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מערכות 
VRF



מעבדות משותפות ל- Haier ו- MITSUBISHI  לחדשנות טכנולוגית לחוויית לקוח

היתרונות הייחודיים
של חברת  

במערכות ה- VRF המתקדמות שלה.

 מעצמת מיזוג אוויר ומוצרי חשמל ביתיים.  
כל מזגן 10 שנמכר בעולם מיוצר ב   

איכות ואמינות כערך עליון- ל- 120 מעבדות 
שונות לבדיקת טכנולוגיות, תנאי מזג אוויר קיצוניים, 

סימולטורים ועוד
 MITSUBISHI ב 2014 הקימה  בשיתוף עם
ELECTRIC מעבדות משותפות שמטרתן בחינת 
טכנולוגיות מתקדמות למיזוג אוויר, ביצוע מחקרי 
חוויות משתמש בנוחות השימוש, אווירודינמיקה, 
מכניקה ותאימות אלקטרומגנטית, הכל על מנת 
לפתח את המזגן שיותאם בצורה המיטבית ביותר 

לצרכי הלקוח
במעבדות נבחנים המזגנים ע"פ התקנים המחמירים 
ביותר על מנת לעמוד בתקינה של מדינות האחוד 
האירופאי, אוסטרליה, ארה"ב, אסיה ועוד מדינות 
רבות בעולם. המעבדות זכו להכרה של ארגונים 

בינלאומיים כמו: TUV, INTERTEK ואחרים

?  VRF למה
יעילות אנרגטית גבוהה   
אמינות גבוהה  
מדחסי MITSUBISHI ELECTRIC בכלל המעבים  
ניתן לתכנן מעגל גז עד 104 כוח סוס )מעל 83   

טון קירור( במעגל גז אחד כולל יט"א אחת
מעבים שקטים במיוחד- מותאם להתקנה באזורים   

עירוניים עם דרישות מיוחדות של רמות רעש 
מערכת VRF  מאפשרת הפרשי גובה עד   

110 מטר )מעל 30 קומות( ובכך חוסכת צורך 
בקומה תפעולית במבנים של עד כ- 60 קומות

הפרשי גובה בין יחידות פנים – עד 30 מטר   
במעגל גז אחד

גמישות תכנונית הנובעת מהיכולת להתקין 2   
מעבים ב 2 קומות/מפלסים בהפרש של 5 מטר 

במעגל אחד





תוכן עניינים
יחידות חוץ

MRV5 Heat Pump
MRV5 Heat Recovery

MRV S-II Mini VRF
MRVW Water Source

יחידות פנים
קסטה חד כיוונית ודו כיוונית

קסטה 4 כיוונים
נסתרת לחץ נמוך

נסתרת לחץ בינוני/גבוה
נסתרת לחץ גבוה

אופקית/אנכית
עילית

אוויר צח
קיט חיבור יט”א

מערכת בקרה
אביזרים
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16 
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37



H<=5 m

To IDU

עד 5 מ' הפרש גובה בין 
יחידות חוץ במעגל אחד

* בעליית צנרת נדרש מחסום שמן
* עבור מערכות Heat Recovery ההפרש עד 0.5 מ‘

ESP 110 Pa

מצב עבודה שקט )לילה(
)-(5 - )-(30 dB)A(

עבודה בטמפ' סביבה 
-5oC - +50oC בקירור

עבודה בטמפ' סביבה 
-23oC - +21oC בחימום

18/30*

הפרש 
גובה בין 
יח‘ חוץ 

ליח‘ פנים

הפרש 
גובה בין 
יח‘ פנים

40/90*

50/110*

עד 1,000 מ’ סך אורכי הצנרת
עד 220 מ’ אורך צנרת בין יח’ חוץ ליח’ פנים רחוקה

מותנה 
בבדיקת 
החברה

*

מותנה 
בבדיקת 
החברה

*

מותנה 
בבדיקת 
החברה

*
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Outdoor Units



4

Heat Pump



* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 

מודול בודד

AV18-26IMVEVA AV08-16IMVEVA

דגם
AV08IMVEVAAV10IMVEVAAV12IMVEVAAV14IMVEVAAV16IMVEVAAV18IMVEVAAV20IMVEVAAV22IMVEVAAV24IMVEVAAV26IMVEVAיחידות
]HP[8101214161820222426

----------שילוב

תפוקת קירור
]RT[7.28.09.511.412.814.315.917.519.320.9

]Btu/h[86,00095,500114,300136,500153,500172,000191,100209,800232,000250,800
]kW[25.22833.5404550.45661.56873.5

תפוקת חימום
]Btu/h[92,100 107,500 128,000 153,500 170,600 192,800 209,800 235,400 249,100 281,500 
]kW[2731.537.5455056.561.5697382.5

kW[5.66.88.410.911.814.315.116.517.618.8[הספק נצרך בקירור
COP4.54.123.993.673.813.523.713.733.863.91

13162024273033364043 מס' יחידות קצה
CFM[6,4746,4747,0637,9467,94610,00610,00610,59410,59411,183[ספיקת אוויר
dB)A([56565959606161616262[רמת רעש

cm[98/75/169141/75/169[מידות ג/ע/ר
kg[224287370[משקל

חיבור צנרת*
3/83/81/21/21/25/85/85/85/85/8נוזל ]"[
1/8 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 3/47/81גז ]"[

A[20252532404050506363[מאמ"ת
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Heat Pump

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ



* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 

2 מודולים

AV28-32IMVEVAAV36-52IMVEVA AV34IMVEVA

דגם
AV28IMVEVAAV30IMVEVAAV32IMVEVAAV34IMVEVAAV36IMVEVAAV38IMVEVAAV40IMVEVAAV42IMVEVAAV44IMVEVAAV46IMVEVAAV48IMVEVAAV50IMVEVAAV52IMVEVA

]HP[28303234363840424446485052
14+1414+1616+1616+1818+1818+2020+2020+2222+2222+2424+2424+2626+26שילוב

תפוקת קירור
]RT[22.724.225.627.128.730.331.833.43536.838.740.241.8

]Btu/h[273,000 290,000 307,100 325,500 343,900 363,000 382,100 400,900 419,700 441,900 464,000 482,800 501,600 
]kW[80 85 90 95 101 106 112 118 123 130 136 142 147 

תפוקת חימום
]Btu/h[307,100 324,100 341,200 363,400 385,600 402,600 419,700 445,300 470,900 484,500 498,200 530,600 563,000 
]kW[9095100107113118123131138142146156165

kW[21.822.723.626.128.629.430.231.63334.135.236.437.6[הספק נצרך בקירור
COP3.673.743.813.663.523.623.713.723.733.83.863.893.91

