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אודות פמילי ליין
1986. החברה מתמחה ביבוא, שיווק ושירות של  חברת פמילי ליין הוקמה בשנת 
למעלה  של  ניסיון  לחברה  פמילי.  המותג  תחת  מתקדמות,  אוויר  מיזוג  מערכות 

משלושים שנה, המלווה בידע מקצועי והנדסי רב בתחום מיזוג האוויר. 

מזגנים  מתקדמות:  מיזוג  מערכות  של  רחב  מגוון  ומשווקת  מייבאת  ליין  פמילי 
עיליים, מזגני אינוורטר, מזגנים מיני מרכזיים, VRF ומזגנים ניידים.

המזגנים מיוצרים במפעלים גדולים בעלי ותק ומוניטין רב שנים, מהמובילים בעולם.
ומקצועיים  לחברה אגף שירות בפריסה ארצית המונה עשרות טכנאים מיומנים 
הנותנים שירות מהיר, אדיב ומקצועי, המגובה בנציגים טלפונים ובצוותי מהנדסים 

וטכנאים מנוסים.

הארץ. רחבי  בכל  ואדיבים  מהירים  פתרונות  הנותן  הפצה  מערך   לחברה 
במהלך השנים רכשה החברה מאות אלפי לקוחות מרוצים ונאמנים.

לקוחות  המקצועי,  השוק  ללקוחות  הארץ  בכל  מוצריה  את  משווקת  החברה 
מוסדיים, משרדי ממשלה, רשתות וחנויות חשמל, מתקיני מערכות מיזוג, קבלני 

בניין, מפעלי תעשייה, ועדי עובדים ועוד. 

ביותר, שקטים  גבוהות,  תפוקות  עם  מתקדמת  טכנולוגיה  בעלי  פמילי  מזגני 
אפשרות  ולחלקם  החשמל  בצריכת  רב  לחיסכון  גבוהה  אנרגטית  יעילות  עם 
ובקרה  פיקוד  מערכות  למזגנים   .)WIFI( חכם  טלפון  באמצעות  מרחוק  להפעלה 
BIO להשבחת  וכן מערכת  מתקדמות וחכמות המאפשרות בקרת אקלים מלאה 

האוויר, המסננת בקטריות, חיידקים, אבק, עשן וריחות.
מזגני פמילי מאופיינים בעיצוב חדשני עם מראה נקי ואלגנטי. 

בטכנולוגיה  הן  האוויר  מיזוג  תחום  את  להוביל  דגלה  על  חרטה  פמילי  חברת 
המתקדמת ביותר והן ברמת שירות אישי יעיל אדיב ומקצועי.

האוויר  מיזוג  ממערכות  וליהנות  פמילי  למשפחת  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנו 
הטובות והמתקדמות ביותר בישראל.

תו תקן של מכון התקנים הישראלי )מת״י(
עמידה בהצהרת התפוקות ובטיחות

עפ״י תקן ישראלי ת״י 994
 תו בטיחות של מכון התקנים

הישראלי )מת״י(

תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
מערכת ניהול איכות מאושרת.

ISO 9001 :2015 תקן ישראלי ת״י

תקנים
.ISO9001 מזגני פמילי בעלי תו תקן ישראלי המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ועומדים בתקני איכות בינלאומיים קפדנים של
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מקרא

