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מאז 1965 יוצרת ACP  שפה טרנדית 
לפתחי מיזוג האוויר.

החברה שבבעלות מושב שיתופי יסודות 
ממשיכה דורות של אנשי פיתוח, תכנון, 
תפעול, ייצור ושיווק המובילים חידושים 

מקצועיים, עיצוביים ודקורטיביים.

ACP  מייצרת מגוון רחב של פתרונות 
פיזור וויסות אוויר לענף המיזוג בהזמנה 
לבן  הכחול  הייצור  טהרת  על  אישית, 

ובמגוון דגמים וצבעים.

במהלך שנות פעילותה, הפכה ACP  את 
אביזר מיזוג האוויר ממוצר אשר בעבר 
ניסו להסתירו לפריט עיצובי, דקורטיבי, 
ייחודי ומעניין בחדרים, חנויות ובחללים 

ממוזגים.

וחדשנות  מובילות  כחלק משמירה על 
בתחום מחזיקה ACP בחברת הפיתוח 
INVI המתמחה בעיצוב מוצר, תכנון מיזוג 

אויר ופתרונות לאדריכלים.

נמנים אדריכלים,  לקוחות החברה  על 
מעצבי פנים,  קבלני מיזוג אוויר, יועצי 
מיזוג ויזמים הנהנים משירות יוצא דופן, 
חיוך  המשלב  ומקצועי  אמין  אכפתי, 

וחשיבה מחוץ לקופסא.

הערכים 
שלנו:

יושרה 
ומסורת

חדשנות

שירות

מקצועיות

מחויבות

 יצור 
כחול לבן

 ISO 
9001
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 סלוט נסתר
SLOT- h

 מפזר אויר קווי סמוי העשוי מאלומיניום,
משמש לאספקת אויר עם להבים 

180º הניתנים לויסות עד לזוית של 
 ניתן לייצר במידות אורך ורוחב שונות 

 לפי דרישה

 מידות:
 ⋅ אורך ורוחב לפי דרישה

 

 דגם:
Sh-1 1 סלוט נסתר חריץ ⋅ 

 Sh-2 סלוט נסתר 2 חריצים ⋅

 צבע:
 ⋅ שחור

 עומק:
⋅ עומקו של הגריל כ- 5 ס"מ

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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סלוט
SLOT

 מפזר אויר קווי דקורטיבי העשוי מאלומיניום
 משמש לאספקת אויר עם להבים הניתנים 

 180º לויסות עד לזוית של 
 ניתן לייצר במידות אורך ורוחב שונות לפי דרישת הלקוח.

התקנה בקיר או בתקרה.

 מידות:
 ⋅ אורך ורוחב לפי דרישה

 ⋅ יצור מיחידה אחת עד 420 ס"מ 
⋅ רוחב משפיע על כמות החריצים 

 ויציאת האויר 

 מסגרות:
 ⋅ ללא שולים 

 ⋅ מסגרת 1 ס"מ
⋅ מסגרת 2 ס"מ

 עומק:
 ⋅ ניתן לקבל עומק 5 ס"מ

 ⋅ ניתן לקבל עומק 2.5 ס"מ, ברוחב 9.5

 דגם:
 ⋅ סלוט במספר חריצים )עומק 5 ס"מ(

 SKD )סלוט עומק דק )2.5 ס"מ ⋅ 
 SR – סלוט קשת ⋅ 

SC -  סלוט קמור / קעור ⋅ 
SAG -סלוט זויתי עם חיבור גרונג ⋅ 

 ⋅ סלוט ללא שוליים המותאם 
SWM - למשקוף  עיוור   

SLG – סלוט משולב תאורה ⋅ 
SLH סלוט עם להבי הטיה ⋅

 גימור:
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

 התקנה:
 ⋅ עם קפיצים סמויים או ברגים.
 ⋅ גרילים ארוכים מעל 420 ס"מ

  חיבור ע"י מחברים.

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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SC סלוט קעור קמור

סלוט 4 חריצים

SAG סלוט זויתי SR סלוט קשת

סלוט חריץ אחד

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד

או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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דקור 
DECOR

 מפזר אויר קווי דקורטיבי העשוי מאלומיניום
 משמש לאספקת או יניקת אויר

 להבים קבועים בזוית ישרה 00 או 150 
ניתן לייצר במידות אורך ורוחב שונות לפי דרישה.