47505356596364646464646464 מס' יחידות קצה
CFM[15,89215,89215,89217,95220,01220,01220,01220,60021,18921,18921,18921,77822,366[ספיקת אוויר
dB)A([6262.56363.5646464646464.5656565[רמת רעש

 +  cm[)98/75/169(X298/75/169[מידות ג/ע/ר
141/75/169)141/75/169(X2

kg[488531574657740[משקל

חיבור צנרת*
5/83/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/4נוזל ]"[
5/8 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 1/81 1גז ]"[

A[32+3232+4040+4040+4040+4040+5050+5050+5050+5050+6363+6363+6363+63[מאמ"ת
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 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ



* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 

3 מודולים
דגם

AV54IMVEVAAV56IMVEVAAV58IMVEVAAV60IMVEVAAV62IMVEVAAV64IMVEVAAV66IMVEVAAV68IMVEVAAV70IMVEVAAV72IMVEVAAV74IMVEVAAV76IMVEVAAV78IMVEVA
]HP[54565860626466687072747678

18+18+1818+18+2018+20+2020+20+2020+20+2220+22+2222+22+2222+22+2422+24+2424+24+2424+24+2624+26+2626+26+26שילוב

תפוקת קירור
]RT[43 44.646.247.849.350.952.554.356.25859.661.162.7

]Btu/h[515,900 535,000 554,100 573,200 592,000 610,700 629,500 651,700 673,900 696,000 714,800 733,600 752,300 
]kW[151 157 162 168 174 179 185 191 198 204 210 215 221 

תפוקת חימום
]Btu/h[578,300 595,400 612,500 629,500 655,100 680,700 706,300 719,900 733,600 747,200 779,600 812,100 844,500 
]kW[170 175 180 185 192 200 207 211 215 219 229 238 248 

kW[42.943.744.545.346.748.149.550.651.752.85455.256.4[הספק נצרך בקירור
COP3.523.593.653.713.723.723.733.773.823.863.883.893.91

64646464646464646464646464 מס' יחידות קצה
CFM[30,01830,01830,01830,01830,60631,19531,78331,78331,78331,78332,37232,96133,549[ספיקת אוויר
dB)A([65.865.865.865.865.865.865.86666.566.866.866.866.8[רמת רעש

cm[)141/75/169(X3[מידות ג/ע/ר
kg[86194410271110[משקל

חיבור צנרת*
3/43/43/43/43/43/43/47/87/87/87/87/87/8נוזל ]"[
1/8 1/82 1/82 1/82 1/82 5/82 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 1גז ]"[

A[40+40+4040+40+5040+50+5050+50+5050+50+5050+50+5050+50+5050+50+6350+63+6363+63+6363+63+6363+63+6363+63+63[מאמ"ת

Heat Pump

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ
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4 מודולים

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ
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Heat Pump

דגם
AV80IMVEVAAV82IMVEVAAV84IMVEVAAV86IMVEVAAV88IMVEVAAV90IMVEVAAV92IMVEVAAV94IMVEVAAV96IMVEVAAV98IMVEVAAV100IMVEVAAV102IMVEVAAV104IMVEVA

]HP[80828486889092949698100102104
20+20+20+2020+20+20+2220+20+22+2220+22+22+2222+22+22+2222+22+22+2422+22+24+2422+24+24+2424+24+24+2424+24+24+2624+24+26+2624+26+26+2626+26+26+26שילוב

תפוקת קירור
]RT[63.765.366.868.469.971.873.675.577.378.980.58283.6

]Btu/h[764,300 783,100 801,800 820,600 839,400 861,500 883,700 905,900 928,100 946,800 965,600 984,400 1,003,100 
]kW[224 230 235 241 246 253 259 266 272 278 283 289 294 

תפוקת חימום
]Btu/h[839,400 864,900 890,500 916,100 941,700 955,400 969,000 982,700 996,300 1,028,700 1,061,100 1,093,500 1,126,000 
]kW[246 254 261 269 276 280 284 288 292 302 311 321 330 

 הספק נצרך
kW[60.461.863.264.66667.168.269.370.471.672.87475.2[בקירור

COP3.713.713.723.723.733.763.83.833.863.883.893.93.91
64646464646464646464646464 מס' יחידות קצה

CFM[40,02440,61241,20141,78942,37842,37842,37842,37842,37842,96643,55544,14444,732[ספיקת אוויר
dB)A([676767676767.567.5686868686868[רמת רעש

cm[)141/75/169(X4[מידות ג/ע/ר
kg[1480[משקל

חיבור צנרת*
1/8 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 7/87/87/81נוזל ]"[
1/8 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 2גז ]"[

A[50+50+50+5050+50+50+5050+50+50+5050+50+50+5050+50+50+5050+50+50+6350+50+63+6350+63+63+6363+63+63+6363+63+63+6363+63+63+6363+63+63+6363+63+63+63[מאמ"ת

* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 



AV08/10/12/14/16IMVEVA

AV18/20/22/24/26IMVEVA
חיבור חשמל ותקשורת

סכמת צנרת
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Heat Recovery



מודול בודד

* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ

AV16-22IMVURA AV08-14IMVURA

דגם
AV08IMVURAAV10IMVURAAV12IMVURAAV14IMVURAAV16IMVURAAV18IMVURAAV20IMVURAAV22IMVURA

]HP[810121416182022
--------שילוב

תפוקת קירור
]RT[6.489.511.412.814.215.917.9

]Btu/h[76,400 95,500 114,300 136,500 153,500 170,600 191,100 215,000 
]kW[22.4 28 33.5 4045 50 56 63 

תפוקת חימום
]Btu/h[85,300 107,500 128,000 153,500 170,600 191,100 215,000 235,400 
]kW[25 31.5 37.5 45 50 56 6369 

kW[5.096.958.6311.1712.6814.7516.9219.57[הספק נצרך בקירור
COP4.44.033.883.583.553.393.313.22

1316202427303336 מס' יחידות קצה
 CFM[7,063 7,063 7,946 7,946 10,006 10,006 11,183 11,183[ספיקת אוויר
dB)A([5758606162636364[רמת רעש

cm[98/75/169141/75/169[מידות ג/ע/ר
kg[246257366375[משקל

חיבור צנרת*
3/83/81/21/21/25/85/85/8נוזל ]"[

1/8 1/81 1/81 1/81 3/43/47/87/81גז לחץ גבוה ]"[
1/8 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 3/47/81גז לחץ נמוך ]"[

