yaaqov 30951 
Israel
Tel: +972-4-6107777
Fax: +972-4-6350396
E-mail: info@filt-air.com
Web site: www.filt-air.com
Director: David Grau
Marketing Mangers: Benny Binyamin
Equipment / services offered: 
Manufacture all types of air filters 
for HVAC and industrial application. 
Distributing measurement devices for 
HVAC and cleanroom application.

Frigoblock Sogutma Sistemleri A.S.
Orhan Gazi Mah. 15. Yol Sok. No: 37 
Esenyurt-Istanbul/TURKEY
Tel: +90 212 623 21 73 (8 Lines)
Fax: +90 212 623 21 70
E-mail: info@frigoblock.com.tr
Web site: www.frigoblock.com.tr
Director: Mr. Cemal YILMAZ
Marketing Manager: Mr. Levent AYDIN
Equipment / services offered:
We are a manufacturer company 
which is operating in industrial 
refrigeration since 1991.Our product 
groups are Industrial & commercial 
type refrigeration units, condensers, 
evaporators, heat exchangers, dry-
coolers, chillers, humidifiers,ethylene 
absorbers.

Electra air-conditioning & 
climate
1 Sapir St., Rishon Le’Zion 7570460
Tel: 1-800-222-222
Fax: +972-3-9617203
E-mail: gbochnik@ecp.co.il
Web site: www.electra-air.co.il
CEO: Moshe Erder
Equipment / service offered:
Electra leads the Israeli A/C market for 
over 74 years. It offers a wide solution 
range of On-off & DCI wall mounted 
& ducted units, multi split & multi 
box systems, fan coils, heat pumps, 
computerized control system, etc.
At 2018 Electra has launched her 
Smart products and presented the 
"Electra SMART" application, which 
was developed in cooperation with 
IBM. The application allows the user 
to remote control the AC from any 
place, initiates notices regarding 
the AC’s functioning and offers 
voice control in Hebrew. This year, 
Electra has presented the first ducted 
system with an Active Noise Control 
application, which reduces the AC’s 
noise significantly without influencing 
the airflow. 
Electra is also the exclusive distributer 
in Israel for the world’s number one 
air-conditioning manufacturer, the 
Japanese Daikin. Electra operates in 
Rishon Le’zion the biggest and most 
advanced air-conditioning factory in 
the Middle East, with a professional & 
experienced personnel and advanced 
technical service, which is at your 
disposal any time. 

Electric Industries Ltd.
Dizengoff St. 257 P.O.B 6560 Tel-Aviv 
61064
Tel: +972-3-6046634
Fax: +972-3-5467452
E-mail: info@e-i.co.il
Web site: www.e-i.co.il
Director: Ariel Yanai
Equipment / services offered: 
High quality Sensors: Humidity, 
Temperature, Flow, Pressure, Gas 
Monitoring, Occupancy, Light etc., 
Energy Efficient Technologies. High-end 
Room operating Panels. Control modules. 
Wireless Electric Switches and Sensors 
without batteries!!
Firms Represented In Israel: Thermokon 
/ Germany;  HK Instruments / Finland; 
Comet System / Czech Republic; Alre / 
Germany;  ACME Engineering / Canada; 
Sense Air / Sweden ; ESBE / Sweden; Petg 
Industries / Germany.



Ronda, Arthermo, De-Na, Ma-Vib, 
Calorflex, M.t.h., Dynair, Sanhua, 
Swep, Maneurop, Henry, Tazzetti, 
G.v.n., Intertecnica, Sci Siam, Arkema, 
Ac&R, Little Giant, Suniso, Panimpex, 
Uniweld, Errecinque, Industrie 
Technie, La-Co, Pego, Proex, Value, 
Stella, Aspen, Inficon, Masterflux, 
Onda, Nedfon, Robertshaw, 
Saginomya, Gmcc, Maer, Industrie 
Technik,Profroid,Saginomiya Europe, 
Marathon.

