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איכות, שירות, אחריות.
איכות - בקרות איכות סטנדרטים גבוהים
שירות - שירות זמין, מקצועי ויעיל לאורך שנים
אחריות - שקיפות מלאה , מקצועיות מרבית

ת
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אודות פמילי מוצרי צריכה

מערכות  של  ושירות  שיווק  ביבוא,  מתמחה  החברה  צריכה.  מוצרי  פמילי  חברת 

מיזוג אוויר מתקדמות, תחת המותג פמילי. מותג פמילי קיים למעלה משלושים 

שנה, המלווה בידע מקצועי והנדסי רב בתחום מיזוג האוויר. 

מיזוג מתקדמות:  מגוון רחב של מערכות  ומשווקת  מייבאת  צריכה  מוצרי  פמילי 

מזגנים עיליים, מזגני אינוורטר, מזגנים מיני מרכזיים 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.
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מקרא

מקדם יעילות גבוה
לחיסכון מירבי בחשמל

מקדם יעילות גבוה

SUPER SILENT
פועל בשקט מוחלט

SUPER SILENT
MUTE

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

ציפוי הידרופילי
שומר על סוללת המזגן לאורך זמן

מפני קורוזיה
ציפוי הידרופילי

3DC מנוע 
טכנולוגיה מתקדמת.

3DC מנוע

3

ייבוש אוטומטי
המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי המזגן

למניעת ריחות ופטריות AUTO DRY

צנרת באורך 3.5 מטר
**בסדרת פלוס

ערכת התקנה    3 מטר צנרת נחושת מלאה

LED תצוגת
תצוגה דיגיטלית של 

הטמפרטורה בחזית המזגן LED תצוגת

LED

AUTO RESTART
חזרה אוטומטית של המזגן למצב הפעולה 

 האחרון בו היה לפני ניתוק החשמל.
מאפשר חיבור שעון שבת AUTO RESTART

SLEEP MODE
בקרת טמפרטורה אוטומטית במהלך 

הלילה. למיזוג שקט נעים וחסכוני
SLEEP

תצוגת התראות ותקלות
על צג המזגן

התראות ותקלות

AUTO
החלפה אוטומטית מחימום לקירור 

בהתאם לטמפרטורה בחדר
AUTO

התקנה קלה
במזגנים עיליים - אפשרות לניקוז

משני צדדי היחידה הפנימית.
במזגנים מיני מרכזיים - מאייד מתהפך

התקנה קלה

AUTO FAN
 שינוי אוטומטי של מהירות המאוורר

בהתאם לטמפרטורה
AUTO FAN
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טכנולוגיית אינוורטר
פעולה רציפה של המזגן בתפוקה 

המשתנה בהתאם לתנאי החדר.
לחיסכון מירבי בחשמל INVERTER

I FEEL
חיישנים מיוחדים המתאימים את טמפרטורת 

החדר על פי מיקום השלט

HIGH OUTPUT
תפוקות חימום וקירור גבוהות במיוחד

תפוקות גבוהות

HIGH

OUTP
UT

I FEEL

I CLEAN
פונקציה לניקוי הסוללה למניעת 

הצטברות עובש ואבק
I CLEAN

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 TIMERDEICER

SUPER SWING

SWING

SWING
פיזור אוויר אוטומטי מעלה ומטה

למיזוג אחיד בחלל החדר

TURBO

 TURBO
אפשרות למצב טורבו המקרר את החדר 

ב-30% מהר יותר

FAN SPEED
מספר דרגות מהירות במאוורר 

לפעולה שקטה 

DISPLAY ON/OFF
אפשרות לביטול התצוגה שעל גבי המזגן

FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

Display מזגן נייד
נייד מחדר לחדר

ללא צורך בהתקנה
נייד
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WiFi סדרת פמילי פרפקט אינוורטר

 חסכוני בחשמל – טכנולוגית אינוורטר חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל
  לפעולה רציפה עם תפוקה משתנה לפי תנאי החדר

