
מה לא מספרים לכם כאשר מוכרים לכם מערכת  
 מיזוג אוויר ביתית

 המחיר   –כמו בכל ענף אנו רצים אחר השורה התחתונה 

 אך למעשה כאשר המחיר הינו זול מידיי

 .מתבצע על חשבון טיב העבודה והמוצר  החסכון

 !  על חשבונכם 

 

 
במאמר זה אני אסקור מעט את ענף המיזוג הביתי  

ואספר לכם את האמיתות שמסתירים מכם הלקוחות  ,
 .את העבודה " לקחת"על מנת 



 רקע כללי  

 אז מה זה בעצם מערכת מיזוג אוויר על קצה המזלג 

היחידה  , יחידת מיזוג האוויר בנויה משתי יחידות למעשה 
אשר  ( המעבה ) והיחידה  החיצונית (  המאייד ) הפנימית 

ביחידה  , י צנרת נחושת וכבל חשמל "מחוברות בניהם ע
אשר אחראי להעביר את ( 4)החיצונית נמצא המדחס 

אחת ביחידה  , ( 2( )1)בין שתי הסוללות( הגז) הקרר
ובניהם שני מפוחים  ( . 2)והשנייה בחיצונית ( 1)הפנימית 

 ( .קור \חום ) אשר אחראים על פינוי האנרגיה 
 .  של התהליכים התרמודינמיקהמבלי להיכנס לכל 

,   רצפתים, בין אם הם עיליים , למעשה כל המזגנים 
כאשר  . נסתרים ומיני מרכזיים עובדים על אותו העיקרון 

בארץ השיטה הנפוצה ביותר למיזוג דירות מגורים היא  
לכן במאמר זה אני   –באמצעות מערכת מיני מרכזית 
 "  מיני מרכזית "אתמקד בסקירה על המערכת ה

 

 סכמת קירור במערכת מיזוג  : בתמונה 



 מערכת מיזוג מיני מרכזית 

הינה המערכת הנפוצה ביותר כיום במיזוג הדירתי   המכרזיתמערכת המיזוג המיני 
,  י הקבלן צנרת למיזוג מיני מרכזי "כיום בכל רכישה של דירה חדשה תינתן ע

היחידה ) בשיטה זו המאייד . ברוב הבתים הקיימים ניתן לפגוש במערכת זו 
תותקן בחדר האמבטיה או במסדרון בין החדרים ובעזרת תעלות  ( הפנימית 

פ  "וכך תמוזג הדירה ע. יחברו את חדרי הבית למאייד  שרשוריותאוורור 
 (  קירור \חימום)  -דרישתכם  

  

 מאייד מיני מרכזי אופייני: בתמונה 



 ....טוב ויפה  הכל

 ??.....אבל מה לא מספרים לכם



 דגשים להתקנה תקינה של מערכת מיני מרכזית
 (  מה לא היו רוצים שתדעו..) או

 .אוויר חוזר מכל חדר 1.

 .  מיקומו של רגש הטמפרטורה במערכת2.

 .  אביזרים למערכת המיזוג3.

 .צריכת חשמל ונצילות 4.



 אוויר חוזר

המזגן למעשה ניזון מהאוויר אשר , כמות האוויר היוצאת מן המזגן צריכה גם לחזור אליו 
דרך הסוללה הפנימית המקוררת ( אוויר חוזר " )שואב אותו "המאייד . הדירה  בתוך

למעשה מכל פתח יציאת אוויר צריך , ( 2)ופולט את האוויר אל התעלות וכך חוזר חלילה 
 –להיות גם פתח לאוויר חוזר כדי ליצור את מעגל הקירור כדי ליצור מעגל קירור לכל חדר 

 (1)אך לא כך הדבר וגם היישום לרוב בלתי אפשרי לכן ההתקנות נראות לפי הסכמה 

סכמה אופיינית  : בתמונה (1)

 מיני מרכזי

סכמת מעגל קירור במערכת מיזוג  : בתמונה (2)

 אוויר



 אוויר חוזר  

 ללא פתח אוויר חוזר וכך למעשה כל הדירה הינה חלל מיזוג אחד ( 1)לכל חדר רק פתח יציאת אוויר  –הכשל 

ממיזוג ולשמור על אורך חיי המזגן  להינותולכן מה שלא מספרים לכם שאם רוצים ( 2)המזגן ניזון רק מפתח השירות 
 ( .  3)אסור לכם לסגור את הדלתות בבית 

 !אבל את זה לא מספרים לכם  –בשביל מיזוג טוב ותרו על הפרטיות שלכם , בגדול 
כעת כאשר הוא החל את  –היכנסו לאחד החדרים  והפעילו את המזגן . בצעו ניסוי קטן למי שכבר יש מיזוג מיני מרכזי 

כעת סגרו את הדלת , ( בעזרת היד אין צורך במכשור מתקדם ) פעולתו בדקו את כמות האוויר היוצאת מן הפתח 
 .  והרגישו כיצד כמות האוויר יורדת עד שכאשר היא כמעט ואינה מורגשת 

 .  כאשר תנסו לפתוח את הדלת תרגישו סוג של לחץ התופעה הזו היא נגזרת של כך 

 !גם את זה לא מספרים לכם  -וגורם לבלאי מואץ למערכת  , בנוסף המזגן מתאמץ מאוד לפצות על כך צורך חשמל רב 

 

 
 

 פתח אספקת אוויר( 1)

 אוויר חוזר מרכזי \פתח שירות (2)

דלת אשר קוטעת את מעגל  (3)

