
בעקבות שיתוף פעולה בין חברת 
אלקטרה לסטארטאפ הישראלי סילנטיום 

מערכת ביטול רעש אקטיבי נכנסת 
לראשונה לתחום המיזוג

צופים בסרט מתח בסלון הממוזג וברקע שומעים כל העת רחש קל מהמזגן? 
מיזוג  אלקטרה  השינה?  בחדר  המזגן  של  העבודה  לרעש  להתרגל  מתקשים 
דרך  פורץ  פיתוח  להציג  גאה   ,Silentium חברת  עם  בשיתוף  ואקלים,  אויר 

.Electra Mute בקנה מידה בינלאומי, מערכת

המערכת יודעת להפחית את רעש העבודה של יחידת המיזוג הפנימית ולספק חווית שמע כזו, שכמעט ולא 
תהיה מורגשת וזאת ללא צורך באוזניות ייעודיות ופגיעה בביצועי המזגן. יחידת המיזוג הפנימית מותקנת 

לרוב בתוך תקרת גבס מונמכת במסדרון הבית או באחד החדרים הנושקים למסדרון.

המקור המרכזי לרעש ביחידה הזו, הוא המאייד השואב את החום מהמבנה אל המזגן. רעשים אלו בדרך 
כלל מלווים בטונים צורמים וחווית שמע שלעיתים יכולה להיות לא נעימה.

מערכת ה- active noise control שפיתחה חברת סילנטיום במיוחד עבור אלקטרה, מותקנת בתוך תיבה 
בחלקה האחורי של יחידת המיזוג הפנימית, בסמוך למאייד.

בין כל הגורמים  ובקר מתקדם שיודע לעשות את האינטגרציה  המערכת כוללת מיקרופונים, רמקולים 
מבלי להשפיע על זרימת האוויר . המיקרופונים מזהים את תדרי הרעש המופקים מיחידת המיזוג הפנימית 
ועוצמתם. הבקר מפעיל רמקולים, שיודעים לעצב את השמע ובו זמנית לייצר את אותם תדרי רעש רק 
בפאזה הפוכה ובכך למעשה לספק חווית שמע ומיזוג אוויר מקסימאלית. בשלב ראשון המערכת תוצע 
לדגמי מיני מרכזי emd 45, 50, 55 הפופולריות המיוצרות במפעל אלקטרה בראשון לציון כשבהמשך ישנה 

כוונה להרחיב את שיתוף הפעולה לסדרות נוספות. 

חברת גדיר 
מערכות בתנופה 

בתחום מערכות חימום וקירור 
לעסקים ולבתים לאור הביקוש הגדל 

לפתרונות חסכוניים באנרגיה
החימום  בתחום  תמורות  חלו  האחרונות  בשנים 
והביקוש  עלתה  החיים  רמת  מחד,  והקירור. 
למערכות חימום, קירור ומיזוג גדל בהתאם. מאידך, 
ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת שימוש במוצרים 
חסכוניים, המתחשבים בשמירה על איכות הסביבה 

וברמת צריכה והוצאות אנרגיה נמוכות יחסית.
חברת גדיר מערכות, מקבוצת גדיר אנרגיה, החלה 
יותר מעשור, עם פתרון חסכוני  את פעילותה לפני 
רוב  מאז  חום.  משאבות  באמצעות  מים  לחימום 
הינן  שכיום  חום,  במשאבות  לשימוש  עבר  השוק 

סטנדרט בהתקנות חדשות של חימום תת רצפתי 
בבתים, חימום בריכות שחייה וחימום מרכזי של מים 
דיור  מלון,  בתי  כגון:  ובארגונים,  בחברות  סניטריים 

מוגן, מקוואות, מועדוני ספורט ועוד.
לדברי ניר עמרמי, מנכ"ל גדיר מערכות, "כיום מגוון 
הפתרונות של משאבות חום מאפשר מענה איכותי 
בטמפרטורה  מים  חימום  של  מטרה  לכל  וחסכוני 
של עד 80°c, שאינו פוגע באיכות הסביבה. המוצרים 
יעילים מאוד, מצוידים בטכנולוגיה מתקדמת, כוללים 
מערכת בקרה הנשלטת דרך האינטרנט או מכשיר 
שאינו  במחיר  מים  חימום  ומאפשרים  סמארטפון 

מכביד על הוצאות התפעול".
גדיר מערכות עם הפנים קדימה, מציעה גם פתרון 
ובבתים  בארגונים  במוסדות,  מיידי  מים  חימום  של 
פרטיים. החברה חתמה לאחרונה על הסכם לייצוג 
בלעדי בישראל של חברת אטמור – מובילה עולמית 
פתרונות  למתן  נערכת  החברה  בבד  בד  בתחום. 
מתחדשת  באנרגיה  שימוש  תוך  מגורים  למגדלי 

כמתחייב מהתקנות החדשות הצפויות בנושא.
בעשור האחרון, גדיר מערכות הרחיבה את הפעילות 
באמצעות  תהליכי  וקירור  האוויר  מיזוג  לתחום  גם 
צ'ילרים, פקג'ים ויחידות לטיפול באוויר, המהווה כיום 
נתח משמעותי מפעילותה. החברה מייצגת מספר 
חברות מובילות המאפשרות פתרון מערכתי למרכזי 
קניות ובילוי, מבני משרדים ומפעלי תעשיה. גם כאן, 
הלקוחות.  עם  מטיבה  "הטכנולוגיה  עמרמי,  מציין 
יותר  ידידותי  גז  עם  צ'ילרים  יכנסו   2020 משנת 
לסביבה, טכנולוגית האינוורטר בגידול חד, המוצרים 

שקטים יותר וחסכוניים יחסית למוצרים מלפני עשור".


