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עוצמה בינלאומית–כרומגן
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ספרד

ישראל

אוסטרליה



נעים מאוד  -כרומגן
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1962הוקמה בשנת כרומגן

קרן השקעות–טנא 32%, קיבוץ שער העמקים68%: בעלים.

מדינות40מעל : פריסה בינלאומית

שני מפעלי יצור בישראל  :

מפעל דודים בקיבוץ שער העמקים  •

בציפוריתמפעל קולטים •

240 (כ"סה340)עובדים בארץ

 מיליון דולר100מחזור כולל של כ



כרומגןעובדות על 5

נולד דוד חדש כל דקהבכרומגן.

4 ₪עולה לחמם דוד.

80% כרומגןמהציבור מוכן לשלם יותר על.

 מיליון  150מעל , הרבה מים–מחממים מים

.ליטר

חוסכים תחנת כוח בשנה

חודשים של חימום סולרי של  6כל 

מיליארד1.5ע ל "ש= מיליון ליטר 150

ש"קוט/שנה
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הבחירה הנכונהכרומגן

 שנות ניסיון60מעל

 מתקינים מורשים לקהל  100מעל

פרטי

  רשת מתקינים מקצועית לפרויקטים

מוסדיים

  מחלקה טכנית לתכנון וליווי פרויקטים

תמיכה ומענה לקהילות מקצועיות

  מרכז שירות מקצועי ומיומן

  צוותי התקנות וצוותי טכנאי שירות

פנימי
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הבחירה הירוקהכרומגן

עדיין יחידים עם , הובלנו את מהפיכת האמייל

אמייל כחול

 אין ירוק וזול ממנה–האנרגיה הסולארית

בעלי תו ירוק

מפעל ירוק

ILGBC
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מערכת בצללית נמוכה משפרת חזית רביעית וחוסכת עלויות מסתור? הידעת



הבחירה התקניתכרומגן
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.ברז ערבול הינו מרכיב בטיחותי ומחויב בתקן? הידעת

  כל התקנים וההיתרים

ל  "בארץ ובחו

למוצרים ולמפעל

ISO



עיקרי התקנה הקיימת

 מחויבת בהתקנת  ( קומות9ע "ש) מטר 27כל יחידת דיור במגדלי מגורים עד

.579י "מערכת סולארית לפי ת

 הקומות העליונות נדרשות למערכת סולארית7במגדלים גבוהים יותר.

חזות , אקלים, אלא אם כן מוציאה הרשות המקומית פטור בגין מאפייני מבנה
.ב"וכיו

אין התייחסות לטכנולוגיית חימום המים בקומות האחרות ולפיכך הכול מאושר.
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התקנה החדשה
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עיקרי התקנה החדשה
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משולב בספר קוד הבניה החדש, מחליף תקנה קיימת.

(עשוי עדיין להשתנות בניסוח. )עדיין בתהליך ועוד לא אושר סופית

ייצאו הבהרות כתובות מפורטות–לכל המצבים כשלעצמו אינו ברור סופית.

משנה את פתרונות חימום המים ליעילים בלבד.

(או מערכת מרכזית לבניין.)מוסיף חובת מערכת יצור אנרגיה לכל יחידת דיור

משתלב עם הוראות למתקני תברואה הקיימות.



משמעויות השינוי

פתיחת השוק לכל פתרון ידוע או חדש שיענה על הדרישות:

.מערכת חימום מים יעילה וגם מערכת הפקת אנרגיה•

.כל טכנולוגיה או מערכת–כמערכת גיבוי לחימום המים •

רק מערכת תרמו סולארית הינה גם וגם.

 המחיר כלכלי < =הלקוח הינו הקבלן < =לבניה חדשה < =תקן חדש!

