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המהפכה הושלמה
טכנולוגיית המיסוב המגנטי מוזילה 

משמעותית את עלויות התפעול



                 מובילים עסקים להתייעלות אנרגטית
                     מקצוענות וניסיון של למעלה מ 30 שנה

החברה פועלת במטרה לספק ללקוחותיה יחידות קירור המאפשרות חיסכון 

ניכר באנרגיה והינה הנציגה הבלעדית של חברת SMARDT העולמית. במשך 

כל שנות פעילותה החברה חרטה על דגלה את נושא המצוינות בשירות ללא 

לקוחותיה  עבור  להשיג  בחזית הטכנולוגיה במטרה  ועמידה תמידית  פשרות 

יעילות אנרגטית מקסימלית ושקט נפשי מתוך ידיעה שהם בידיים טובות.

צ'ילרים מתקדמים להשגת חיסכון באנרגיה 
והפחתת עלויות משמעותית בתחום החשמל

השקעה חכמה בטכנולוגיית מיסוב מגנטי לניצול אנרגיה 
מקסימלית

ניצול אנרגטי מקסימלי

חסכון עלויות משמעותי

החזר השקעה בפרק זמן קצר

טכנולוגיה המתקדמת מסוגה

ירוק וידידותי לסביבה

המתקדמות  קירור  יחידות  של  ומכירה  שיווק 
SMARDT מסוגן מתוצרת

חיסכון של עד 50% בהורדת עלויות החשמל והתפעול

יחידות קירור מים  SMARDT הנה היצרנית הגדולה בעולם של  חברת 

המבוססות על מדחסים ללא שמן ומיסוב מגנטי ומשנה מהירות מסדרת 

העולם  בכל  מפעלים  כ-5  לחברה   .Danfoss מתוצרת   Turbocor
המכונות  הותקנו  היום  עד  ומקצועיות.  בנאמנות  לקוחות  ומשרתת 

באתרים מהמובילים בארץ מתעשיות שונות.
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עד היום החברה מכרה והתקינה מאות מכונות עם מדחסי

אלפי  עשרות  המספקים  מגנטיים   Danfoss Turbocor
טונות קירור משנת 2008.

המהפכה הושלמה
טכנולוגיית המיסוב המגנטי מוזילה משמעותית את עלויות 

Quantum המשווקות ע"י SMARDT התפעול עם יחידות



V class יחידות קירור מסדרת
עם מדחסי VTT למעטפת עבודה רחבה בתפוקות 

של עד 2,500 טון בצ'ילר אחד

יחידות קירור המים הגמישות והחסכוניות
ביותר עם התוצאות הטובות ביותר בעולם! 
אם כך, מדוע לעבור לטכנולוגיה המתקדמת

?SMARDT - ו Quantum של

>>  פועלות ללא שמן

>>  עלויות אחזקה נמוכות

>>  פעולה שקטה 

>>  יעילות מקסימלית 

>>  מערכת אקולוגית וירוקה

>>  פריקת עומס של עד 10%

>>  בקרת PLC חכמה עם צג מגע 12"

Performance Guarantee  <<
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TH class יחידות קירור מסדרת
עם מדחסי TTH לעבודה ביחסי דחיסה גבוהים כגון עיבוי אוויר 
עד 58 מעלות צלזיוס, יחידות חימום מים עד 70 מעלות צלזיוס 

ויחידות לאגירת קרח במינוס 18 מעלות צלזיוס



שירות לקוחות האיכותי מסוגו בישראל

 One stop shop מחלקת השירות עתירת הניסיון שלנו מספקת שירותים ברמה של

בפריסה ארצית. 

אנו  הדרך.  כל  ולאורך  הצרכים  אפיון  של  הראשון  מהשלב  הלקוח  את  מלווים  אנו 

פועלים תחת תקני ISO9001 המחמירים במטרה להבטיח את מעטפת השירות הטובה 

ביותר.

ידע  ובעלי  האוויר  מיזוג  ענף  בתחום  המקצוע  אנשי  מיטב  נמנים  השרות  במחלקת 

וזמינות ללא תחרות. כל אנשי השרות עברו  וניסיון רב שנים הפועלים במקצוענות 

הכשרות ייעודיות בארץ ובמפעלי היצרנים בחו"ל והינם נאמני בטיחות ובעלי תעודות 

מקצועיות לדרישות הגבוהות ביותר בתעשייה.

 Trane, York, Climaveneta, דגש מיוחד מושם בחברה על טיפול ותחזוקת ציוד מתוצרת

Carrier, ועוד המהווים את עיקר הציוד הפועל בארץ.

מקוריים  חילוף  חלקי  מקצועית,  התפשרות  ללא  אטרקטיביים  למחירים  מתחייבים  אנו 

תוצרת היצרנים השונים, זמינות חלקי חילוף ומדחסים מהירה כולל מלאי זמין בארץ ושירות 

מקצועי בזמינות גבוהה המותאם לצרכי התעשייה.
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