A[2525324050506363[מאמ"ת
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Heat Recovery



* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ

AV24-28IMVURAAV32-44IMVURA AV30IMVURA

2 מודולים
דגם

AV24IMVURAAV26IMVURAAV28IMVURAAV30IMVURAAV32IMVURAAV34IMVURAAV36IMVURAAV38IMVURAAV40IMVURAAV42IMVURAAV44IMVURA
]HP[2426283032343638404244

12+1212+1414+1414+1616+1616+1818+1818+2020+2020+2222+22שילוב

תפוקת קירור
]RT[19.120.922.724.225.62728.430.131.833.835.8

]Btu/h[228,600250,800273,000290,000307,100324,100341,200361,700382,100406,000429,900
]kW[6773.580859095100106112119126

תפוקת חימום
]Btu/h[255,900281,800307,100324,100341,200361,700382,100406,000429,900450,400470,900
]kW[75839095100106112119126132138

kW[17.2719.8122.3523.8525.3527.4329.531.6733.8436.4839.13[הספק נצרך בקירור
COP3.883.713.583.563.553.463.393.353.313.263.22

4043475053565963646464 מס' יחידות קצה
CFM[15,89215,89215,89217,95120,01220,01220,01221,18922,36622,36622,366[ספיקת אוויר
dB)A([6364646565666666666767[רמת רעש

 + cm[)98/75/169(X298/75/169[מידות ג/ע/ר
141/75/169)141/75/169(X2

kg[514623732741750[משקל

חיבור צנרת*
5/85/85/83/43/43/43/43/43/43/43/4נוזל ]"[

3/8 3/81 3/81 3/81 3/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1גז לחץ גבוה ]"[
5/8 5/81 5/81 5/81 5/81 3/81 3/81 3/81 1/81 1/81 1/81 1גז לחץ נמוך ]"[

A[32+3232+4040+4040+5050+5050+5050+5050+6363+6363+6363+63[מאמ"ת
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* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 

AV48-66IMVURA AV46IMVURA

3 מודולים
דגם

AV46IMVURAAV48IMVURAAV50IMVURAAV52IMVURAAV54IMVURAAV56IMVURAAV58IMVURAAV60IMVURAAV62IMVURAAV64IMVURAAV66IMVURA
]HP[4648505254565860626466

14+16+1616+16+1616+16+1816+18+1818+18+1818+18+2018+20+2020+20+2020+20+2220+22+2222+22+22שילוב

תפוקת קירור
]RT[3738.439.841.242.644.446.147.849.851.753.7

]Btu/h[443,600461,000477,700494,700511,800532,300552,700573,200597,100621,000644,900
]kW[130135140145150156162168175182189

תפוקת חימום
]Btu/h[494,700511,800532,300552,700573,200597,100621,000644,900665,300685,800706,300
]kW[145150156162168175182189195201207

kW[36.5338.0340.142.1744.2546.4248.5950.7653.456.0558.7[הספק נצרך בקירור
COP3.563.553.493.443.393.363.333.313.283.253.22

6464646464646464646464 מס' יחידות קצה
CFM[27,95830,01830,01830,01830,01831,19532,37233,54933,54933,54933,549[ספיקת אוויר
dB)A([6667676768686868686869[רמת רעש

cm[98/75/169+)141/75/169(X2)141/75/169(X3[מידות ג/ע/ר
kg[9891098110711161125[משקל

חיבור צנרת*
3/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/4נוזל ]"[

5/8 5/81 5/81 5/81 5/81 3/81 3/81 3/81 3/81 3/81 3/81 1גז לחץ גבוה ]"[
5/8 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 1גז לחץ נמוך ]"[

A[40+50+5050+50+5050+50+5050+50+5050+50+5050+50+6350+63+6363+63+6363+63+6363+63+6363+63+63[מאמ"ת

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ
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Heat Recovery



Heat Recovery

4 מודולים
דגם

AV68IMVURAAV70IMVURAAV72IMVURAAV74IMVURAAV76IMVURAAV78IMVURAAV80IMVURAAV82IMVURAAV84IMVURAAV86IMVURAAV88IMVURA
]HP[6870727476788082848688

16+16+18+1816+18+18+1818+18+18+1818+18+18+2018+18+20+2018+20+20+2020+20+20+2020+20+20+2220+20+22+2220+22+22+2222+22+22+22שילוב

תפוקת קירור
]RT[5455.456.958.660.36263.765.767.769.771.7

]Btu/h[648,300665,300682,400702,900723,200743,800764,300788,200812,100835,900859,800
]kW[190195200206212218224231238245252

תפוקת חימום
]Btu/h[723,300743,800764,300788,200812,100835,900859,800880,300900,800921,200941,700
]kW[212218224231238245252258264270276

kW[54.8556.925961.1763.3465.567.6770.3272.9775.6178.26[הספק נצרך בקירור
COP3.463.433.393.373.353.333.313.283.263.243.22

6464646464646464646464 מס' יחידות קצה
CFM[40,02440,02440,02441,20142,37843,55544,73244,73244,73244,73244,732[ספיקת אוויר
dB)A([6969696969696969707070[רמת רעש

cm[)141/75/169(X4[מידות ג/ע/ר
kg[14641473148214911500[משקל

חיבור צנרת*
1/8 1/81 7/87/87/87/87/87/87/87/87/81נוזל ]"[

1/8 1/82 5/82 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 1גז לחץ גבוה ]"[
1/8 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 1/82 2גז לחץ נמוך ]"[

A[50+50+50+5050+50+50+5050+50+50+5050+50+50+6350+50+63+6350+63+63+6363+63+63+6363+63+63+6363+63+63+6363+63+63+6363+63+63+63[מאמ"ת
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 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ

* כאשר המרחק בין יחידת החוץ ליחידת פנים עולה על 90 מטר יש להתייעץ עם ניופאן בנוגע להגדלת קוטר צנרת
110 ]Pa[ :יש אפשרות למפל לחץ סטטי גבוה 



AV08/10/12/14IMVURA

AV16/18/20/22IMVURA

סכמת צנרת
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Mini VRF



Mini VRF

40

עד 15 מ' 50
הפרש גובה

בין יחידות פנים
מצב עבודה שקט )לילה(

יש אפשרות להוריד רמת רעש 
 45 dB)a(  עד

עבודה בטמפ' סביבה 
-5oC - +50oC בקירור

עבודה בטמפ' סביבה  
-23oC - +21oC בחימום

עד 300 מ' אורך צנרת כוללת
עד 150 מ’ אורך צנרת בין יח’ חוץ ליח’ פנים רחוקה 

עד 40/50 מ' 
הפרש גובה בין 
יח' חוץ ליח' פנים
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Mini VRF

