
 

הכנת הדירה והכנות חשמל לבית/דירה בשיפוץ/בניה או לדירה קיימת

הכנות בבניה 1

קירות ישריםאיטום בין הקיר לריצפה



 הכנה לפאנל שקוע

 

 במקרה שמניחים פרקט יש לשמור על מרווח מקסימלי של 8 ממ

 רצוי 5 ממ .

תמונה להמחשה איך הפאנל 
יושב מעל הפרקט 

הפאנל יושב כולו מעל הפרקט

הכנת הדירה והכנות חשמל לבית/דירה בשיפוץ/בניה או לדירה קיימת

הכנות בבניה 2

פינוי או הכנה לפנל חייב 
להיות ישר ונקי מבליטות

גובה 14.5 ס"מ עומק 2 ס"מ
ריצוף עד לתוך הפינוי , 

איטום כמו בשקופית  
הקודמת  



 

הכנת הדירה והכנות חשמל לבית/דירה בשיפוץ/בניה או לדירה קיימת

 1 אישור מכון התקנים
  קישור

 2 הנחיות ואישור בודק מוסמך
   למערכת פאנל מחמם

 קישור מצורף

*** בכל מקרה יש להתקין את המערכת רק לאחר אישור 
חברת חשמל. החשמל חייב להיות מוכן ומאושר כדי 

להרכיב את המערכת.

 הכנות חשמל

https://drive.google.com/file/d/0B-c-KdOoqeU_WmhodHF2RF8zVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-c-KdOoqeU_WmhodHF2RF8zVVk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KA-jK90wGDslzOvm8CjuXeP56on-ivqUTMFeW0Qa01Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KA-jK90wGDslzOvm8CjuXeP56on-ivqUTMFeW0Qa01Y/edit?usp=sharing


 מקרא

= תרמוסטט אל חוטי

T           תרמוסטט חוטי =  

TW  תרמוסטט אל חוטי =

= שרוול מעבר לחשמל השחלה 
חוט גמיש .( ממולץ יותר קל )

 

  = פאנל מחמם

= נקודת חשמל      

5 ס”מ

10ס”מ

5 ס”מ

10 ס"מ

 
5 ס”מ 10 ס"מ

30 ס"מ

W

 הכנות חשמל



בכל שאלה יש לפנות אלי ישירות . לטלפון נייד 054-4205095  אם לא עניתי לשלוח לי וואטסאפ בבקשה  

 צינור   לחשמל

 תרמוסטט אל חוטי

h=30

גביס 3 מקום+
מפסק דו קוטבי

h=1405 סמ מהרצפה
 5 סמ מהמשקוף/ 

מפינת החדר 

קו ישיר מהארון 
חוטים 2.5

דוגמה לטרמוסטט אל חוטי



בכל שאלה יש לפנות אלי ישירות . לטלפון נייד 054-4205095  אם לא עניתי לשלוח לי וואטסאפ בבקשה  

 שרוול מעבר    לחשמל

3000W תרמוסטט חוטי עד

h=30

גביס 3 מקום+
מפסק דו קוטבי

h=1405 סמ מהרצפה
 5 סמ מהמשקוף

קו ישיר מהארון 
חוטים 2.5

3X1.5   חום , כחול , חום שחור (פאזה חוזרת )  

ציור 2



בכל שאלה יש לפנות אלי ישירות . לטלפון נייד 054-4205095  אם לא עניתי לשלוח לי וואטסאפ בבקשה  

מעל  3000W אל חוטי

h=30

גביס 3 מקום+
מפסק דו קוטבי

h=140

3 מקום+
מפסק דו קוטבי

ציור 3



בכל שאלה יש לפנות אלי ישירות . לטלפון נייד 054-4205095  אם לא עניתי לשלוח לי וואטסאפ בבקשה  

מעל   3000W דרך קונטקטור בארון

h=30

h=140

3 מקום+
מפסק דו 

קוטבי

ציור 3

 קונטקטור

ארון חשמל

3 מקום+
מפסק דו 

קוטבי

3X1.5   חום , כחול , חום 
שחור (פאזה חוזרת )  

 הכנות חשמל



כבל חשמל שטוח בידוד כפול 
 3X2.5

בידוד שרוול מתכווץ על החיבורים 
הגלויים 





 חיבורי טרמוסטטים חוטיים ואל חוטי

התרמוסטטים משמשים כחיישן טמפרטורה שמפעיל ומכבה את מערכת החימום לפי הטמפרטורה הרצויה.

1 - טרמוסטט חוטי צריך לקבל ממסר .

2- תרמוסטט אל חוטי מפעיל מקלט (שהוא כבר הממסר )

אין צורך בחיבור מגען 

ארון חשמל

T

com

n.oען
מג

פאזה חוזרת

12
2 1

 תמונה
 להמחשה

 פאנל מחמם

 פאזה נכנסת



למידע נוסף לחץ על התרמוסטט הרצוי לך 

אל חוטי

TOUCH שקוע חוטי שקוע חוטי עם טיימר אל חוטי

דיגיטלי חוטי על 
הטיח 

http://www.vemer.it/en/catalogue/climate_control/electronic_thermostats/flush-mounting/keo-b_lcd_ve267100
http://www.vemer.it/en/catalogue/climate_control/chronothermostats/flush-mounting/dafne_vn166500
http://www.vemer.it/en/catalogue/climate_control/electronic_thermostats/wall-mounting/set_klima_lcd_rf_VE769900
http://www.vemer.it/en/catalogue/climate_control/electronic_thermostats/wall-mounting/klima_lcd_ve729000
http://www.vemer.it/en/catalogue/climate_control/accessories/radiofrequency_thermostats_and_chronothermostats/thalos_rf_bianco_ve480000
http://www.vemer.it/en/catalogue/climate_control/accessories/radiofrequency_thermostats_and_chronothermostats/thalos_rf_bianco_ve480000


  אופציות להכנת חשמל , עלויות לפי כל חשמלאי וקבלן

אופציה א   תרמוסטט אל חוטי  (נקודת חשמל אחת בכל חלל בהתאם להספק)

אופציה ב  תרמוסטט חוטי (שתי נקודות חשמל בכל חלל 1 לפאנל 2 לתרמוסטט בהתאם להספק)

אופציה ג  הכנות כמו לחימום תת רצפתי תרמוסטט חוטי (שתי נקודות חשמל בכל חלל 1 לפאנל 2 
לתרמוסטט בהתאם להספק) +ארון יעודי למערכת 

אישור מכון התקנים קישור 

https://drive.google.com/file/d/0B-c-KdOoqeU_WmhodHF2RF8zVVk/view


 מרפסת
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שמל
שרוול מעבר לח