טכנולוגיית אינוורטר
פעולה רציפה של המזגן בתפוקה 

המשתנה בהתאם לתנאי החדר.
לחיסכון מירבי בחשמל INVERTER

SUPER SILENT
פועל בשקט מוחלט

SUPER SILENT

WiFi - הפעלה ושליטה מרחוק
על פעולות המזגן באמצעות טלפון חכם

WiFi

טכנולוגיית BIO להשבחת אוויר
 מערכת פילטרים כפולה לסינון

חיידקים, בקטריות, ריחות, עשן ואבק השבחת אוויר

A דירוג אנרגטי
יעילות אנרגטית גבוהה לחיסכון 

מירבי בחשמל
דירוג אנרגטי

A

מקדם יעילות גבוה
לחיסכון מירבי בחשמל

I FEEL
חיישנים מיוחדים המתאימים את טמפרטורת 

החדר על פי מיקום השלט

HIGH OUTPUT
תפוקות חימום וקירור גבוהות במיוחד

תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEEL

מקדם יעילות גבוה

תו תקן ישראלי
עמידה בהצהרת התפוקות

ובטיחות עפ״י תקן ישראלי ת״י 994

תו תקן מכון התקנים הישראלי
מערכת ניהול איכות מאושרת עפ״י

תקן ישראלי ת״י 2015 : 9001

תו בטיחות
מטעם מכון התקנים הישראלי

תו תקן ישראלי

ISO 9001

תו בטיחות

I CLEAN
פונקציה לניקוי הסוללה למניעת 

הצטברות עובש ואבק
I CLEAN

ייבוש אוטומטי
המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי המזגן

למניעת ריחות ופטריות

ציפוי הידרופילי
שומר על סוללת המזגן לאורך זמן

מפני קורוזיה ציפוי הידרופילי

3DC מנוע 
טכנולוגיה מתקדמת.

3DC מנוע

3

AUTO DRY

צנרת באורך 3.5 מטר

ערכת התקנה

0.5oC
דיוק מירבי

התאמה מדויקת עד חצי מעלת צלזיוס
לויסות טמפרטורת החדר

LED תצוגת
תצוגה דיגיטלית של 

הטמפרטורה בחזית המזגן

AUTO RESTART
חזרה אוטומטית של המזגן למצב הפעולה 

 האחרון בו היה לפני ניתוק החשמל.
מאפשר חיבור שעון שבת

SLEEP MODE
בקרת טמפרטורה אוטומטית במהלך 

הלילה. למיזוג שקט נעים וחסכוני

SUPER SWING
ארבעה כיווני אוויר

נשלטים על ידי השלט

TIMER MODE
טיימר המאפשר תכנות מראש

של הפעלה וכיבוי המזגן

DEICER
הפשרה אוטומטית עם הגנה מפני 

קפיאת המעבה בתנאי מזג אוויר קיצוניים

LED תצוגת

LED

AUTO RESTART

SLEEP

TIMER

DEICER

SUPER SWING

SWING

SWING
פיזור אוויר אוטומטי מעלה ומטה

למיזוג אחיד בחלל החדר

תצוגת התראות ותקלות
על צג המזגן

AUTO
החלפה אוטומטית מחימום לקירור 

בהתאם לטמפרטורה בחדר

AUTO FAN
 שינוי אוטומטי של מהירות המאוורר

בהתאם לטמפרטורה

התקנה קלה
במזגנים עיליים - אפשרות לניקוז

משני צדדי היחידה הפנימית.
במזגנים מיני מרכזיים - מאייד מתהפך

התראות ותקלות

AUTO

התקנה קלה

AUTO FAN

TURBO

 TURBO
אפשרות למצב טורבו המקרר את החדר 

ב-30% מהר יותר

FAN SPEED
מספר דרגות מהירות במאוורר 

לפעולה שקטה 

SCREEN ON/OFF
אפשרות לביטול התצוגה שעל גבי המזגן

FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

SCREEN

מזגן נייד
נייד מחדר לחדר

ללא צורך בהתקנה
נייד
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WiFi סדרת פמילי אינוורטר
 טכנולוגיית אינוורטר לחיסכון של עד 50% בצריכת החשמל,

  לפעולה רציפה עם תפוקה המשתנה לפי תנאי החדר
 SUPER SILENT – הכי שקט שיש

 COP 4 חסכוני בחשמל - מקדם יעילות גבוה מעל 
 WiFi מובנה לשליטה והפעלה מרחוק באמצעות טלפון חכם

 תצוגת LED מתקדמת עם דיוק עד חצי מעלת צלזיוס
 פונקציית SUPER SWING - ארבעה כיווני אוויר נשלטים ע״י השלט *

 ערכת התקנה

גיה לו ו פסגת הטכנ
S U P E R  S I L E N T
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מידות עומק יח׳ חיצונית אינן כוללות רגליות

INVERTERSUPER SILENT WiFiדירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEEL מקדם יעילות גבוה

0.5oC
דיוק מירבי LED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER ציפוי הידרופילי מנוע 3DCתו תקן ישראליערכת התקנה

3
SUPER SWING

)*בדגמים 26, 32( SWING

INVERTER WiFi
אינוורטר WiFi 32אינוורטר WiFi 26אינוורטר WiFi 16אינוורטר WiFi 12נתונים טכניים 