 SUPER SILENT מזגן שקט במיוחד עם כפתור MUTE לשקט מוחלט בחדר
 WIFI מובנה לשליטה מהפעלה מרחוק באמצעות טלפון נייד

 פונקציית GENTLE WIND לפיזור מושלם של אויר מלטף מ 1100 חרירים
 פונקציית SUPER SWING ארבעה כיווני אוויר נשלטים עי השלט

 שלט גדול ומואר
 7 מהירויות

S U P E R  S I L E N T

חדש! פטנט ייחודי 
פיזור אויר מלטף מ-1100 חרירים

6



 PERFECT INVERTER WiFi
PERFECT INV WiFi 12PERFECT INV WiFi 16PERFECT INV WiFi 26PERFECT INV WiFi 32נתונים טכניים 

AAAAדירוג אנרגטי

SUPER SILENT  db(A) 19192426עוצמת רעש

BTU10620126001890026050תפוקת קירור נומינלי

)min-max( תפוקת קירורBTU4230-138005050-157506200-2450010400-32500

BTU11850148202000029700תפוקת חימום נומינלי

)min-max( תפוקת חימוםBTU4700-142005940-177006300-2590011900-33500

מקדם יעילות
C.O.P 3.943.873.984.1קירור

C.O.P 4.54.34.374.01חימום

הספק נצרך
WATT 79095013901860קירור

WATT 770101013402170חימום

A3.546.28.2זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)16A (c)16A (c)נתיך

CFM400420760800ספיקת אוויר

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

820x306x195820x306x1951100x333x2221100x333x222עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

795x549x305795x549x305853x602x349953x808x433עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית

4x1.5 4x1.5 4x1 4x1 mm כבל בין יחידות

מאייד מאייד מאייד מאייד מיקום הזנת החשמל

SUPER SILENTציפוי הידרופילי WiFiדירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTP
UT

I FEEL מנוע 3DCמקדם יעילות גבוה

3
INVERTERLED תצוגת

LED
AUTO RESTART SLEEP DEICER

SUPER SWING
)4 כיווני אוויר( SWINGפיזור אוויר מלטף
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סדרת פמילי טיטניום WiFi פלוס

עוצמה שקטהעוצמה שקטה
עם פלוס ענק!עם פלוס ענק!

S U P E R  S I L E N T

 SUPER SILENT - הכי שקט שיש - עם לחצן Mute לשקט מוחלט בחדר

 תצוגת LED מתקדמת 

 WiFi מובנה לשליטה מרחוק ע"י טלפון חכם, ללא צורך בהתקנה
-10 oo

  cc  מתאים לחימום בטמפרטורה קיצונית של עד 

 הפשרה אוטומטית והגנה מפני קפיאת המעבה בתנאי מזג אויר קיצוני

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

 פונקציית SUPER SWING ארבעה כיווני אוויר נשלטים ע״י שלט  
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TITANIUM WiFi PLUS
נתונים טכניים 

Titanium 12 WiFi 
PLUS

Titanium 16 WiFi 
PLUS

Titanium 18 WiFi 
PLUS

Titanium 25 WiFi 
PLUS

Titanium 32 WiFi 
PLUS

Titanium 35 WiFi 
PLUS

Titanium 40 WiFi 
PLUS

Titanium 42 WiFi 
PLUS

AAAAAAAAדירוג אנרגטי

SUPER SILENTdb(A) 2626282831313939עוצמת רעש

BTU1080012700158001950025900273003000033000תפוקת קירור

BTU1090012700152001900025200265003010032000תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 3.83.993.93.94.024.173.914.07קירור

C.O.P 3.824.053.953.883.984.174.314.32חימום

הספק נצרך
WATT 830930119014601887189122502366קירור

WATT 835920112014301851185920402170חימום

A3.54.25.56.48.58.79.911זרם עבודה

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

CFM350400600700820850890900ספיקת אוויר

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

811x292x205811x292x2051010x315x2201010x315x2201080x327x2351080x327x2351277x360x2711277x360x271עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

