
VRFמערכות 
מאין באנו ולאן אנו הולכים

LG Electronics
מן'ניר תורג–מרצה 
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Presentation Notes
כשביקשו ממני להרצות היום, חשבתי שזו הזדמנות מצויינת לעצור שניה ולראות מה קרה בתחום וי אר אף במהלך השנים שאנחנו משחקים עם זה. ומסתבר שקרה די הרבה.ואני אגלה לכם סוד, המהפכה נמשכת כשמילת המפתח היא  - יעילות אנרגטית.התנצלות קטנה לפני שנכנס לתוך הדברים, הזמן שהוקצה מאד קצר, אז אני אגע בדברים קצר ומהר. 



.....2003שנת 
"VRFזה הדבר הכי טוב שקרה בתחום מיזוג האויר מאז המצאת המזגן"

.שנה לעומת אירופה15-של כ" אופנתי"מוצגת לראשונה בישראל באיחור VRFטכנולוגיית •
.ויצרנים שלא ממש שיתפו פעולה, מערכות יפניות•
.R-22/R407Cקרר •
.ובקרור אויר בלבד8,10HPבהספקים דומיננטיים של , Stand Aloneמערכות •
.LSSעם מדחסי , AC Inverterטכנולוגיית •
•Heat Pumpבלבד.
Inverter + On/Offשילוב מדחסים •
מערכות בקרה של היצרנים בלבד ללא התממשקות לבקרה חיצונית•
130%של עד ) מעבה מול מאיידים(יחסי הספק •

עשו חייל בתחום הבניה הפרטית  VRFמערכות , למרות מה שנראה בעיניים עכשויות כטכנולוגיה מוגבלת•
.ילרים ששלטו בשוק זה עד אז'היוקרתית ולמעשה הוציאו לחלוטין את הצ

תוך הסרת מכשולים והרחבת  , והשקיעו מאמצי פיתוח כביריםVRFבמהלך השנים המשיכו יצרני ציוד •
.היישומים וטווחי הפעולה



2017שנת .......
"VRF המזגןזה הדבר הכי טוב שקרה בתחום מיזוג האויר מאז המצאת"

:מצטיין במערכות שהןVRFתחום •
מדוייקות יותר•
יעילות יותר•
בטוחות ואמינות יותר•
חזקות יותר•
מגוונות וגמישות יותר•
תחרותיות יותר•



1/2" מדוייקות יותר"שהן  VRFמערכות 

.10Hz~165Hzמדחסים בטווח תדרים של •
.חימום\יכולת מענה רציף ומדוייק לעומס הקירור, כלומר•

•Comfort Cooling
תוך שמירת תנאי טמפרטוה ולחות יציבים בחלל  , פונקציה שגורמת ליחידת פנים להשאר בדרישה ולהמשיך לקרר לאורך זמן•

.הממוזג

ΔTemp. = Indoor unit temperature – set point
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- Control factor : Temp. difference between set temp and room.

Presenter
Presentation Notes
בואו נעצור שניה ונסביר איך פועלת  מערכת VRF היחידה החיצונית מנהלת הרבה יחידות פנימיות והיא פועלת לפי משטר לחצים (גבוה ונמוך) בהתאם לערכים שהוגדרו ע"י היצרןכאשר בקירור: - לחץ נמוך מנוהל ע"י תדר המדחס ולחץ גבוה מנוהל ע"י מהירות המפוח ביחידה החיצוניתבחימום: - לחץ גבוה מנוהל ע"י המדחס ולחץ נמוך מנוהל ע"י מפוח היחידה החיצוניתבמילים אחרות, היחידה החיצונית לא ממש משנה את התפקוד שלה בגלל פעולה\הפסקה או דרישה טרמוסטטית של יחידת פנים.ומה קורה בצד היחידות הפנימיות?במצב רגיל, יחידה פנימית כשהיא בדרישה טרמוסטטית, מנהלת את פתיחת השסתום האלקטרוני לפי קריאת שני רגשי טמפרטורהאחד ממוקם לפני הסוללה (אחרי השסתום) והשני אחרי הסוללה. הפרש הטמפ' הרצוי הוא בסביבות 2 מעלות.במצב שבו העומס בחלל קרוב להספק היחידה הפנימית, היחידה תהיה בדרישה רוב הזמן ולא תהיה בעיה.אבל במצב שבו העומס קטן משמעותית מהספק היחידה, היא תתחיל לשחק. כלומר תצא ותכנס מדרישה.זו תופעה שמאד לא נעימה למשתמשים, בעיקר אם זה מזגן בחדר שינה.אז מה עושים?פה נוספה פונקציה שנקראת קומפורט קולינג.ע"י הגדרה פשוטה ברמת טכנאי, ניתן להפעיל אותה על יחידה פנימית בודדת, או כמה יחידות או כל המערכתומה היא עושה?ככל שהחלל הממוזג מתקרב לטמפ' היעד, המערכת אוטומטית מגדילה את הפרש הטמפרטורות בין הכניסה והיציאה מהסוללהכלומר, סגירה חלקית של השסתום, כלומר, הפחתה בקירור והשארת היחידה הפנימית בדרישה למשך פרק זמן ארוך יותר.פונקציה זו חשובה מאד ליישום בעיקר בבתים ודירות ומשפרת מאד את נוחות המשתמשים



