סמטק  -סמסונג מערכות מיזוג אוויר
פרופיל חברה
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אודות החברה

צוות מקצועי ומנוסה

ליווי הנדסי

חברת סמטק היא יבואנית ונותנת שירות

סמטק מורכבת ממיטב אנשי המקצוע

צוות הנדסה מנוסה מלווה את מתכנני

רשמית בישראל של מערכות מיזוג

בתחום מיזוג האוויר ,עם צוות ייעודי של

המערכות ומספק תשתית מערכתית

האוויר מתוצרת סמסונג אלקטרוניקס,

מעל ל 40-עובדים המורכב ברובו

המחוברת לנעשה בשטח ,תוך ניהול

קבוצת האלקטרוניקה הגדולה בעולם.

ממהנדסים ,הנדסאים וטכנאים בעלי

תהליך תיעוד מסודר של פרטי תכן

ניסיון רב ,על מנת לתת מענה לכל צורך

ההתקנה במהלך הקמת המערכת.

חברת סמטק היא חלק מקבוצת פולק,

אשר נדרש במהלך שלבי הקמת

מקבוצות האלקטרומכניקה הגדולות

המערכות ולאחר מסירתן ,תוך עמידה

בישראל ,ומהוותיקות בתחום הקירור
ומיזוג האוויר בישראל.

בסטנדרטי השירות הגבוהים ביותר
בענף.
סמטק נשענת בנוסף על פלטפורמה

סמטק היא חברה מתמחה הממקדת

מקצועית רחבה של קבוצת פולק,

פעילותה במערכות מיזוג אוויר מסחריות

המהווה מרכז ידע ועשייה בתחום מיזוג

מסוג  ,VRFבמסגרת כך החברה מעמידה

האוויר והקירור בישראל מאז .1935

לטובת לקוחותיה צוות מקצועי רחב,

פעילות זו מבטיחה כי המערכות יוקמו
בהתאם לדרישות התכנון באופן מיטבי,
תוך התייחסות לביצועי היחידות ,אופן
ההפעלה ,ובהתאמה לנתוני המבנה.

אודות הקבוצה
קבוצת פולק ,אשר נוסדה ב,1935 -
מהווה אחת מקבוצות האלקטרומכניקה
הגדולות והוותיקות בישראל .הקבוצה
מייצגת מעל ל 40-יצרנים בינלאומיים

אשר נותן מענה איכותי ומהיר ,הממוקד

בישראל ומספקת מעטפת תמיכה כוללת

כולו במערכות .VRF

לפעילותה הכוללת יועצים טכניים,
מהנדסים ,ומערך אנשי שירות טכני

סמסונג חטיבת מיזוג האוויר

מקצועיים.

סמסונג אלקטרוניקס היא קבוצת

קבוצת פולק

האלקטרוניקה הגדולה בעולם ,עם מחזור

שנת יסוד 1935 :

מכירות שנתי של מעל ל 200-מיליארד

עובדים95 :

דולר בשנה .מעמד זה מושג בזכות

תחומי פעילות
▪ מערכות קירור

הבטחת מותג של מובילות טכנולוגית,
מוכוונות למענה על צרכי המשתמשים

Training Center

▪ מערכות מיזוג צ'ילרים

וסטנדרטים גבוהים של איכות ,המושגים
בזכות תהליכי ייצור מתקדמים ואבטחת
איכות קפדנית.
סמסונג מייצרת מערכות מיזוג אוויר מאז
 ,1970ומערכות  VRFמאז  .2001הדור
החמישי של מערכות ה VRF-של סמסונג
–  ,DVM-Sמציג שורת חידושים
טכנולוגיים משמעותיים ושבר את שיא

▪ מערכות מיזוג VRF
▪ מערכות אוורור

מערך שירותים מקיף

▪ משאבות נוזלים

מערכות מיזוג האוויר אותן מספקת

▪ מערכות ואקום

החברה הינן מודולאריות ומותאמות עבור

▪ רכיבים תעשייתיים

כל מבנה וכל משתמש בהתאם לצרכיו.
מערך השירותים שהחברה מעמידה
לטובת לקוחותיה מסייע ביצירת תיאום
כלל מערכתי במהלך שלבי הקמת
המערכת והקפדה על תאימות בין תכנון

היעילות האנרגטית המוכר בשוק .קו

המערכת ,יכולות המערכת ואופן התקנת

המוצרים של סמסונג הינו מהמובילים

המערכת ,על מנת לקבל מערכת מיטבית,

בעולם ,הן מבחינת מגוון המוצרים והן

המותאמת לצרכי המשתמש ,בעלת

מבחינת איכות ,יעילות ואמינות לאורך

צריכת אנרגיה יעילה ,רמת אמינות

זמן.