Dor Engineering
Einat
Tel: +972-3-9007595
Fax: +972-3-9007599
E-mail: erez@doreng.co.il
Web site: www.doreng.co.il.
Director: Yechiel Levy
Marketing Manager: Shai Silberman
Equipment / services offered:
40 years of expertise in 
implementation of industrial 
automation and drive control in all 
areas of the economy.

E
Ecology and Clear Air Ltd.
6 Emil Zola St., Rama
Tel: +972-54-8830092
Fax: +972-74-7491052
E-mail: effshar@gmail.com
Director: Effy Shaarabany
Equipment / services offered: 
We are an Israeli factory that 
manufactures air cleaning systems, 
specializing in electrostatic units. Our 
company has been active since 1993 
and provides service to our products 
throughout the whole country.

EFS Engeineering Ltd.
393 Hareshonim St.
Ein Vered 40696 Israel
Tel: +972-9878-5300
Fax: +972-77-4447841
E-mail: office@efs-company.com
Web site: efs-company.com/en/
Director: Ron Eyal
Marketing Manager: Izi Vortman
Equipment / services offered:
EFS specialize in fire safety products, 
Ductz+™ is a flexible fire resistant 
blanket system used for 2-hour rated 
duct insulation. It is tested per ASTM 
E2336, UL 2221 and ULC S144, Fire 
& Smoke Damper per UL555, UL555S

Controtec Control Technologies Ltd.
4 Etgar St. Tirat Carmel
Tel: +972-4-8724558
Fax: +972-4-8724559
E-mail: sales@controtec-ltd.com
Web site: www.controtec-ltd.com
Managing Director: Israel Levi
Sales Manager: Inna Ginzbourg
Service Manager: Tamir Levi
Equipment / services offered: 
Controtec offers a wide range of 
control instrumentation solutions 
with an emphasis on climate 
monitoring systems. Our products and 
services meet control and validation 
requirements in various industries. We 
provide instruments and sensors for 
installation in building management 
systems (BMS), production lines, and 
OEM applications. Our measurement 
devices give an accurate, real time 
reading of the physical conditions 
at the point of measurement. Our 
lab equipment portfolio focuses 
on instrumentation and controlled 
chambers for life-science and 
quality control laboratories. We offer 
incubators, controlled chambers, 
calibration equipment and heat-
resistant labware. As a manufacturer 
and distributor of accurate control 
equipment, Controtec operates under 
the ISO9001 standard and offers 
calibration services. Our calibration 
team help validating process and 
environment control systems.
Firms represented in Israel:
Dwyer USA, Rotronic Switzerland
Micatrone Sweden,MBW  
Switzerland, Landis and Gyr 
Switzerland.

D
Dayan Refrigeration Suppliers Ltd.
26 hasadna St. Holon
Tel: +972-3-5599550
Fax: +972-3-5594004
E-mail: info@dayan-rs.com
Director: Shlomo Dayan
Marketing Managers: Moshe Dayan
Equipment / Services Offered:
Supply of components and refrigerants 
to refrigeration and air conditioning 
systems. manufactors of condensing 
units and pressure vessels.
Firms represented in israel:
Emerson-Copeland-Alco, Tecumseh, 
Eliwell, Armacell, Ranco, J-B, Fmv, 
Ziehl-Abegg, Shandong, Imperial, Eco, 
Luvata, Nu-Calgon, Danfoss, Petronas, 

B
B. Rimon Agencies, Ltd.
14 Yad Harutzim St, Natanya
Tel: +972-9-8865611:
Fax: +972-9-885-1076
E-mail: sales@rimon1.com
Web site: www.rimon1.com
Director: Beny Rimon
Marketing Managers:
Equipment / services offered:
Cutting-edge backup generators 
for HVAC systems and emergency 
equipment; Compact refrigeration 
vehicles for food and drug 
transportation; mobile coolers;
Novel air condition kits for mobile 
service vans. Integration of mobile 
cellular trucks, command vehicles and 
rescue trailers.
Firms Represented In Israel:
Metallwarenfabrik (MG) Germany, 
FIRECO (Italy), Paratech (USA), 
ELC lighting (France), Plastipol-Schue 
(Germany), Ranger Security (USA), 
PulseTech (USA).

