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במערכות מיזוג אוויר–אוויר צח 

.ניתן משקל רב לטיפול וסינון  אוויר צח, בתכנון מבנים חדשים•

עומס החום ממעטפת , עקב שימוש בחומרי בידוד טובים יותר, עם השנים•

:בעוד שעומס החום כתצואה מהכנסת אוויר צח נשאר קבוע, המבנה ירד

מבטיחה נוחות מירבית  , בכמות הנכונה, מסונן ומטופל, הכנסת אוויר צח•

.בחלל הממוזג



:בתכנון מערכת מיזוג אוויר סטנדרטית

עומס החום של המבנה והאוויר הצח  

:מועמסים על הצילר הקיים

הטיפול באוויר הצח מבוצע באמצעות

קירור /המקבלות את החום, אות"יט

.ממערכת מרכזית

עומס החום מהמבנה

עומס החום אוויר הצח
מערכת 
מרכזית  



א"מ' פתרון חדשני בתכנון מע

:עומסי החום מטופלים בנפרד

עומס החום מהמבנה  

עומס החום אוויר הצח

מערכת 
מרכזית

) ילר'צ(

מערכת 
עצמאית
Stand 
Alone

ZEPHIR3



?ZEPHIR³ מהו 

.2002הראשונה הושקה בשנת  ZEPHIR-מערכת ה•

שנה מותקנת בהצלחה במספר רב של מתקנים ברחבי 15-במשך יותר מ•

.העולם

החלפת חום תרמודינאמית
המאפשרת ניצול האוויר  

הנפלט מהמבנה

קבלת עודפי האוויר מהמבנה 
עיבוי למערכת' וניצולה כטמפ

אוויר צח100%

אספקת אוויר 
צח נקי ומטופל  

למבנה



עקרונות המערכת

מער•



עקרונות המערכת

כניסת אוויר חוזר  
' ממבנה בטמפ
' נמוכה מטמפ

)בקיץ(הסביבה 
R.A

המעבה של המערכת

המאייד של המערכת
כניסת אוויר צח  

)סביבה(
O.A

יציאת אוויר  
עודף ממבנה

EX.A

אספקת אוויר  
צח מטופל  

למבנה
S.A

)תרמודינאמי(יניקה /החלפת חום באמצעות מעגל דחיסה



עקרונות המערכת

כניסת אוויר חוזר  
' ממבנה בטמפ
' נמוכה מטמפ

)בקיץ(הסביבה 
R.A

המעבה של המערכת

יציאת אוויר  
עודף ממבנה

EX.A

)תרמודינאמי(יניקה /החלפת חום באמצעות מעגל דחיסה

המאייד של המערכת

אספקת אוויר  
צח מטופל  

למבנה
S.A

כניסת אוויר צח  
)סביבה(

O.A

פילטר  
אוויר

פילטר
אלקטרוסטטי

סוללת  
מאייד

Hot
Gas

Plug
fan



חיסכון בהוצאות האנרגיה

סוללת מעבה קולטת  : בקיץ
'  בטמפ, אוויר חוזר ממבנה

.נמוכה מהסביבה

עיבוי' הורדת טמפ

סוללת מעבה קולטת  : בחורף
'  בטמפ, אוויר חוזר ממבנה

.גבוה מהסביבה

איוד' העלאת טמפ
בצריכת החשמל40%-חיסכון של כעבודת מדחס 



גמישות בחיבור המערכת

אספקה  
ישירה  
למבנה

)צילר(

אספקה  
ישירה  
למבנה
(VRF)

אספקה  
ישירה  

לתעלות  
קיימות

אספקה  
ישירה ל

F.C / AHU



מגוון יחידות בספיקות אוויר שונות



השוואת עלות כלכלית ותפעולית 
של מערכת 

ZEPHIR –לטיפול באוויר הצח 
לעומת 

התקנה של מערכת אוויר צח  
סטנדרטית

השוואת עלויות כלכליות



Case study -בחינת מקרה אופייני

:מאפייני המבנה
.קומות10מבנה משרדים בן -
.מטר מרובע19,000שטח רצפה כולל -
.אוויר צחק "מ/שעה90,000-

:תכנונים שונים של האוויר הצח3עבור , הבחינה בוצעה
.א אוויר צח בכל קומה בנפרד"עם יט, תכנון מסורתי. 1
.א אוויר צח מרכזית"עם יט, תכנון מסורתי. 2
.עם יחידת זייפיר לאוויר צח בכל קומה בנפרד, תכנון מודרני. 3

.   ההשוואה הנה לתפוקת הקירור לפיזור אוויר צח בלבד* 
.ולא משוקללים במודל זה, שאר הפרמטרים הזהים



Case study -בחינת מקרה אופייני

3פתרון  2פתרון  1פתרון  גישה תכנונית

+  ילר 'מערכת מיזוג אוויר צ
זפייר

+  ילר 'מערכת מיזוג אוויר צ
א אוויר צח מרכזית"יט

+  ילר 'מערכת מיזוג אוויר צ
צ בכול קומה"אות א"יט סוג מערכת מיזוג אוויר

,m³/hr4500זפייר יחידת 
יחידות 20

אות שמותקנות על  "יט4
22,500m³/hr, הגג

.ליחידה

אות שמותקנות במבנה "יט20
4,500m³/hrליחידה.