2/2" מדוייקות יותר"שהן  VRFמערכות 

רגשי מפלס שמן במדחסים•
.מבצעים ניטור בזמן אמת של מפלס השמן בכל מדחס ומונעים כניסה מיותרת להליך החזרת שמן•

•Dual Sensing
הדבר מאפשר ניטור מלא של אנטלפיית האויר החיצוני ועיכוב של תחילת  . היחידה החיצונית מצויידת ברגש לחות בנוסף לרגש טמפרטורה•

.  הליך הפשרה בהתאם לתנאי חוץ

•Continuous Heating
.כולל בזמן הפשרות, מתן חימום רציף•
מתבצע בזכות חלוקת הסוללה החיצונית לשתי סוללות וביצוע הפשרות חלקיות תוך המשך אספקת גז חם לחללים הממוזגים•

Presenter
Presentation Notes
רגשי מפלס גובה שמןקיימים בחלק מהדגמים ואצל חלק מהיצרניםמערכות ללא רגש מפלס השמן במדחס מבצעות החזרת שמן כל מספר מוגדר של שעות פעולה או לפחות פעם ביממה.מערכת שמיושמת נכון, יכולה לפעול חודשים רבים ללא החזרת שמן, וכאן בא היתרון של רגש מובנה במדחס.Dual Sensingבזכות רגש לחות מובנה ביחידה החיצונית בנוסף לרגש הטמפ', ניתן לנטר בדיוק רב רב האנטלפיה של האויר, להבדיל ממערכת שקוראת רק טמפרטורה.זה מאפשר הארכת משך החימום ודחיית הכניסה להפשרה.בנוסף, המערכת תדע לבצע “Sensible Cooling”, דבר שייביא לחיסכון רב באנרגיה וישפר את תחושת המשתמשים.Continuous Heatingסוללת היחידה החיצונית מחולקת לשני חלקים.כשהמערכת כבר נכנסת להפשרה, היא מבצעת הפשרה חלקית תוך המשך אספקת גז חם לכוון היחידות הפנימיות.רק לסבר את האוזן, מערכת שאינה כוללת את היכולת הזו עלולה בעיקר באזור האפס, להפסיק לחמם 10~15 דקות בכל שעה.



1/2"יעילות יותר"שהן  VRFמערכות 

•COP בזכות, 4.9~3.8בטווחים של:
Full Inverterטכנולוגיית •
•HIPOR
•Variable HEX Cycle Path

3.0

4.0

5.0

6.0

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP

Path(more), Velocity(low) Path(less), Velocity(high)

Heating Cooling

Presenter
Presentation Notes
HIPORראשי תיבות של High Pressure Oil Returnפטנט של חב' LGלהבדיל מהמקובל לבצע החזרת שמן לצד היניקה של המדחס (תוך איבוד אנרגיה של הקרר)החזרת השמן מתבצעת ישירות לתוך המדחס שנמצא בלחץ גבוה.Variable HEX Cycle pathשוב בשם הגדלת היעילות, נמצא שאופי זרימת קרר אחיד בין קירור וחימום על סוללת היחידה החיצונית, פוגע ביעילות הכללית.לכן, בקירור הסוללה מחולקת לפחות מעגלים כך שזרימת הקרר מהירה יותרואילו בחימום, הסוללה מחולקת ליותר מעגלים והקרר זורם לאט יותר. 
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•Smart Load Control
.  פונקציה שמשנה אוטומטית את לחצי היעד של המערכת בהתאם לתנאים החיצוניים•
ולשיפור הנוחות למשתמשים) SEER/IPLV(תורמת רבות לחיסכון באנרגיה •