Blygold Israel 
Nes Ziona
Tel: +972-3-9773861
Fax: +972-3-9773862
E-mail: talsh@blygold.co.il
director: tal shiler – ceo
marketing managers: Alexander  
Iliyaspov

C

Col Bo Kirur Maman 1991 Ltd.
62 Ofir St
Tel: 04-8643366
Fax: 04-8665692
Mail: eilia@maman91.co.il
Web site: www.maman91.co.il
Director: Mr Mati Maman
Marketing Manager: Mr Elia Libman
Equipment / services offered:
Col bo kirur maman is one of the 
well known and leading refrigeration 
wholesalers in Israel. We are importing 
and marketing equipment for HVAC: 
compressors, evaporators, condensers, 
blowers and fans, various pumps, tools, 
electronic equipment, chemicals and 
many more.



tubes, insulation, compressors, 
hardware tools .AC units ,AC room 
thermostats, contactors ,capacitors 
,vacuum pumps ,remote control, 
vents ,electricity cables, refrigerant 
recovery unit), Aspen pumps UK, LG 
compressors Korea.

Atritech
22 Hayotzrim St., Karmiel
Tel: +972-4-9558330
E-mail: david@atri-tech.com
Web site: www.atri-tech.com
Director: David Tritschler
Marketing Manager: Dor Katz
Equipment / services offered:
Atritech, an Israeli leading 
manufacturer and marketer in the 
filtration field, was established by 
experienced engineers and designers 
in the fields of cleanroom projects 
and ventilation systems for various 
industries.

Avi Shoshan Havaya
Havaya Import Export & Marketing
Tel: +972-3-903 1346
Mob. +972-50-6961096 Elad
Fax: +972-3-903 1464
E-mail: Avi-6@zahav.net.il
Web site: www.havaya-store.co.il
Director: Avi Shoshan
Marketing Mangers: Elad Shoshan
Equipment / services offered: 
Company Avi Shoshan HAVAYA 
Ltd., was established in 1984 and 
specializes in professionals solutions 
for heating and cooling such as 
patio heaters, infrared heaters, space 
heaters, air-coolers, mist, fans, insects 
and flying .zappers. The HAVAYA 
importer of all kinds of construction 
tents, events and industry tents.

Aerea Ltd.
Industrial zone Yavniel. P.O.Box 528, 
Yavniel 1522500
Tel: +972-4-6708501
Fax: +972-53-7970641
E-mail: aerea@aerea.co.il
Web site: www.aerea.co.il
Director: Avi Hadar
Marketing Manager: Eitan Golan
Equipment / services offered:
Aerea Ltd manufacture ventilation 
system for Industrial and agricultural 
use. The company supplies a variety 
of ventilation solutions as ceiling fans, 
roof mounted fans, smoke exhaust fan, 
axials fan etc.
Firms Represented In Israel: 
WINGFAN /Germany

Air Condition Products ACP Ltd.
Doar Na Emek Soreq, P.O.Box 64. Zip 
76810.
Tel: +972-8-9105100
Tel Aviv office: +972-3-6390575
Fax: +972-8-9105101
Tel Aviv office: +972-3-6871031
E-mail: acp@acp-ltd.co.il
Web site: www.acp-ltd.co.il
Director: Levi Menashe
Marketing Manager: Tehilaha Chamiel
Equipment / services offered: 
ACP is a well-eslab lished company 
in Israel in the field of manufacturing 
air conditioning accessories, The 
company has a broad development 
department that provides innovative 
and unique solutions and 
developments.