גבוהה ואורך חיים מירבי.
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בתי מלון

הייטק

משרדים

מסחרי

לקוחות נבחרים

מוסדות רפואיים

מוסדות לימוד

מסעדות

מלון מילוס ים המלח
מרשת מלונות הרברט סמואל

מלון ספא דרים איילנד
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לקוחות מספרים

"בהמשך לפעילות המוצלחת של חברת  WIXעם סמטק ,ברצוני להביע את הערכתי והוקרתי
לעבודתכם המקצועית ,זאת השנה ה 5-שאתם מספקים לחברתנו שרות מעולה למערכות
המיזוג שלנו ,פותרים בעיות בזמן אמת ,מעניקים שירות וזמינות בכל עת".
איסי אהרוני ,מנהל תפעול ,וויקס ישראל

"ברצוני להודות לסמטק ולצוותים בשמי ובשם מנהלי האזור מטעמי ,על השירות המקצועי
שאנחנו מקבלים בסניפי רשת סופר-פארם .תודה על הזמינות והיד המקצועית המסייעת בכל
בקשה ובכל זמן".
אבי לוי ,מנהל תחום בינוי ,סופר פארם ישראל

"ביום חמישי האחרון הייתה תקלת מיזוג די משונה ,לאחר שליחת סרטון הועברתי לשיחה עם
טכנאי שהדריך אותי מרחוק ואכן נפתרה התקלה .החיים לימדו אותי "שמצב המחלקה משקף
את פני המנהיגות" .הטכנאי היה מקצועי וסובלני .יישר כוח לכם על השרות".
שלומי ,נציג טכני רמות אופק ,וויורק לונדון מיניסטור ת"א

"ברצוני להודות על השירות האיכותי שסמסונג (סמטק מערכות מיזוג אויר) מעניקה לנו
באכסניות הפזורות ברחבי הארץ בהן ביצעו מערכת מיזוג אוויר  VRFשל סמסונג.
ישר כח על הזמינות ,ההקשבה והשירות והאיכות המהיר שאנחנו מקבלים מכם",
אדריכל אלעד קדוש ,מנהל מח' בינוי ,איגוד אכסניות נוער בישראל

"נוכחנו לגלות כי הבחירה בסמטק הייתה החלטה חכמה מצידנו.
אנחנו מודים לכם על שירות יוצא דופן ומקווים להמשך עבודה משותפת".
ניב בן שימול ,מנהל מערכות מידע ותפעול ,דרים-איילנד

"סמטק ליוותה אותנו בביצוע פרויקט מערכות מיזוג  VRFגדול ומוצלח שעבר בהצלחה .רצינו
לסכם את השנה הראשונה של השירות והתחזוקה שאנחנו מקבלים מכם למערכות המיזוג,
שרות אדיב ומקצועי ,טיפול מהיר בכל בעיה שצצה והכל תמיד עם חיוך והרבה רצון לסייע .ממש
כיף לדעת שאני יכול להיות שקט שהמזגנים יעבדו כמו שצריך בכל מצב".
עידו נוימן ,תפעול ורכש ,פלייסטודיוס
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מערכות  VRFהן מערכות מורכבות אשר מספקות פתרונות גמישים ונוחים לשימוש ותפעול.
בכדי ליישם מערכות  VRFבאופן מוצלח יש צורך בתכנון מקדים לפרטים וביצוע תהליכי
אבטחת איכות קפדניים ,כמו כן ,לאורך חיי המערכת נדרשים שירותים טכניים מעת לעת שניתן
להסתמך עליהם.
אנו מעמידים לרשותכם פלטפורמה שלמה שנועדה בדיוק לשם מטרה זו ,עם מערך טכני רחב
ואיכותי ,ומכלול שירותים ברמה הגבוהה ביותר התומכים במוצר בכל שלב בחייו .נשמח להיות
מעורבים בתהליכי החשיבה על הפרויקטים בהם אתם נדרשים לספק פתרונות למיזוג אוויר.

נשמח להיות בקשר info@samtech.co.il -
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