עלות מערכת תרמו סולארית הינה הזולה ביותר התקנית.
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מערכות חימום מים יעילות

 ביישום דירתי או תרמו סיפוני לא מוגבל , ידוע, מוכר–מערכת תרמו סולארית

.  במספר קומות

 יעילות פי , בלי דוד אינטגראלי/עם–משאבות חוםCOPיקרות, מגוף חשמלי.

אחר:

(יכול להשתלב כמערכת גיבוי. )לא גז•

(יכול להשתלב כמערכת גיבוי. )לא חשמל•

.כן מערכות מרכזיות•

.כן שילובים של מערכות•
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(יקרות לחימום ליטר)מערכות חימום מים לא יעילות 

 (  ע"או שאטמור. )חמם מהיר, דוד חשמלי–מערכות חשמל

 קסקדות, דירתייםחממים מהירים –מערכות גז.
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מערכות הפקת אנרגיה

 מערכת תרמו סולארית–

.ר"הזולה ביותר לרכש תקני והיעילה ביותר למ•

.שטח גג–מגבלת כמות יחידה •

.סף קלורי דירתי או מינימום לבניין–בתקנה חדשה •

 וולטאיקולט פוטו–

.ר לדייר"מ50= פאנלים KW6 =20על פי התקנה נדרשת תפוקה של •

(  ציוד נילווה ומערכת חימום מים יעילה, ללא התקנה. )7,000₪עלות פאנלים בלבד כ •

ע מבחינת תפוקה ממקור אנרגיה מתחדשת"אחר ש  .
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מערכות תרמו סולאריות  

(רוב השנה שמש יעילה. )ר ומותאמות לישראל"מערכות יעילות מאוד למ

ביישום דירתי תרמו סיפוני או בריכוז חוות קולטים תרמו סולארי.

(אילוץ קומתי, אוגר דירתי. )מערכות מאולצות יעילות יותר

בהתאמה לכל צורך, כולם תקניים, מגוון קולטים ודודים.

מתוכננות על פי תקינה שקובעת תפוקה והתאמה.



שילובי מערכות

ניתן לשלב כל מערכת חימום מים יעילה עם כל מערכת הפקת אנרגיה  .

ניתן להציע מערכות נפרדות לכל יחידת דיור או מרכזיות לבניין מגורים.
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מערכת תרמו סולארית הינה  

הפתרון התקני במחיר הכלכלי ביותר  
לקבלן ולדייר



..(הכל)=? יכולה להציע לכםכרומגןמה 

 ניסיון בינלאומי בכל המערכות הרלבנטיות לחימום מים ולהפקת  לכרומגן!ניסיון
.  אנרגיה

 לתכנון משולב יעיל על פי התקנה החדשה יש משמעות כלכלית  !! תכנון מקצועי
(  תפוקות ונצילות ושטחי גגות. )גדולה

 ציוד והתקנה עד הפעלה מלאה ובאחריות, רכש הפתרון!!! ביצוע התקנה.

 תכנית תחזוקה שנתית לכלל המערכות!!!! תחזוקה .

 שירות קבלני ייחודי מתמחה, מוקדי תכנון!!!!! כרומגןשירות ואחריות.

..  אנחנו אתך לאורך כל הדרך

מאבחון הצרכים והתכנון ועד האחריות לתפקוד בבניין



הבחירה של כולםכרומגן
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תעשייתיים/מבנים מוסדייםבתי דירותבתים פרטיים



הבחירה של כולםכרומגן
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הלל יפה חדרה 



משולבת גז  תרמוסיפוניתמערכת 



:רמת גן8פרויקט אנה פרנק : דוגמה

 וכרומגןפזגזשיתוף פעולה.

יישום משולב סולארי וגז.

 10מערכת מרכזית לבניין

.דיירים40, קומות



משולבת דודים מרכזיים  תרמוסיפוניתמערכת 



בדירות בודדות  תרמוסיפוניתמערכת 



ברבי קומותסיפוניותמערכת תרמו 



Seychelles

ל  "פרויקטים בחו



משאבות חום–סיפוניותמערכת תרמו 