Arie Krool Engines Ltd.
27, Hamelacha St, Holon,ISRAEL
Tel: +972-3-6832442
Fax: +972-3-6816955
E-mail:arie@krool.net
Web site: www.krool.net
Director:Mr. Yehuda Krool
Marketing Mangers:Mr. Zeev Krool
Equipment / services offered: 
Wholesaler,Import & sales of all 
equipment needed to install as well 
as repair of AC units.Nationwide daily 
distribution. All AC brand names in 
ISRAEL.
Private label of Krool Air conditioning.
Firms Represented In Israel:
Several OEM companies (cooper 

A
A.D.S Laminar
Rehov Gesher Haetz 15, Emek Hefer
Tel: +972-4-6247330
Fax: +972-4-6247331
E-mail: EyalF@adslaminar.com
Web site: www.adslaminar.com
Director: Bernard Bijaoui
Marketing Mangers: Eyal Falach
Equipment / services offered:
ADS LAMINAR is leading manufacture 
and distributor of units and filters for 
clean environments, laminar flow 
units, microbiological safety cabinets, 
clean rooms, fumes hoods HEPA/
ULPA , high efficiency and pre filters. 
ADS LAMINAR has professional 
service team for periodic check 
ups.  A department for cleanroom 
disposable items and clothing.
Firms Represented In Israel:
TSI, FILTRAIR, FILTRATION GROUP
KIMO, GLASFLOSS.

A. Adiran Engineering & 
Agencies Ltd.
32 Shaham St. P.O.Box. 7010 Petach Tikva 
4917001  
Tel: +972-3-9700500
Fax: +972-3-9700510
E-mail: info@adiran.co.il
Web site: www.adiran.co.il
Director: Mr. Doron Zahavi
Marketing Mangers: Mr. Ram Zahavi

A&R Marketing & Distributing  
Ventilation Ltd.
19 SaharovSt. Rishon Lezion 
Tel: +972-3-9620448, 03-9525218 
Fax: +972-3-9512387
E-mail: arron12.rs@gmail.com
            ar-ron13@bezeqint.net
Web site: www.a-r.co.il
Director: Ron 
Marketing Manger :Rose 
Firms Represented in Israel 
Marketing &Distributing,      
HANG YAN , VENTS , AYAS , S&P
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www.electra-air.co.il

מבית VRF סדרת מזגני מיני

 .Full DC Inverter מזגנים בטכנולגיית
מספקים פתרון מיזוג יעיל ביותר למבני 
מגורים באמצעות יחידה חיצונית אחת 
המתחברת לעד 12 יחידות פנים ובקרה 

עצמאית בכל חדר.

מזגני היוקרה מבית סדרות המזגנים העיליים של 

ענקית המיזוג היפני DAIKIN הינה חברת 
מיזוג האוויר הגדולה והמובילה בעולם 
ומציעה פתרונות מיזוג ביתיים בסטנדרט 
הגבוה ביותר ובטכנולוגיה המתקדמת ביותר.

מערכות ה- VRV של

הן מערכות המאפשרות שינוי במהירות 
זרימת הקרר. המערכות מצטיינות ביעילותן 
האנרגטית, אמינות גבוהה, רמת רעש נמוכה 
וכן מגוון המוצרים המאפשרים בחירה נכונה 
של מוצר ללא צורך בהתפשרות וזאת בהתאם 

לצרכי הלקוח.

סדרות מזגני המיני מרכזי של 

מפותחות ומיוצרות בישראל, בעלות 
דירוגים אנרגטיים גבוהים ומציעות פתרון 

לכל אתגר עיצובי.

MULTI סדרות מזגני
אינוורטר 

מערכת מיזוג אוויר, מאפשרת לחבר יחידה 
חיצונית אחת לעד 5 יחידות פנימיות. פתרון 
מושלם למיזוג הבית תוך חיסכון בחשמל 

ושליטה עצמאית בכל חדר.

עולם של 
פתרונות מיזוג

חסכוניות, עוצמתיות ועם אפשרות לשליטה 
מרחוק באמצעות אפליקציה מתקדמת. 
מרחוק,  לשליטה  אפשרות  עם  עכשיו 
הפעלה קולית בעברית והתראה על תקלות, 
.SMART אלקטרה  מערכת  באמצעות 

  1800-222-222 |
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