AAAAדירוג אנרגטי

SUPER SILENTdb(A) 19202730עוצמת רעש

BTU10500126001925025550תפוקת קירור נומינלי

)min-max( תפוקת קירורBTU4810-136305730-157306150-2510013680-30030

BTU9800128502105026500תפוקת חימום נומינלי

)min-max( תפוקת חימוםBTU6245-137206485-165506310-2734014550-32900

מקדם יעילות
C.O.P 4.144.054.054.07קירור

C.O.P 4.233.914.094.24חימום

הספק נצרך
WATT 71091013901840קירור

WATT 68096015001830חימום

A3.153.956.18.1זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)16A (c)16A (c)נתיך

CFM350380650740ספיקת אוויר

Inch1/4-3/81/4-3/81/4-1/23/8-5/8חיבור צנרת

800x300x198850x300x1981100x330x2351100x330x235עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

720x545x255795x545x290900x700x350905x795x332עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית
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סדרת פמילי טיטניום
 SUPER SILENT - הכי שקט שיש

 תצוגת LED מתקדמת עם דיוק עד חצי מעלת צלזיוס
 מקרר את חלל החדר ב-30% מהר יותר

-10 o
 c  מתאים לחימום בטמפרטורה קיצונית של עד 

 הפשרה אוטומטית והגנה מפני קפיאת המעבה בתנאי מזג אוויר קיצוני
 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט

 ערכת התקנה *

העוצמה השקטה
S U P E R  S I L E N T
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SUPER SILENT דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEEL

0.5oC
דיוק מירבי LED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

SCREEN

SUPER SWING
מקדם יעילות גבוה)בדגמים 18 ומעלה( AUTO FANSWING

ערכת התקנה
תו תקן ישראלי)* למעט בדגמים 37, 40(

מידות עומק יח׳ חיצונית אינן כוללות רגליות

TITANIUM
טיטניום Pre 40טיטניום Pre 37טיטניום Pre 32טיטניום Pre 26טיטניום Pre 18טיטניום Pre 16טיטניום Pre 12נתונים טכניים 

AAAAAAAדירוג אנרגטי

BTU10350123001570020300250002800029600תפוקת קירור

BTU10000128001540020350258002820029250תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 4.003.793.844.133.833.894.11קירור

C.O.P 4.13.93.663.923.93.734.23חימום

הספק נצרך
WATT 76095011901440190720902100קירור

WATT 71096012301370194021702020חימום

A3.34.35.46.48.79.49.5זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)10A (c)16A (c)16A (c)20A (c)20A (c)נתיך

CFM350400570700770880890ספיקת אוויר

Inch1/4-3/81/4-3/81/4-1/21/4-1/23/8-5/83/8-5/83/8-5/8חיבור צנרת

850x300x198850x300x198970x320x2401100x330x2401100x330x2401300x332x2401250x360x253עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

720x540x260800x530x290800x690x300800x690x300900x800x330902x795x332970x805x370עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית
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BIO סדרת פמילי
 טכנולוגיית  - מערכת להשבחת אוויר הכוללת:  

    1. מערכת  פילטרים בריאותית לסינון מיקרו חיידקים ובקטריות
    2. מערכת  אקו פילטר - סופג ומפיג ריחות, עשן ואבק

    3. ניקוי אנטי בקטריות - פונקציה לניקוי המזגן מעובש ופטריות
    I CLEAN .4 - ניקוי אוטומטי של המזגן ליצירת אוויר נקי

 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט
 ערכת התקנה *

א למשפחה ן הברי ג המז
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ערכת התקנה
I CLEAN)* למעט בדגמים 37, 40( AUTO DRY AUTO RESTART

דירוג אנרגטי

A
תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEEL LED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

SCREEN

השבחת אוויר
SUPER SWING

)בדגמים 18 ומעלה( AUTO FAN SWINGתו תקן ישראלי ציפוי הידרופילי

מידות עומק יח׳ חיצונית אינן כוללות רגליות

F-12 BIOF-16 BIOF-18 BIOF-26 BIOF-32 BIOF-37 BIOF-40 BIOנתונים טכניים 

AAAAAAAדירוג אנרגטי

BTU10200120001570019800258002800029600תפוקת קירור

BTU9800120001540018700258002820029250תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 4.013.833.844.083.83.894.11קירור

C.O.P 4.023.793.664.023.693.734.23חימום

הספק נצרך
WATT 74090011931420199020902100קירור

WATT 71091012301360204021702020חימום

A3.24.05.46.39.19.49.5זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)10A (c)16A (c)20A (c)20A (c)20A (c)נתיך