צ וספיקת  "אות א"מספר יט
אוויר

342 טון קירור685 טון קירור685 ילר'תפוקת קירור צ



:בחינת המקרה

תכנון  . 1
:בנפרדא אוויר צח בכל קומה "יטעם 



:בחינת המקרה

,  תכנון. 2
:מרכזיתא אוויר צח "יטעם 



:בחינת המקרה

זפיירעם יחידת , תכנון מודרני. 3
:בנפרדלאוויר צח בכל קומה 

,  התקנת היחידות בכל קומה(
)או על גג המבנה



:תחשיב כלכלי
3פתרון  2פתרון  1פתרון 

]₪[השקעה  תיאור ]₪[השקעה  תיאור ]₪[השקעה  תיאור

2,127,000 20 Units ZEPHIR³  
4,500 [m³/hr] 460,000 4 Units AHU 

22,500 [m³/hr] 850,000 20 units F.C 4,500 
[m³/hr]

יחידות קצה  
לטיפול באוויר

0 כלול ביחידה 127,000
4 x 30 Switching 
points for each 

AHU
639,000 20 x 30 Switching 

point for each AHU בקרה

85,000 20 x הזנת חשמל 12,000 4 x   לוחות חשמל
אות"והזנה ליט 42,000 20 x  לוחות חשמל

והזנת חשמל לוחות חשמל

0 אין צורך 195,000
התקנת צנרת מים  
קומפלט כולל בידוד  

מפח
285,000 התקנת צנרת מים  

קומפלט כולל בידוד מפח עבודות צנרת

0 אין צורך 416,000 תעלות פח מגלוון עם  
קומפלט, בידוד 0 צורךאין  תעלת אוויר  

מרכזית
2,065,000 342.00 3,400,000 685.00 3,400,000 685.00 TR][צילר 
4,277,000 3פתרון  4,610,000 2פתרון  5,216,000 1פתרון  כ הקמה  "סה

12,771,150 21,160,125 20,950,125 עלות תפעול  
שנה15/₪

17,048,150 25,770,125 26,166,125
כ עלות "סה

הקמה ותפעול  
]שנה15/₪[

35% אחוז החיסכון

המרכיבים הזהים בכל אחת מהחלופות לא נלקחו בשקלול  * 
)F.C רכיבי חשמל ובקרה נוספים, גרילים, נדרשים לעומס מהמבנה.(
).ללא היוון(עלויות התפעול חושבו עבור עבודת הצילר ואוויר צח בלבד * 



ייעודיותZephirילרים מוקטנת ויחידות 'צ לעומת מערכת צ"אות א"ילרים ויט'מערכת צ

:חיסכון בעלויות ההקמה והתפעול

שנים15למשך 35%-חיסכון של כ



:דוגמאות להתקנות חסכוניות בעולם
חיסכון בצריכת  

החשמל 
חיסכון בפליטת  
CO2 מזהמים

חיסכון בהוצאות  
הכוללות

הוספה של יחידות זייפר -
במערכת קיימת 

בבית חולים
)חם ולח(

בניה של מערכת חדשה -
במקום מערכת ישנה

)חם ויבש(



.בשילוב עם מערכת רגילה, מערכת שהוקמה באזור חם ולח-
.יםעובדת רוב הזמן ביעילות גבוהה ובאופן בלעדי להשגת תנאי נוחות נבחר

10%-6%לפרקי זמן קצרים , נכנסת לעבודה בשילוב מערכת הזייפר, כאשר המערכת הרגילה
.מהזמן

:דוגמאות למקרים בעולם



מאפיינים נוספים

.אינוורטר-וON/OFFתפוקה משתנה באמצעות שילוב של מדחס סקרול •

.בהתאם לתפוקה–מעגל גז אחד או שתי מעגלי גז •

•FREE-Coolingולחות' טמפ(המופעל בהתאם לתנאי החוץ , דינאמי.(

באמצעות חימום בגז חם ממערכת הגז של  ) במידה ונדרש-בקיץ (יבוש האוויר •

).Hot Gas. (היחידה

)  פנימי(באמצעות  מחולל קיטור עם אלקטרודות טבולות , )בחורף(הוספת לחות •

.או מחולל קיטור ממקור חיצוני

בתפעול המפוחים30%-חיסכון של כ–יעילים בהנעה ישירה Plug fanמפוחי •

).10Hע ברמת סינון "ש(פילטר אלקטרוסטטי •

.ש"מק14,000ספיקות אוויר עד •



פרויקטים  בעולם



פרויקטים  בעולם



פרויקטים  בעולם



מפרט טכני

מפרט טכני וביצועים ניתן להוציא -
.פ דרישה"בצורה ממוחשבת ע



:סיכום

:מציעה, איטליה Clivetתוצרת חברת Zephir-מערכת ה

.בעלויות הקמה לעומת מערכת סטנדרטית20%-חיסכון של כ•
.ניתנת להטמעה כשדרוג של מערכת קיימת•
.בעלויות התפעול של המערכת40%-חיסכון של כ•
לעומת מערכת  , בצריכת החשמל השנתית40%-חיסכון של כ•

.סטנדרטית
.ירידה בפליטת מזהמים•
.תופסת מקום קטן יותר בחלל הטכני•
LEEDתרומה לבניה ירוקה תחת הגדרות  •



תודה

...והמשך שיתוף פעולה פורה

www.gadir-systems.co.il
03-9204912. פקס, 03-9204877. טל

email: Gadir@gadir.co.il



Size 3 , 4,500 m3/Hr
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