754x552x300817x553x328835x605x360930x655x375930x808x433930x808x433953x808x433953x808x433עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית

mm25x15x1.54x1.5+2x0.754x1.5כבל בין יחידות

מעבהמעבהמאיידמאיידמאיידמאיידמאיידמאיידמיקום הזנת החשמל

SUPER SILENT
MUTE דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTP
UT

I FEEL LED תצוגת

LED
SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

Display

SUPER SWING
מקדם יעילות גבוה)4 כיווני אויר( AUTO FANSWING

ציפוי הידרופילי AUTO RESTART שליטה מרחוק

WiFi
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 BIO WiFI סדרת פמילי
  

 טכנולוגיית  - מערכת להשבחת אוויר הכוללת:
    1. מערכת  פילטרים בריאותית לסינון מיקרו חיידקים ובקטריות

silver-ion, Vitamin c, Active carbon :המכילה פילטר משולש המשלב    
    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

 WiFI מובנה לשליטה מרחוק ע״י טלפון נייד
 SUPER SILENT - הכי שקט שיש - עם לחצן Mute לשקט מוחלט בחדר

 פונקציית SUPER SWING ארבעה כיווני אוויר נשלטים ע״י שלט 
 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט

עוצמתי, חכם ובריא למשפחהעוצמתי, חכם ובריא למשפחה
S U P E R  S I L E N T
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SUPER SILENT
MUTE דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTP
UT

I FEEL LED תצוגת

LED
SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

Display

SUPER SWING
מקדם יעילות גבוה)4 כיווני אויר( AUTO FANSWINGהשבחת אוויר

F-12 BIO WiFIF-16 BIO WiFIF-18 BIO WiFIF-25 BIO WiFIF-32 BIO WiFIF-35 BIO WiFIF-40 BIO WiFIF-42 BIO WiFIF-40 BIO 3phנתונים טכניים 
תלת פאזי

AAAAAAAAAדירוג אנרגטי

SUPER SILENTdb(A) 2626282831313939עוצמת רעש

BTU108001270015800195002590027300300003300028500תפוקת קירור

BTU109001270015200190002520026500301003200029600תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 3.83.993.93.94.024.173.914.073.83קירור

C.O.P 3.824.053.953.883.984.174.314.324.12חימום

הספק נצרך
WATT 8309301190146018871891225023662160קירור

WATT 8359201120143018511859204021702100חימום

A3.54.25.56.48.58.79.9113x3.9זרם עבודה

Amp10A (c)10A (c)10A (c)16A (c)20A (c)20A (c)20A (c)20A (c)3x10A (c)נתיך

CFM350400600700820850890900900ספיקת אוויר

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

811x292x205811x292x2051010x315x2201010x315x2201080x327x2351080x327x2351277x360x2711277x360x2711250x360x253עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

754x552x300817x553x328835x605x360930x655x375930x808x433930x808x433953x808x433953x808x433970x805x370עומק x גובה x אורךמידות יח׳ חיצונית

mm5x15x1.54x1.5+2x0.754x0.754x1.5כבל בין יחידות

מעבהמעבהמעבהמאיידמאיידמאיידמאיידמאיידמאיידמיקום הזנת החשמל

 BIO WiFI

ציפוי הידרופילי AUTO RESTART שליטה מרחוק

WiFi
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נוח ויעיל במיוחדנוח ויעיל במיוחד
S U P E R  S I L E N T

סדרת פמילי קומפורט פיור
  

 SUPER SILENT - הכי שקט שיש - עם לחצן Mute לשקט מוחלט בחדר

 סוללת מאייד בציפוי זהב

 תפוקות חימום וקירור גבוהות 

 TURBO – קירור / חימום מהיר של החדר

 תצוגת LED מתקדמת

 פונקציית SUPER SWING ארבעה כיווני אוויר נשלטים ע״י שלט 

 I FEEL - חיישנים מיוחדים המווסתים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט
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COMFORT PURE
COMFORT 12 PURECOMFORT 16 PURECOMFORT 18 PURECOMFORT 25 PURECOMFORT 32 PUREנתונים טכניים 