AV#NMSETA   AV#NFKERA

AU#IFPERA

AU032FSEUA

דגם
AU032FSEUAAU04IFPERAAU05IFPERAAU06IFPERAAU60NFIERA )H(AU07NFPEUAAV08NMSETAAV10NMSETAAV12NMSETAAU08NFKERAAU10NFKERAAU12NFKERAיחידות
]HP[3456778101281012

תפוקת קירור
]RT[2.33.644.45.15.16.489.56.489

]Btu/h[27,30043,00047,80052,90061,40061,40077,10095,500114,30077,10095,500107,500
]kW[812.61415.5181822.62833.522.62831.5

תפוקת חימום
]Btu/h[32,40048,50054,60061,40068,20068,20085,300107,500128,00085,300107,500128,000
]kW[9.514.2161820202531.537.522.630.531.5

kW[2.23.113.514.315.194.755.7989.756.468.7510.16[הספק נצרך בקירור
COP3.644.053.993.63.473.793.93.53.443.53.23.1

481013913131616131313 מס' יחידות קצה
CFM[2,6484,2384,2384,2383,8264,2385,8865,8865,8865,8865,8665,886[ספיקת אוויר
dB)A([505758595959555860636465[רמת רעש

cm[92/37.2/75.695/37/134109.5/34/12595/37/134105/40/163.6[מידות ג/ע/ר
kg[6110899108168149[משקל

חיבור צנרת*
3/83/83/83/83/83/83/81/21/23/83/81/2נוזל ]"[
1/8 1/83/47/81 5/85/85/85/83/45/83/47/81גז ]"[

m[120300300300150300300300300300300300[סה"כ אורך צנרת
m[7015015015070150150150150150150150[מרחק מאייד מקס׳

מרחק מקס׳
m[404040404040404040404040[בין מאייד למפצל ראשון

הפרש גובה מקס׳
m[20/3040/5040/5040/5020/3040/5040/5040/5040/5040/5040/5040/50[בין מעבה למאיידים
הפרש גובה מקס׳

m[101515151015151515151515[בין מאיידים

V/Hz/Ph[230/50/1400/50/3[הזנת חשמל
A[201616161616202532202532[מאמ"ת

* כאשר מאייד במרחק מעל 90 מטר, יש להגדיל 
קוטר צנרת גז ונוזל במידה אחת

* כאשר מאייד במרחק מעל 30 מטר,
* כאשר מאייד במרחק מעל 90 מטר, יש להגדיל קוטר צנרת גז ונוזל במידה אחתיש להגדיל קוטר צנרת גז ונוזל במידה אחת

בקרובבקרובחדש
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 ניתן להגדיל מפל לחץ סטטי ביחידות 
30]Pa[-ל AU#IFPEAR

 כל נתוני תפוקת חימום בתנאים סטנדרטיים
 20°C DB / 14.5°C WB - תנאי פנים

7°C DB / 6°C WB - ותנאי חוץ

 כל נתוני תפוקת קירור בתנאים סטנדרטיים
27°C DB / 19°C WB - תנאי פנים
35°C DB / 24°C WB - ותנאי חוץ



חיבור חשמל ותקשורת

סכמת צנרת
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Mini VRF



Water Source Heat Pump



עד 300 מ' אורך 
צנרת כוללת

עד 50 מ' הפרשי גובה
בין יחידת חוץ ויחידות פנים

עד 15 מ' הפרשי גובה
בין יחידות פנים

H<=5 m

To IDU

עד 5 מ' הפרשי גובה בין 
יחידות חוץ במעגל אחד

*סכמה מפורטת תנתן ע”י ניופאן ע”פ פרויקט

Water Source Heat Pump
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7-45°C :טמפ' מי עיבוי 

AV26-36IMWUWA AV16-24IMWUWA AV08-12IMWUWA

3 מודולים

3 מודוליםמודול אחד

דגם
AV08IMWEWAAV10IMWEWAAV12IMWEWA

]HP[81012
---שילוב

תפוקת קירור
]RT[6.48.09.5

]Btu/h[76,40095,500114,300
]kW[22.428.033.5

תפוקת חימום
]Btu/h[85,300107,500128,000
]kW[25.031.537.5

kW[4.506.007.70[הספק נצרך בקירור
COP4.984.674.35

131619 מס' יחידות קצה
m3/h[7.29.010.8[ספיקת מים

kPa[355070[מפל לחץ מים
"DN32 / G 1 1/4חיבור מים
dB)A([50.051.053.0[רמת רעש

cm[77.5/54.5/99.5[מידות ג/ע/ר
kg[172[משקל

חיבור צנרת*
3/83/81/2נוזל ]"[
1/8 3/47/81גז ]"[

3/83/83/8שמן ]"[
V/Hz/Ph[400/50/3[הזנת חשמל

A[253232[מאמ"ת

AV26IMWEWAAV28IMWEWAAV30IMWEWAAV32IMWEWAAV34IMWEWAAV36IMWEWA
262830323436

8+8+108+10+1010+10+1010+10+1210+12+1212+12+12
20.722.323.925.427.028.6

248,400267,500286,600305,400324,100342,900
72.878.484.089.595.0100.5

278,100300,300322,400342,900363,400383,900
81.588.094.5100.5106.5112.5

15.0016.5018.0019.7021.4023.10
4.854.754.674.544.444.35
434650535659
232527293132
505050707070

DIN32 / G 1 1/4"
55.055.056.057.057.058.0

)77.5/54.5/99.5(X3
516

3/43/43/43/43/43/4
1 3/81 3/81 3/81 3/81 3/81 5/8
3/83/83/83/83/83/8

400/50/3
25+25+3225+32+3232+32+3232+32+3232+32+3232+32+32

2 מודולים
AV16IMWEWAAV18IMWEWAAV20IMWEWAAV22IMWEWAAV24IMWEWA

1618202224
8+88+1010+1010+1212+12
12.714.315.917.519.1

152,900172,000191,100209,800228,600
44.850.456.061.567.0

170,600192,800215,000235,400255,900
50.056.563.069.075.0
9.0010.5012.0013.7015.40
4.984.804.674.494.35
2329333639
14.416.218.02022
3550507070

DIN32 / G 1 1/4"
53.054.054.055.056.0

)77.5/54.5/99.5(X2
344

1/25/85/85/85/8
1 1/81 1/81 1/81 1/81 1/8
3/83/83/83/83/8

400/50/3
25+2525+3232+3232+3232+32

Water Source Heat Pump
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חיבור חשמל ותקשורת

