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הבשורה החדשה והחסכונית לחום הגדול
אוגוסט כבר בעיצומו וחם בחוץ ,אלא שכולנו נמצאים בדילמה אמיתית בים הצורך
לקרר את הבית לבין עלות החשמל הגבוהה שהדבר מצריך .בדיוק מסיבה זו ,פיתחו
בחברת פתרונות הקירור המשפחתית “יגר” אלטרנטיבה למזגן ולמאוורר בשם
“יונק הגג” המאפשר להקטין את השימוש בהם ולחסוך באופן משמעותי בחשמל
מה עושה משפחה מקיבוץ איילון כשחם לה? מפתחת מוצרים ייחודים ,כחול-לבן ,
שמציעים פתרונות להתמודדות עם החום הישראלי ,במינימום עלויות .אמציה ,סמדר ,מתי
ואהוד ,בני משפחת יגר ,החליטו עוד ב 2005-כל אחד לנטוש את תחום עיסוקו ,לחבר
יכולות ולהביא לעולם פתרונות אוורור .מאז ,הפכה “יגר – פתרונות לאוורור וצינון בע”מ”
לחברה משגשגת המפתחת ומשווקת פתרונות מגוונים ומותאמי לקוח בתחום האוורור,
עבור לקוחות שונים במגזר הפרטי והעסקי.
הבשורה לקיץ 2013
הקיץ הזה מציעים בחברה פתרון חדש לחום הגדול שבחוץ בדמות מוצר חדש המכונה
“יונק הגג” .המדובר בפתרון יעיל ,חסכוני וידידותי לסביבה ,המאפשר לקרר את הבית ללא
חשבונות חשמל גבוהים .המוצר פועל באמצעות שאיבת האוויר החם העולה למעלה
ומצטבר בתקרה והוצאתו אל מחוץ לבית ,להבדיל מפעולת המאוורר ,שמערבל את האוויר
החם שנמצא בבית או מהמזגן ,אשר פולט אויר קר אל תוך הבית .כך למעשה מסייע היונק
בהקלה על עומס החום בבית ,תוך שהוא שואב גם את האדים המתנקזים בעת הבישול
במטבח.
היונק – שהוא פיתוח בלעדי של החברה ,פשוט מאוד להרכבה ועשוי פלסטיק .תהליך
פיתוחו התבסס על ניסיונם רב השנים של בני משפחת יגר בתחום ועל התאמת פתרון
האוורור באופן פרטני לכל בית ובית.
איך זה עובד?
“יונק הגג” כולל חיישן ומפוח צנטרפוגלי ,אשר מותקנים על גג הבית .החיישן מודד את
הטמפרטורה של הגג וכשמד החום מגיע ל 30-מעלות ,מופעל המפוח ,אשר מתחיל לשאוב ולפנות את האוויר מהאזור.
כתוצאה ,הגג מתקרר וחוזר לטמפרטורה נמוכה יותר מ 30-מעלות והמפוח מפסיק את פעולתו ,עד להתחממות הבאה .בזכות הורדת הטמפרטורה בבית,
ההתקן מקטין את הצורך שבשימוש במאווררים ובמזגנים וצריכת החשמל של ההתקן עצמו מינימאלית ,כך שהוצאות החשמל של הצרכן קטנה במידה
משמעותית.
התקנתו של יונק הגג פשוטה ומתאימה במיוחד לבתים בעלי גגות רעפים ,אך גם לבתים בעלי גגות שטוחים .כיום אדריכלים רבים משלבים את ההתקן
בפרויקטים שלהם מראש ובכך הופכים את המגורים למאווררים וקרירים יותר מלכתחילה.
______________________________________________________________________________________________________
חברת “יגר פתרונות אוורור וצינון” מציעה התאמת פתרונות ספציפיים למקומות גדולים ולצרכים שונים .לחברה מגוון רחב של מוצרים ושירותים :היא מפתחת
מפוחים מסוגים שונים כגון מפוחי עשן ,אוורור מעליות ,צינון חממות ,צינון מוצרים בתהליך ייצור ועוד .החברה מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך :החל
משלב ההזמנה והתכנון ועד לשלב ההתקנה של מוצריה בפועל ,תוך מתן יחס אישי והתאמת המוצר באופן מיטבי לצורכי הלקוח.
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