
התקן עומר 
ד"לשילוב מזגן עילי בממ



!כך זה יראה בסיום
תקני ואסתטי-" עומר"ד על גבי התקן "מותקן במממזגן 



?מדוע עדיף להתקין מזגן מפוצל על פני מזגן מיני מרכזי
או מערכת  /עם שלוחות ואינוורטרמערכת מולטי , מתייחס למזגן עילי בודד-מזגן מפוצל 

חסרונות במיני מרכזי
(לעיתים מפעילים מערכת שלמה לצורך קירור או חימום חדר בודד)צורך חשמל רב ולא יעיל •
ד  "אינו ניתן להפעלה בעת חירום כאשר הממ"8ד דרך צינור "מזגן מיני מרכזי המזרים אוויר לתוך ממ•

נדרש להיות אטום

יתרונות מזגנים מפוצלים
חוסך בחשמל, יעיל אנרגטית•
מאפשר מיזוג או חימום של כל חלל בנפרד•
ד אטום  "ד גם בשגרה וגם בחירום כשהממ"מאפשר הפעלת המזגן בממ•



ד"שיטות קיימות למיזוג הממ

מזגן מפוצל  מזגן מיני מרכזי



שיטות להתקנת מזגן עילי

דוגמאות להתקנה תקנית



שיטות להתקנת מזגן עילי
השוואת התקנות

יישום אחר

יישום אחר

התקן עומר



הוא " עומר"התקן , כפי שניתן לראות בדוגמאות
הפתרון התקני היחיד בו כל תשתית המזגן הינה  

סמויה ומספקת מראה אסטטי ונקי בשילוב המזגן  
תשתית מזגן כוללת אטם מעוצב למעבר )ד "בממ

(ברז ניקוז, חשמל ומים, צנרת גז



"עומר"עם 
!אפשר גם אחרת



התקן עומר שלבי ביצוע



עיגון התקן בטפסנות



עם ברזל



קשירת צינור ניקוז



קשירת צינור ניקוז



מבט חזית לאחר יציקה



חזית לאחר הולכת צנרת גז וביצוע טיח שחור



לאחר שלבי גמר טיח פנים



לאחר ביצוע שפכטל לתושבת



ד  "בסיום הכנת ממ



!כך זה יראה בסיום
תקני ואסתטי-" עומר"ד על גבי התקן "מותקן במממזגן 



בנוסף אנו מספקים פתרונות  
ליצירת מהלך סמוי של תשתית  

המזגן כחלק משילוב התקן  
עומר בבניה 



הולכת תשתית מזגן בתעלה שקועה בבטון

תעלה שקועה, הולכת צנרת סמויהבטפסנות תעלה שקועה
וצנרת ניקוז

חיפוי תעלת צנרת בטיח



ד"הולכת תשתית מזגן בחריצת בלוק בקיר ממ

לאחר יציקהבטפסנות

שיקוע צנרת גז 
בחריצת הבלוק



בגבס או  כל חיפוי קל אחר( ד"בגב קיר ממ)מזגן תשתית חיפוי 



סוף מעשה במחשבה תחילה

ד יחסוך בעלויות ויספק  "תכנון מקדים של שילוב המזגן בממ
מענה אופטימלי

הנכם מוזמנים לפנות לקבלת יעוץ תכנוני לשילוב ההתקן 
בתכנית הבניה והמיזוג

077-7008096
www.ommer.co.il
sales@ommer.co.il

http://www.ommer.co.il/
mailto:sales@ommer.co.il