סכמת צנרת

AV08/10/12IMWUWA
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Water Source Heat Pump



Indoor Units



קסטה חד כיוונית ודו כיוונית

קסטה חד כוונית עם משאבת ניקוז
AB092MAERAAB122MAERAדגם

Btu/h[9,60012,300[תפוקת קירור נומינלית
Btu/h[8,90011,600[תפוקת קירור בתנאי 23/16

Btu/h[10,90013,600[תפוקת חימום נומינלית
CFM[265/288/312288/312/323[ספיקת אוויר
dB)A([24/29/3225/30/34[רמת רעש

cm[87.5/50.5/18.5[מידות ג/ע/ר
P1B-1050IBדגם פנל

cm[105/56/12.2[מידות פנל ג/ע/ר
kg[1515[משקל

חיבור צנרת
1/41/4נוזל ]"[
3/81/2גז ]"[

 קוטר ניקוז: 32 מ”מ
 עומד משאבה מתחתית יחידה: 60 ס”מ

קסטה דו כוונית עם משאבת ניקוז
AB092MBERAAB122MBERAAB162MBERAAB182MBERAדגם

 Btu/h[9,600 12,300 15,400 19,100[תפוקת קירור נומינלית
 Btu/h[8,900 11,600 14,000 18,100[תפוקת קירור בתנאי 23/16

 Btu/h[10,900 13,600 17,100 21,500[תפוקת חימום נומינלית
CFM[323/412/494323/412/494323/412/494323/412/494[ספיקת אוויר
dB)A([33/37/4233/37/4234/39/4434/39/44[רמת רעש

cm[81.7/62/22[מידות ג/ע/ר
P2B-1055IBדגם פנל

cm[105.5/68/6.8[מידות פנל ג/ע/ר
kg[21212121[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/4נוזל ]"[
3/81/21/21/2גז ]"[

 קוטר ניקוז: 32 מ”מ
 עומד משאבה מתחתית יחידה: 70 ס”מ

AB#2MAERA

AB#2MBERA
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Indoor Units



קסטה 4 כיוונים

קסטה מיני מחליפה אריח 60X60 עם משאבת ניקוז
)AB072MCERA)M(AB092MCERA)M(AB122MCERA)M(AB162MCERA)M(AB182MCERA)Mדגם

 Btu/h[7,500 9,500 12,300 15,300 19,100[תפוקת קירור נומינלית
 תפוקת קירור בתנאי

23/16]Btu/h[7,200 8,900 11,600 14,000 18,100 

 Btu/h[8,500 10,900 13,600 17,100 21,500[תפוקת חימום נומינלית
CFM[240/270/312283/347/412283/347/412283/347/412283/347/412[ספיקת אוויר
dB)A([29/30/3229/30/3229/30/3329/30/3230/32/34[רמת רעש

cm[57/57/26[מידות ג/ע/ר
PB-620KBדגם פנל

cm[62/62/6[מידות פנל ג/ע/ר
kg[1616191919[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/41/4נוזל ]"[
3/83/81/21/21/2גז ]"[

 קוטר ניקוז: 32 מ”מ
 עומד משאבה מתחתית יחידה: 60 ס”מ

קסטה גדולה 95X95 עם משאבת ניקוז
AB092MRERAAB122MRERAAB162MRERAAB182MRERAAB242MRERAAB282MRERAAB302MRERAAB382MRERAAB482MRERAAB602MRERAדגם

 Btu/h[9,500 12,300 15,300 19,100 24,200 27,300 30,700 38,200 47,700 54,600[תפוקת קירור נומינלית
 תפוקת קירור בתנאי

23/16]Btu/h[8,900 11,600 14,000 18,100 22,900 25,600 29,000 35,800 45,100 51,200 

 Btu/h[10,900 13,600 17,100 21,500 27,300 30,700 34,100 42,600 54,600 61,200[תפוקת חימום נומינלית
CFM[363/477/589363/477/589363/477/589363/477/589587/700/812587/700/812983/1095/1207983/1095/12071012/1124/12361012/1124/1236[ספיקת אוויר
dB)A([25/27/3025/27/3027/29/3229/30/33 31/34/3531/35/3731/35/3731/35/3736/40/4436/40/44[רמת רעש

cm[84/84/18.384/84/20.484/84/24.684/84/28.8[מידות ג/ע/ר
PB-950KBדגם פנל

cm[95/95/5[מידות פנל ג/ע/ר
kg[25252525272731313333[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/43/83/83/83/83/83/8נוזל ]"[
3/81/21/21/25/85/85/85/85/85/8גז ]"[

 קוטר ניקוז: 25 מ”מ
 עומד משאבה מתחתית יחידה: 60 ס”מ
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Indoor Units
 נסתרת לחץ נמוך

גריל אוויר חוזר

לחץ נמוך - זריקה ישירה עם משאבת ניקוז

AD#2MSERA(D)

AE#2MLERA

42 cm
)AD072MSERA)D(AD092MSERA)D(AD122MSERA)D(AD162MSERA)D(AD182MSERA)D(AD242MSERA)Dדגם

Btu/h[7,5009,50012,30015,40019,10024,200[תפוקת קירור נומינלית
Btu/h[7,200 8,90011,60014,00018,10022,900[תפוקת קירור בתנאי 23/16

Btu/h[8,50010,90013,60017,10021,50027,300[תפוקת חימום נומינלית
CFM[212/247/283212/247/283218/253/324271/318/353341/406/471441/500/547[ספיקת אוויר

Pa[0/15/30[מפל לחץ סטטי
dB)A([20/23/2720/23/2724/27/3026/29/3227/30/3330/33/36[רמת רעש

cm[85/42/18.5117/42/18.5[מידות ג/ע/ר
cm[64/996/9[אספקת אוויר

cm[78/17.2110/17[אוויר חוזר
kg[17.517.517.518.522.224[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/41/43/8נוזל ]"[
3/83/81/21/21/25/8גז ]"[

 קוטר ניקוז: 25 מ”מ
 עומד משאבה מתחתית יחידה: 60 ס”מ

לחץ נמוך - אנכית נסתרת
AE092MLERAAE122MLERAAE162MLERAAE182MLERAAE242MLERAדגם

Btu/h[9,60012,30015,40019,10024,200[תפוקת קירור נומינלית
Btu/h[8,90011,60014,00018,10022,900[תפוקת קירור בתנאי 23/16