 הקירור



 מיקומו של רגש הטמפרטורה במערכת

במערכת המיזוג המיני מרכזית רגש הטמפרטורה נמצא על גבי סוללת המאייד תפקידו הוא לתקשר  
עם היחידה החיצונית בכך שברגע שהמערכת תגיע לטמפרטורה הנדרשת על ידכם היא תנתק  

 (  . אינוורטרבמזגני  –או תוריד את התפוקה , במזגנים רגילים ) את פעולת המדחס 

אך לפי הסעיף הקודם אודות האוויר החוזר ניתן להבין כי הוא רחוק מלחוש את הטמפרטורה 
מה גם כי לרוב פתח השירות ממוקם בקצה המסדרון בעוד פתחי  , האמיתית בחלל הממוזג 

כך למעשה המדידה מתבצעת מאזור פתח השירות  . אספקת האוויר מפוזרים בכל הבית 
 .! גם את זה לא מספרים לכם  –. המרוחק מהמיזוג 

מעלות   24מעלות בסלון הטמפרטורה היא כבר  25כיוונתם את המזגן לטמפרטורה של : לדוגמא  
כיוון שאין שם תריס אספקת אוויר ולכן המזגן ממשיך לעבוד ולצרוך , אך במסדרון עוד לא 

 .  חשמל 

אך   –אשר אינה קיימת אצל כל היצרנים   I-FEELבשל כך ממליצים המתקינים לעבוד באופציית 
 ,  באופציה זו אנו מנטרלים את הרגש בסוללה והופכים את השלט להיות רגש הטמפרטורה 



 אביזרים היקפיים למערכת מיני מרכזית
על   – השרשוריותכשמה כן היא מתאם בין פתח יציאת האוויר במאייד לבין התעלות  –מרכזיית אספקה 

 .  המרכזייה להיות ארוכה מספיק על מנת לבנות מספיק לחץ אוויר לכל החדרים 

ואני חושב שתבינו לבד באיזו מרכזייה מעדיפים מתיקני המזגנים  ( 2), (1)אציג בפניכם שתי סוגי מרכזיות 
 !!גם את זה לא מספרים לכם , מפתיע  -להשתמש ואיזו מרכזייה תפיק את המיטב למערכת  

 

 מרכזייה לא תקינה 
מרכזייה עדיפה  

 לבניית לחץ  



 אביזרים היקפיים למערכת מיני מרכזית

אם כבר נגדיל מבחינת הסטנדרטים אזי מיזוג בעזרת תעלות פח מפחית את הפסדי זרימת האוויר אל מול  
   השרשוריותאך תעלות פח יקרות אל מול התעלות ,  שרשוריותתעלות 

בשוק קיימים , נושאים תקן ( צהוב , ורוד ) רק אלו עם הבידודים הצבעוניים  – השרשוריותגם בתעלות 
 ( דליק ) שהוא אינו בעל תקן בידודי ותקן אש ( לבן )  אקרילייןתעלות בעלות בידוד 

 !!גם את זה לא מספרים לכם 

 פיזור באמצעות תעלת פח תקנית שרשוריתתעלה 



 אביזרים היקפיים למערכת מיני מרכזית
ובעזרת מגוף מווסתים את כמות האוויר   השרשוריותאביזר אשר מותקן על התעלה  –( מגופים )  דמפרים

 !ורק זה , זה למעשה כל מה שהם עושים –לכל פתח 

 הם אינם מווסתים את הטמפרטורה בחדר מפני שהמאייד פולט אוויר בטמפרטורה קבועה 

 –הם אינם חוסכים לכם בחשמל מפני שהמערכת עובדת בצריכה קובעה ללא כל קשר במספר הפתחים 
 . כפי שראיתם פתח יציאת האוויר במאייד אינו משתנה

 !את זה לא מספרים לכם 

 

 

 

 

זהו המגוף אשר פותח או סוגר את זרימת   

 האוויר

 שרשוריותלתעלות  דמפר



 צריכת חשמל ונצילות

 .  הפתרון הזול ביותר ברכישה הינו מערכת מיזוג מיני מרכזית 

 אך השימוש ביום יום הופך אותו ליקר מאוד  

מזגן שלא מותקן כראוי יתאמץ יותר  . וזאת עוד בהנחה שביצענו את ההתקנה לפי הדגשים שצוינו
 .  ויתקלקל הרבה יותר , ימזג פחות ,  יותר חשמל יצרוך

 כאשר אתם רוצים למזג רק חדר אחד  : לדוגמא 

 ( .רק את הסלון או רק את חדר מחדרי המגורים )

אך המזגן יעובד באותה התפוקה גם כאשר   הדמפריםכלומר אתם יכולים בעזרת , אינכם יכולים  
 .  רק פתח אחד יהיה בשימוש 

   .משמע בכל הפעלה המזגן צורך חשמל בשביל לקרר את כל הבית 

לא נוכל למזג רק חדר אחד מפני שכל הדלתות צריכות   –מה גם שאם אין אוויר חוזר מכל חדר 
  ..(כבר אמרנו ) להיות פתוחות 

 

 

 



   לסיכום
 .  כיום בשוק קיימות מערכות חכמות יותר וחסכוניות הרבה יותר 

 בעלות נצילות גבוהה וחווית משתמש שונה לגמרי  

 אנו בבר מערכות מבטיחים  

 ! הכללספר לכם 

 להיות גלויים וכנים  

 ולהתאים לכם את המערכת החסכונית ואיכותית ביותר 

 באיכות התקנה גבוהה ואמינה  

 



 !תודה לכם 
 