CFM380400570730770890890ספיקת אוויר

Inch1/4-3/81/4-3/81/4-1/21/4-1/23/8-5/83/8-5/83/8-5/8חיבור צנרת

840x300x205840x300x205970x320x2401090x330x2401090x330x2401310x332x2401250x360x253עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

720x545x255795x525x290800x690x300825x655x310902x795x332902x795x332970x805x370עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית

BIO
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סדרת פמילי קומפורט

 תפוקות חימום וקירור גבוהות
 תצוגת LED מתקדמת

 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט

עיל י ו ח  ו נ
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דירוג אנרגטי

A
תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEEL LED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

SCREEN

תו תקן ישראלי AUTOAUTO FAN TIMERSWING I CLEANציפוי הידרופילי AUTO DRY

מידות עומק יח׳ חיצונית אינן כוללות רגליות

COMFORT
קומפורט 32קומפורט 26קומפורט 16קומפורט 12נתונים טכניים 

AAAAדירוג אנרגטי

BTU10200120001980025800תפוקת קירור

BTU9800120001870025800תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 4.013.834.083.8קירור

C.O.P 4.023.794.023.69חימום

הספק נצרך
WATT 74090014201990קירור

WATT 71091013602040חימום

A3.24.06.39.1זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)16A (c)20A (c)נתיך

CFM380400730770ספיקת אוויר

Inch1/4-3/81/4-3/81/4-1/23/8-5/8חיבור צנרת

840x300x205840x300x2051090x330x2401090x330x240עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

720x545x255795x525x290825x655x310902x795x332עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית
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WiFi סדרת פמילי פרימיום
 WiFi מובנה לשליטה מרחוק ע”י טלפון חכם, ללא צורך בהתקנה

 SUPER SILENT - הכי שקט שיש
 תצוגת LED מתקדמת עם דיוק עד חצי מעלת צלזיוס

 מקרר את חלל החדר ב-30% מהר יותר
-10 o

 c  מתאים לחימום בטמפרטורה קיצונית של עד 
 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט

 ערכת התקנה *

שליטה מרחוק
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פרימיום WiFi 40פרימיום WiFi 37פרימיום WiFi 32פרימיום WiFi 26פרימיום WiFi 18פרימיום WiFi 16פרימיום WiFi 12נתונים טכניים 

AAAAAAAדירוג אנרגטי

BTU10350123001570020300250002800029600תפוקת קירור

BTU10000128001540020350258002820029250תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 4.003.793.844.133.833.894.11קירור

C.O.P 4.13.93.663.923.93.734.23חימום

הספק נצרך
WATT 76095011901435191020902100קירור

WATT 71096012301370194021702020חימום

A3.34.35.46.48.79.49.5זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)10A (c)16A (c)16A (c)20A (c)20A (c)נתיך

CFM350400570700770880890ספיקת אוויר

Inch1/4-3/81/4-3/81/4-1/21/4-1/23/8-5/83/8-5/83/8-5/8חיבור צנרת

850x300x198850x300x198970x320x2401100x330x2401100x330x2401310x332x2401250x360x253עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

720x540x260800x530x290800x690x300800x690x300900x800x330902x795x332970x805x370עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית

SUPER SILENT דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEELWiFi

0.5oC
דיוק מירבי LED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

SCREEN

SUPER SWING
)בדגמים 18 ומעלה( AUTO FANמקדם יעילות גבוה SWING תו תקן ישראלי

I CLEANציפוי הידרופילי AUTO DRY
ערכת התקנה

)* למעט בדגמים 37, 40(

מידות עומק יח׳ חיצונית אינן כוללות רגליות

PREMIUM WiFi
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WiFi סדרת פמילי דיזיין
 חזית מוכספת למראה מהודר ואלגנטי 

 WiFi מובנה לשליטה מרחוק ע”י טלפון חכם, ללא צורך בהתקנה
 SUPER SILENT - הכי שקט שיש 

 תצוגת LED מתקדמת עם דיוק עד חצי מעלת צלזיוס
 מקרר את חלל החדר ב-30% מהר יותר

-10 o
 c  מתאים לחימום בטמפרטורה קיצונית של עד 

 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט
 ערכת התקנה *

כות מעוצבת אי
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SUPER SILENT דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