Btu/h[10,90013,60017,10021,50027,300[תפוקת חימום נומינלית
CFM[324/383/441324/383/441424/489/559424/489/559424/489/559[ספיקת אוויר

Pa[0/30[מפל לחץ סטטי
dB)A([33/35/3835/37/4035/37/4036/39/4236/39/42[רמת רעש

cm[111.6/62.4/22.1[מידות ע/ג/ר
cm[78/12[אספקת אוויר

cm[95/19[אוויר חוזר
kg[2929313131[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/43/8נוזל ]"[
3/81/21/21/25/8גז ]"[

 קוטר ניקוז: 25 מ”מ

גריל אספקה

אביזרים אופציונאליים

* היחידה מגיעה ללא גרילים
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Indoor Units
 נסתרת לחץ בינוני/גבוה

AD#MNERA

H=25 לחץ בינוני עם משאבת ניקוז

 H=24.8 לחץ בינוני - גבוה

AD#2MJERA

25 cm

AD092MJERAAD122MJERAAD162MJERAAD182MJERAAD242MJERAAD282MJERAAD302MJERAAD382MJERAAD482MJERAAD542MJERAדגם
Btu/h[9,50012,30015,30019,10024,20027,30030,70038,20047,80054,600[תפוקת קירור נומינלית

Btu/h[8,90011,60014,00018,10022,90025,60029,00035,80045,10048,100[תפוקת קירור בתנאי 23/16
Btu/h[10,90013,60017,10021,50027,30030,70034,10044,30055,60061,400[תפוקת חימום נומינלית

CFM[240/291/344240/291/344333/383/441411/474/541559/642/724559/642/724547/695/883530/765/1000735/1000/1177735/1000/1177[ספיקת אוויר
Pa[50/100[מפל לחץ סטטי

dB)A([31/33/3531/33/3531/33/3532/34/3634/36/3835/39/4234/38/4235/39/4235/40/4335/40/43[רמת רעש
cm[75/72/25105/72/25110/70/25150/70/25[מידות ג/ע/ר
cm[51/1580/1599/17139/17[אספקת אוויר

cm[57/2485/2498/24138/24[אוויר חוזר
kg[24242631333340485151[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/43/83/83/83/83/83/8נוזל ]"[
3/81/21/21/25/85/85/85/85/85/8גז ]"[

 קוטר ניקוז: 25 מ”מ למעט דגמים: 182-282 32 מ”מ
 עומד משאבה מתחתית יחידה: 70 ס”מ

 יש הכנה לפתח אוויר צח קוטר ניקוז: 25 מ”מ
 200]Pa[ מפל לחץ עד 

 עומד משאבה מתחתית יחידה: 70 ס”מ
)DC יחידה שקטה )מנוע 

H=27 לחץ בינוני
AD302MNERAAD382MNERAAD482MNERA

30,70038,20047,800
29,00035,80045,100
34,10042,70054,600

1056/1161/13001056/1161/13001056/1161/1300
80/120

43/47/4943/47/4943/47/49
113.5/74.2/27

114/27
102/24

474747
3/83/83/8
5/85/85/8

 קוטר ניקוז: 38 מ”מ

AD092MJERADAD122MJERADAD162MJERADAD182MJERADAD242MJERADAD282MJERADAD302MJERADAD382MJERADAD482MJERADAD542MJERADדגם
Btu/h[9,60012,30015,30019,10024,20027,30030,70038,20047,80054,600[תפוקת קירור נומינלית

Btu/h[8,90011,60014,00018,10022,90025,60029,00035,80045,10048,100[תפוקת קירור בתנאי 23/16
Btu/h[10,90013,70017,00021,50027,30030,70034,10044,40055,60061,400[תפוקת חימום נומינלית

CFM[230/277/321247/291/335324/368/412377/450/539515/618/750515/618/750589/706/853824/1000/1177824/1030/1265942/1148/1383[ספיקת אוויר
Pa[20/20020/180[מפל לחץ סטטי

dB)A([25/28/3027/29/3128/30/3229/31/3329/31/3430/33/3530/33/3632/35/3832/36/4034/38/42[רמת רעש
cm[70/70/24.8110/70/24.8150/70/24.8[מידות ג/ע/ר
cm[51/1699/17139/17[אספקת אוויר

   cm[57/2498/24138/24[אוויר חוזר
kg[272728.537373739485151[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/43/83/83/83/83/83/8נוזל ]"[
3/81/21/21/25/85/85/85/85/85/8גז ]"[
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Indoor Units
 נסתרת לחץ גבוה

 קוטר ניקוז: 32 מ”מ

 קוטר ניקוז: 32 מ”מ

AD#MHERA

לחץ גבוה עם משאבת ניקוז

לחץ גבוה ללא משאבת ניקוז

AD#MQERA

28 cm

36 cm

29

AD362MQERAAD422MQERAAD482MQERAAD542MQERAדגם
Btu/h[36,00042,00048,00054,000[תפוקת קירור נומינלית

Btu/h[35,80040,60045,10051,200[תפוקת קירור בתנאי 23/16
Btu/h[40,00047,00054,00060,000[תפוקת חימום נומינלית

CFM[824/889/1000953/1048/11771048/1130/1342[ספיקת אוויר
Pa[25/75/125/175/200[מפל לחץ סטטי

dB)A([30/36/3830/36/3829/34/4029/34/40[רמת רעש
cm[137/74/28[מידות ג/ע/ר
cm[137/28[אספקת אוויר

cm[128/24[אוויר חוזר
kg[54545454[משקל

חיבור צנרת
3/83/83/83/8נוזל ]"[
5/85/85/85/8גז ]"[

AD722MHERAAD962MHERAדגם
Btu/h[77,10095,500[תפוקת קירור נומינלית

Btu/h[72,70090,100[תפוקת קירור בתנאי 23/16
Btu/h[85,300105,800[תפוקת חימום נומינלית

CFM[1537/1916/2384[ספיקת אוויר
Pa[100/196[מפל לחץ סטטי

dB(A)[49/51/5449/51/54[רמת רעש
cm[172.5/87.6/36[מידות ג/ע/ר
cm[151/26[אספקת אוויר

cm[151/26[אוויר חוזר
kg[100100[משקל

חיבור צנרת
3/83/8נוזל ]"[
1/8 1/81 1גז ]"[



Indoor Units
אופקית/אנכית

AC#MDERA

חדש!
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 קוטר ניקוז עד דגם 242: 20 מ”מ, מדגם 282: 25 מ”מ