AAAAAדירוג אנרגטי

SUPER SILENTdb(A) 2626282831עוצמת רעש

BTU1080012700158001950025900תפוקת קירור

BTU1090012700152001900025200תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 3.83.993.93.94.02קירור

C.O.P 3.824.053.953.883.98חימום

הספק נצרך
WATT 830930119014601887קירור

WATT 835920112014301851חימום

A3.54.25.56.48.5זרם עבודה

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

CFM350400600700820ספיקת אוויר

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

811x292x205811x292x2051010x315x2201010x315x2201080x327x235עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

754x552x300817x553x328835x605x360930x655x375930x808x433עומק xגובהxאורךמידות יח׳ חיצונית

mm25x15x1.54x1.5+2x0.75כבל בין יחידות

מאיידמאיידמאיידמאיידמאיידמיקום יחידת החשמל

SUPER SILENT
MUTE דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTP
UT

I FEEL LED תצוגת

LED
SLEEP DEICER התראות ותקלות FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

Display

SUPER SWING
מקדם יעילות גבוה)4 כיווני אויר( AUTO FANSWING

ציפוי הידרופילי
סוללת מאייד
בציפוי זהב AUTO RESTART

התקנה קלה
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סדרת פמילי קומפורט פלוס

 SUPER SILENT - הכי שקט שיש - עם לחצן Mute לשקט מוחלט בחדר

 פונקציית SUPER SWING ארבעה כיווני אוויר נשלטים ע״י שלט  

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

 תפוקות חימום וקירור גבוהות 

 TURBO – קירור / חימום מהיר של החדר

נוח ויעילנוח ויעיל
עם הפלוס המפנק!עם הפלוס המפנק!

S U P E R  S I L E N T
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COMFORT PLUS
COMFORT 12 POWERCOMFORT 16 PLUSCOMFORT 18 PLUSCOMFORT 25 PLUSCOMFORT 32 PLUSנתונים טכניים 

AAAAAדירוג אנרגטי

SUPER SILENTdb(A) 2626282831עוצמת רעש

BTU1080012700158001950025900תפוקת קירור

BTU1090012700152001900025200תפוקת חימום

מקדם יעילות
C.O.P 3.83.993.93.94.02קירור

C.O.P 3.824.053.953.883.98חימום

הספק נצרך
WATT 830930119014601887קירור

WATT 835920112014301851חימום

A3.54.25.56.48.5זרם עבודה

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

CFM350400600700820ספיקת אוויר

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

811x292x205811x292x2051010x315x2201010x315x2201080x327x235עומק x גובה x אורךמידות יח׳ פנימית

754x552x300817x553x328835x605x360930x655x375930x808x433עומק xגובהxאורךמידות יח׳ חיצונית

mm25x15x1.54x1.5+2x0.75כבל בין יחידות

מאיידמאיידמאיידמאיידמאיידמיקום יחידת החשמל

SUPER SILENT
MUTE דירוג אנרגטי

A
TURBO תפוקות גבוהות

HIGH

OUTP
UT

I FEEL LED תצוגת

LED
SLEEP DEICER התראות ותקלות התקנה קלה FAN SPEED

כיבוי תאורת
התצוגה

Display

SUPER SWING
מקדם יעילות גבוה)4 כיווני אויר( AUTO FANSWING

ציפוי הידרופילי AUTO RESTART15



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 יד החזק והעוצמתי בישראלהני הני
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 FPA-16HFSA-15Hנתונים טכניים 

AAדירוג אנרגטי

1215012200תפוקת קירור / חימום

WATT 898898הספק נצרך

3633.63זרם עבודה

3232משקל בק״ג

מידות בס״מ
42x44x8242x44x82גובה x עומק x רוחב

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

OUTP
UT

LED תצוגת

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

כולל
שלט

נייד

17



פמילי מוצרי צריכה 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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36 שנות מוניטין

שיא הטכנולוגיה במיזוג
Family