I FEEL

0.5oC
דיוק מירבי LED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

SCREEN

WiFi AUTO FAN
SUPER SWING

)בדגמים 18 ומעלה( SWING תו תקן ישראלי

I CLEANציפוי הידרופילי AUTO DRY
ערכת התקנה

)* למעט בדגם 37(

מידות עומק יח׳ חיצונית אינן כוללות רגליות

DESIGN WiFi
דיזיין WiFi 37דיזיין WiFi 32דיזיין WiFi 26דיזיין WiFi 18דיזיין WiFi 16דיזיין WiFi 12נתונים טכניים 

AAAAAAדירוג אנרגטי

BTU103501230015700203002500028000תפוקת קירור

BTU100001280015400203502580028200תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 4.003.793.844.133.833.89קירור

C.O.P 4.13.93.663.923.93.73חימום

הספק נצרך
WATT 7609501190143519102090קירור

WATT 7109601230137019402170חימום

A3.34.35.46.48.79.4זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)10A (c)16A (c)16A (c)20A (c)נתיך

CFM350400570700770880ספיקת אוויר

Inch1/4-3/81/4-3/81/4-1/21/4-1/23/8-5/83/8-5/8חיבור צנרת

850x300x198850x300x198970x320x2401100x330x2401100x330x2401310x332x240עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

720x540x260800x530x290800x690x300800x690x300900x800x330902x795x332עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית
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-מרכזיים סדרת פמילי מיני

 SUPER SILENT - הכי שקט שיש
 התקנה קלה – מאייד מתהפך עם ברזים גבוהים במעבה

 WiFi מובנה לשליטה מרחוק ע”י טלפון חכם, ללא צורך בהתקנה
 אופציה להפעלה מארבעה חדרים שונים )חיבור של 4 עיניות(

 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט

ONE FOR ALL
S U P E R  S I L E N T
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מיני מרכזי FMI 50-3PH WiFiמיני מרכזי FMI 45-3PH WiFiנתונים טכניים 

FFדירוג אנרגטי

BTU4100047100תפוקת קירור

BTU4260057300תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 3.283.26קירור

C.O.P 3.323.18חימום

הספק נצרך
WATT 36244234קירור

WATT 37505270חימום

A**3x9**3x11זרם עבודה

Amp*3x16A*3x16Aנתיך

CFM16001600ספיקת אוויר

H"2O0.50.5לחץ סטטי מקסימלי

Inch3/4-3/83/4-3/8חיבור צנרת

mm25x1.55x1.5כבל בין יחידות

860x385x670860x385x670עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

945x1255x340940x1366x368עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית

מיני מרכזיים

* הזנה ליחידה חיצונית
** בפאזה המועמסת

SUPER SILENT I FEEL WiFiהתקנה קלה AUTO RESTART SLEEP DEICER FAN SPEED תו תקן ישראלי AUTOAUTO FAN TIMER ציפוי הידרופילי
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סדרת פמילי ניידים
 מערכת  פילטרים כפולה להשבחת אוויר הכוללת פילטרים לסינון מיקרו חיידקים, בקטריות, עשן וריחות

 תפוקות גבוהות בקירור וחימום
A חסכוני בחשמל - דירוג אנרגטי 

 כולל משאבת חום לבטיחות מירבית
 מתאים לחיבור והפעלת שעון שבת

 נייד על גלגלים למעבר קל מחדר לחדר
 ללא צורך בהתקנה

יד החזק והעוצמתי בישראל הני

FSA-12H FSA-14H 18



 FSA-12HFSA-14Hנתונים טכניים 

AAדירוג אנרגטי

1030012000תפוקת קירור / חימום

WATT 811898הספק נצרך

33.63זרם עבודה

3232משקל בק״ג

מידות בס״מ
גובה x עומק x רוחב

42x44x8242x44x82

ניידים

אביזרים נלווים
 צינור להוצאת אוויר חם באורך 1.5 מטר להנחה על חלון

 אביזר לאטימת פתח חלון הזזה
 פילטר

 שלט רחוק

דירוג אנרגטי

A
תפוקות גבוהות

HIGH

OUTPUT

LED תצוגת

LED
השבחת אוויר AUTO RESTARTהתקנה קלה SLEEP FAN SPEED AUTOTIMER ציפוי הידרופילי

כולל
שלט

נייד
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פמילי ליין שיווק )1990( בע״מ
רח׳ הסדנא 11, קרית אתגרים, רעננה 43650, ת.ד. 2607

family@familyline.co.il | www.familyline.co.il  |  1-700-55-00-66 :טל׳: 09-7400401 | פקס: 09-7400501  |  שירות לקוחות
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30 שנות מוניטין