Outdoor Air Temperature25℃ 40℃

Indoor
Discharge Air
Temperature

Power
Input

Outdoor Air Temperature-10℃ 5℃

Indoor
Discharge Air
Temperature

Power
Input

קירור חימום

Presenter
Presentation Notes
Smart Load Controlאחת הפונקציות הכי חשובות וחכמות שיש במערכות. ומה היא עושה?זה לא יהיה פשע לומר שככל שהטמפרטורה ו\או הלחות בחוץ יורדים בקיץ\עולים בחורף, כך יורד עומס הקירו\החימום.כמו שציינתי קודם, המערכת פועלת לפי לחצי יעד גבוה ונמוך שהוגדרו ע"י היצרן.אז אם נוכל להגדיר למערכת לחצי יעד שונים בהתאם לתאני הטמפרטורה והלחות בחוץ, נקבל תפקוד הרבה יותר "רגוע" ויציב של המערכת, תוך הגברת הנוחות למשתמשים וקבלת חיסכון רב באנרגיה.רק לצורך הדוגמה:אם במצב רגיל המערכת פועלת עם טמפ' איוד של 4 מעלות, היא תוכל לשנות אוטומטית את טמפ' האיוד לרמה של 5, 6, 7, 8, או 9 מעלות בהתאם לתנאים בחוץ.אז כמו שאמרתי בפתיחה. יעילות יעילות יעילות



"בטוחות ואמינות יותר"שהן  VRFמערכות 

.גלאי נזילת גז•
.ציפוי אפוקסי על סוללת היחידה החיצונית•
רגשי מפלס שמן במדחסים•

ומונעים פעולת  מבצעים ניטור בזמן אמת של מפלס השמן בכל מדחס •
.מדחס במקרה של חוסר שמן

Presenter
Presentation Notes
בטיחות:עניין נזילות הגז, הוא אחד מהנקודות הכי בעייתיות, שישבו כמו ענן שחור מעל כל תחום VRF, בעיקר ביישומים של בתי מלון.אז בשעה טובה, יש פתרון בדמות גלאי נזילות גז.כשנכנסים לזה, יש ליישם אותו בכל חדר ולהוסיף ברזים חשמליים על הצנרת לפני הכניסה שלה לחדר.לחילופין, ניתן להוסיף זוג ברזים על היחידה החיצונית וכשיש נזילה המערכת תבצע Pump Down ותסגור את הברזים.  שיפור באמינות:סוללות מצופות אפוקסי לשיפור העמידות בסביבה קורוזיבית ואורך חיי הסוללותושוב רגשי גובה השמן במדחסים, אשר בכל מקרה של ירידת מפלס שמן דרמטית, יפסיקו את פעולת המדחס וימנעו נזק. 



"חזקות יותר"שהן  VRFמערכות 
)  20TR-כ(26HP~8יחידה חיצונית בודדת בהספק של •
.4x24HPי שילוב של "ע, )80TR-כ(96HPהספק מירבי למעגל קרר •
HP/HR"... היברידית"יחידה •



"יותרמגוונות וגמישות " שהן  VRFמערכות 

※ Only for medium temp. HYDRO KIT

Floor Heating
Heating by
Hot water

Domestic
hot water

Cooling
by

cold water

Indoor 
Cooling 

&Heating

Water Cooled stand alone
4,5,6 HP
Heat Pump 1Ph

Water Cooled ODU
8~80 HP
HP/HR 3Ph

Air Cooled stand alone
4~12 HP
Heat Pump 3Ph

Air Cooled ODU
8~96 HP
HP/HR (same unit) 3Ph

מובנהGatewayבקרים מרכזיים הכוללים •
מניית אנרגיה בתוספת עלות שולית•



?לאן אנחנו מתקדמים מכאן

ברמת היצרנים והמוצרים•
.יחידות חיצוניות בהספקים יותר גדולים•
.טרמוסטטים קיריים עם רגש לחות חדר•
.שיפור מתמיד ביעילות האנרגטית•

ברמת היישומים•
.HRיותר יישומים של מערכות •
יותר יישומים של מערכות דירתיות כולל שילוב פתרונות מים חמים•

ברמת המתכננים•
.Heat Reclaimיותר שימוש ביחידות אספקת אויר צח מטיפוס •



?לשפר\מה צריך לשנות

ברמת אדריכלים ומתכננים•
בכל הקשור לבידוד טרמי של מבנים, נדרש מהפך תפיסתי•

ברמת קבלני המיזוג•
...גימורים של גגות•

.הגבהה וקיבוע של יחידות חוץ•
צנרת בתוך תעלות פח עמידות ומיועדות לדריכה הממוקמות מתחת  •

.למפלס היחידות החיצוניות

ברמת ספקי הציוד  •
...  שירות•

.פתיחת תחום השירות לחברות מתמחות•
.זמינות ואיכות גבוהה•



תודה רבה
?שאלות
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