AC092MDERAAC122MDERAAC162MDERAAC182MDERAAC242MDERAAC282MDERAAC302MDERAAC382MDERAAC482MDERAדגם
Btu/h[9,50012,30015,40019,10024,20027,30030,70038,20048,000[תפוקת קירור נומינלית

Btu/h[8,90011,90014,00018,10022,90025,60029,00035,80045,100[תפוקת קירור בתנאי 23/16
Btu/h[10,90013,60017,10021,50027,30030,70034,10042,60055,000[תפוקת חימום נומינלית

CFM[406/441/482406/483/950730/747/836730/836/9241030/1171/1242[ספיקת אוויר
dB)A([33/36/38/4034/37/39/4235/38/40/4337/40/43/4535/37/40/4337/40/43/4537/40/43/4738/42/44/4840/43/46/50[רמת רעש

cm[100/23/681325/23/681650/23/68[מידות ג/ע/ר
kg[282828283636364444[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/43/83/83/83/83/8נוזל ]"[
3/81/21/21/25/85/85/85/85/8גז ]"[

יתרונות הסדרה
ניתן לכוון את כיוון האוויר לשני כיוונים שונים	 
ניתן להתקין את יחידת 482 עד לגובה	 

של 4.2 מטרים
לחיסכון אנרגטי ניתן להוסיף עינית נוכחות	 
אידאלי למוסדות חינוך	 



עילית

דגם
AS092MNERAAS122MNERAAS162MNERAAS182MNERAAS242MNERAAS282MNERAAS302MNERA
AS092MFERAAS122MFERAAS162MFERAAS182MFERAAS242MFERA

Btu/h[9,50012,30015,30019,10024,20027,30030,700[תפוקת קירור נומינלית
Btu/h[8,90011,30014,30017,70022,90025,60029,000[תפוקת קירור בתנאי 23/16

Btu/h[10,90013,60017,10021,50027,30030,70034,100[תפוקת חימום נומינלית
CFM[277/312/352294/330/371383/424/471424/471/541471/541/594765/834/883834/883/942[ספיקת אוויר
dB)A([29/31/3629/33/3734/36/3935/39/4036/40/4440/43/4841/44/49[רמת רעש

cm[85.5/20/28111.5/24.3/33.6131.6/27/36.5[מידות ג/ע/ר
kg[10101616162222[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/41/43/83/83/8נוזל ]"[
3/81/21/21/25/85/85/8גז ]"[

AS#MNERA

AS#MFERA
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 אוויר צח

יחידות אוויר צח

36 cm

AD482MPERAAD722MPERAAD962MPERAדגם
Btu/h[47,70077,10095,500[תפוקת קירור
Btu/h[30,40051,80060,800[תפוקת חימום
CFM[629/859/942777/1118/13571071/1413/1648[ספיקת אוויר

Pa[100/185100/200[מפל לחץ סטטי
dB)A([42/47/4850/53/5552/54/55[רמת רעש

cm[135.5/87.6/36172.5/87.6/36[מידות ג/ע/ר
cm[85.3/26151/26[אספקת אוויר

cm[110/26151/26[אוויר חוזר
kg[62120120[משקל

3/83/83/8נוזל ]"[חיבור צנרת
1/8 1/81 5/81גז ]"[

V/Hz/Ph[230/50/1[הזנת חשמל
 למערכות Heat Pump בלבד 

 מקדם פיזור: 80-100%
 סך תפוקת א”צ עד 30% מתפוקת המעבים

 קוטר ניקוז: 32/36 מ”מ

HRV יחידות 
 Heat Recovery Ventilation

ERV800ANWERV1000ANWדגם
CFM[470600[ספיקת אוויר

Pa[100100[מפל לחץ סטטי
dB)A([4850[רמת רעש

cm[120/94/32.4125/93.5/35[מידות ג/ע/ר
kg[5556[משקל

7677]%[נצילות טמפרטורה
6861]%[נצילות אנטלפיה

AD#2MPERA

ERV#ANW
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Indoor Units
קיט חיבור יחידת טיפול אוויר

AHU1-070BAHU1-140BAHU1-280BAHU1-560BAHU1-730Bדגם

תפוקת קירור
]RT[0.85-22-44-88-1616-21
]kW[3-77-1414-2828-5656-73

]Btu/h[10,200-23,90023,900-47,80047,800-95,50095,500-191,100191,100-249,100
cm[16.5/26/4216.5/26/4216.5/26/4216.5/26/4216.5/26/42[מידות ג/ע/ר

kg[5.55.566.56.5[משקל

חיבור צנרת
1/41/41/25/85/8נוזל ]"[
1/8 1/81 1/81 3/83/81גז ]"[

AHU - קיט יט”א

 מקדם פיזור במערכת ללא מאיידים: 90-110%
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מערכת בקרה
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YR-HD
 שליטה מלאה על יחידת מיזוג

 שעון
 טיימר

KZW-W001
WIFI - מתאם 

 שליטה מלאה במזגן באמצעות טלפון חכם   
   טיימר יומי, שבועי, חודשי ושנתי

 אפליקציה בעברית

YR-E16BRE-02
 עינית למזגן נסתר

 חיבור בעזרת כבל 0.75X3 מ"מ

HW-BA101ABT

בקרים מקומיים

HW-BA116ABK

 מסך צבעוני
 שליטה מלאה על יחידת מיזוג

 חיבור עד 16 יחידות פנים 
 תפריט עזרה
 טיימר שבועי
 נעילת ילדים

 מידות: 120x120x17.8 מ"מ

תרמוסטט

 מסך צבעוני
 שליטה מלאה על יחידת מיזוג

 חיבור עד 16 יחידות פנים
 שעון מוצג על גבי הבקר

 עינית למזגן נסתר
 תאורת רקע

 מידות: 86x86x13.05 מ"מ

תרמוסטט
 שליטה מלאה על יחידת מיזוג

 חיבור עד 16 יחידות פנים 
 נעילת ילדים

 עינית למזגן נסתר 
 תאורת רקע

 מידות: 86x86x15.8 מ"מ

תרמוסטט

YR-E17A
 מסך מגע

 שליטה מלאה על יחידת מיזוג
 חיבור עד 16 יחידות פנים
 שעון מוצג על גבי הבקר 

 טיימר 
 נעילת ילדים

 עינית למזגן נסתר
 תאורת רקע

 מידות: 86x86x13.05 מ"מ

תרמוסטט

YR-HBS01
 שליטה מלאה על יחידת מיזוג

 שעון
 טיימר

 תאורת רקע
 Follow me 

שלט אלחוטישלט אלחוטי
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YCZ-A004
 מסך מגע "7

 שליטה מלאה על 256 יחידות
מיזוג )או קבוצות(

 עד 32 מערכות
 טיימר שבועי

 אינטגרציה עם מערכת כיבוי אש
220V :הזנת חשמל 

HCM-01A
  שליטה מלאה על 400 יחידות מיזוג 

)או קבוצות(   
 עד 32 מערכות

 מניית חשבון חשמל
 דורש מחשב

HCM-05
BACNET IP מתאם תקשורת 

220V :הזנת חשמל 

HCM-03A
 תוכנת מניית חשבון חשמל

220V :הזנת חשמל 

HC-SA164DBT
 מסך מגע "5

 שליטה מלאה על 64 יחידות מיזוג 
)או קבוצות(   

 עד 32 מערכות
 טיימר שבועי

 אינטגרציה עם מערכת כיבוי אש
220V :הזנת חשמל 

בקרים מרכזיים

HI-WA164DBI
 WIFI מתאם 

 שליטה מלאה בגלישה על 64 יחידות מיזוג
)או קבוצות(

 עד 32 מערכות
 טיימר שבועי

 היסטוריית תקלות
 כניסה למערכת עם שם וסיסמא

220V :הזנת חשמל 

מימשקפונקציות

HC-LA1CDBT
 מסך מגע "12.5

 שליטה מלאה על 512 יחידות מיזוג או קבוצות
 עד 32 מערכות

 טיימר שבועי
 אינטגרציה עם מערכת כיבוי אש 

 גישה דרך אינטרנט
 הודעות במייל

 הצגת יחידות על תכנית קומות
220V :הזנת חשמל 

חדש!
חדש!

MA-HA164D יש להוסיף מתאם תקשורת  MINI VRF למערכות 
 חיבור בעזרת כבל דו-גידי מסוכך 0.75X2 מ”מ
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]Btu/h[ תפוקה במורד הזרם]"[ נוזל]"[ גז
3/85/8עד 57,400

57,400 - 95,5003/83/4
95,500 - 114,3003/87/8
114,300 - 153,6001/21 1/8
153,600 - 242,3005/81 1/8
242,300 - 344,7003/41 3/8
344,700 - 539,3003/41 5/8
539,300 - 634,8003/41 5/8
634,800 - 819,1007/82 1/8
819,100 - 938,6001 1/82 1/8

1/8 1/82 1מעל 938,600

Heat Pump - קוטר צנרת בין מפצלים

מרחק בין מאייד למפצל  הקרוב מעל 15 ]מ'[מרחק בין מאייד למפצל הקרוב עד 15 ]מ'[
גז ]"[נוזל ]"[גז ]"[נוזל ]"[אינדקס יח'

0921/43/83/85/8
122-1821/41/23/85/8
242-5423/85/83/83/4
722-9623/81 1/81/21 1/8

קוטר צנרת יח’ פנים עבור מערכות:
AV#NMSETA, AV#MVEVA, AV#MVURA

]Btu/h[ תפוקה במורד הזרם]"[ נוזל]"[ גז
3/85/8עד 57,400

57,400 - 76,5003/83/4
76,500 - 114,3003/87/8
114,300 - 160,4001/21 1/8
160,400 - 242,3005/81 1/8
242,300 - 344,7003/41 3/8

5/8 3/41מעל 344,700

MRV 5-Heat Recovery - קוטר צנרת בין קופסאות שסתומים

אביזרים

קיט איחוד יח' חוץ
קיט איחודמס' יחידות חוץ במעגל מערכת

Heat Pump
AV#MVEVA

2HZG-20B
3HZG-30B
4HZG-30B + FQG-B2040A

Heat Recovery
AV#MVURA

2HZG-R20B
3HZG-R30B
4HZG-R40B

Water Source
AV#IMWEWA

2HZG-20B
3HZG-30B

הזנות מתח
הזנה ]V/Hz/Ph[דגם 

MRV 5/5-RC/W400/50/3
Mini VRF )2HP(220/50/1

Mini VRF )3-12HP(400/50/3
220/50/1יחידות פנים
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AV#NMSETA, AU#NFKERA קוטר צנרת בין מפצלים
]Btu/h[ תפוקה במורד הזרם]"[ נוזל]"[ גז

3/85/8עד 57,400
57,400 - 76,5003/83/4
76,500 - 114,3003/87/8
114,300 - 160,4001/21 1/8

VP1-112BVP1-180BVP1-280BVP4-450Bדגם
1114מס' יציאות  

58820מס' יחידות ניתנות לחיבור 
עד 38,200-61,40061,400-95,600153,500עד Btu/h[38,200[תפוקת יחידה
cm[38.8/20/27.740.5/30/42.1[מידות ג/ע/ר

קופסאות פיצול
HEAT REcoVERyHeat Recovery

חנוכיות
]BTU/h[ טווח תפוקותדגםמס' יציאות

4
Head 4S96,000 עד
Head 4L96,000 - 192,000

8
Head 8S96,000 עד
Head 8L96,000 - 192,000

קוטר צנרת בין מפצלים
AU#IFPERA, AU60NFIERA)H(, AU07NFPEUA

]Btu/h[ תפוקה במורד הזרם]"[ נוזל]"[ גז
3/85/8עד 38,200

38,200 - 80,0003/83/4

אביזרים

מפצלים
]Btu/h[ תפוקה במורד הזרםHeat PumpHeat Recovery

FQG-B335AFQG-R335Aעד 114,300
114,300 - 172,700FQG-B506AFQG-R506A
172,700 - 249,100FQG-B730AFQG-R730A
249,100 - 464,200FQG-B1350AFQG-R1350A

FQG-B2040AFQG-R2040Aמעל 464,200

Heat Recovery
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ניופאן הוקמה בשנת 1986 
על ידי משפחת גיור

23 מותגים  היבואנית והמפיצה הרשמית של 
בינלאומיים בישראל 

פועלת בשני תחומי פעילות: מוצרי חשמל ביתיים, 
מערכות חשמל תעשייתיות )מיזוג(

החברה מתמחה בייבוא, שיווק, הפצה ושירות 
של מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים

על פי הערכות, בכל שנה נמכרים מעל 1.5 מיליון 
מוצרים ממותגי ניופאן

מטה החברה - ראשון לציון 
מתחם לוגיסטי - אשדוד

בעלי "השליטה" משפחת גיור 51%, אלאייד  30%, 
בנק הפועלים 19%

תעודת זהות 
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:VIP VRF של  ישמח להעניק לכם שירות באמצעות מרכז השירות  צוות ההנדסה של מערכות מיזוג 
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