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

 מידות:
 ⋅ אורך ורוחב לפי דרישה

⋅ יצור מיחידה אחת עד 480 ס"מ 

 מסגרות:
 ⋅ ללא מסגרת

 ⋅ נגרות מותאם לנגרות קו 0 עם הקיר
 ⋅ 0.5 ס"מ
 ⋅ 0.8 ס"מ

 ⋅ 1 ס"מ
 ⋅ 1.5 ס"מ לדגם DMC גובה 9.5 בלבד

 ⋅ 1.7 ס"מ
⋅ 2.75 ס"מ 

 התקנה:
 ⋅ באמצעות קפיצים סמויים

 ⋅ גרילים ארוכים מעל 480 ס"מ חיבור
  ע"י מחברים

 דגם:
Decor דקור ⋅ 

DMC 9.5 דקור סטנדרט רוחב ⋅ 
    DR דקור קשת ⋅ 

DC-  דקור קמור / קעור ⋅ 
  DAG דקור זויתי עם חיבור גרונג ⋅ 

 ⋅ דקור ללא שוליים המותאם 
DWM למשקוף עיוור   

DGN דקור נגרות ⋅ 
 DLH דקור עם להבי הטייה ⋅ 

 ⋅ דקור נשלף + פילטר 
 DFR משמש ליניקת אויר דקורטיבי   

 ⋅ דקור נפתח על ציר + פילטר 
DFO משמש ליניקת אויר דקורטיבי   

 ⋅ דקור נפתח על ציר  עם קליקים
   סמויים + פילטר משמש ליניקת 

DKSFO אויר דקורטיבי  

 גימור:
RAL צבע לפי קטלוג ⋅ 
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DFR דקור נשלף

DAG דקור זויתי

DC דקור קעור / קמור

DLH דקור עם להבי הטיה

DFO דקור נפתח על ציר

DR דקור קשת

DWM דקור עם משקוף עיוור 

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד

או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

דקור
מידה

מיוחדת
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מחליף אריח 
MR

 מפזר אויר תקרתי העשוי מאלומיניום
 משמש לאספקת אויר בעל להבים ישרים או מעוגלים

 ניתן לייצר במידות שונות לפי דרישה
 ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות כמות האויר.

 מידות:
 ⋅ מידות צוואר באינצ' 

 18*18 15*15 12*12 9*9 6*6   
 ⋅ מידות חוץ חוץ בס"מ

 60.5*60.5 60*60 59.5*59.5   
 ⋅ ניתן לקבל בכיוונים שונים

)MR1, MR2, MR3, MR4(   
⋅ אורך ורוחב לפי דרישה.

 סוגי מסגרות: 
 MR מחליף אריח שטוח ⋅ 

MRFL מחליף אריח חצי שקוע ⋅

 דגמים:
 ⋅ מחליף אריח בעל להבים מעוגלים 

MR עד לגובה של 3.5 מטר   
 ⋅ מחליף אריח בעל להבים ישרים

 MRZ עד לגובה של 4.5 מטר   
 ⋅ מחליף אריח עם ליבה 

MRH זריקה ישרה   
 ⋅ מחליף אריח משולב תאורת לד 

 MR LED   
 ⋅ מחליף אריח משלים תאורה 

 MR MLED  

 נתוניים טכניים:
 ⋅ נתונים טכניים, זהים לנתונים דגם
  תקרתי LP בתאום למידת הצוואר.

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

 מחליף אריח 
משולב תאורת לד

MR-LED

 מחליף אריח 
משלים תאורה 

MR-MLED
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 מחליף אריח 
 סלוט היקפי 

SLOT-SW4

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

מחליף אריח  
סטריפ ליין היקפי 

STRIP-W4
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 תקרתי 
TRP

 מפזר אויר תקרתי העשוי מאלומיניום, 
 משמש לאספקת אויר בעל להבים ישרים או מעוגלים 

 ניתן לייצר במידות שונות לפי דרישה
 ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות כמות האויר.
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 מידות:
 ⋅ מידות צואר באינצ'

 15*15 12*12 9*9 6*6   
24*24 21*21 18*18   

 ⋅ דגם מלבני 
  אורך ורוחב לפי דרישה

 סוגי מסגרות:
 ⋅ L - מסגרת עם שוליים שטוחים

  LZ/LH/LP-  בקו 0 עם התקרה   
 ⋅ V - מסגרת עם שוליים בולטים 

VZ/VH/VP -  מקו התקרה   
 ⋅ A - מסגרת עם שוליים צרים

 AZ/AH/AP - ומעוצבים  

  ⋅ הליבה ניתנת לפירוק מהמסגרת
    בקלות לנוחות ההתקנה. 

    ניתן לחבר ווסת כמות אויר.
 ⋅  P - להבים מעוגלים

 ⋅  Z - להבים ישרים
⋅  H - להבים שתי וערב

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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LP מסגרת עם שוליים 
שטוחים בקו 0 עם התקרה  

VP מסגרת עם שוליים 
בולטים מקו התקרה 

 מחליף אריח עם ליבה 
MRH זריקה ישרה

MR מחליף אריח לתקרה

PRFORITE מפזר אוויר מחורר

תקרתיים

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד

או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

סטריפ ליין
STRIP

מפזר אויר תקרתי העשוי 
מאלומינים משמש לאספקת או 
יניקת אויר, עם להבים קבועים 

.45º בזוית של 
ניתן לייצר במידות שונות לפי 

 דרישה.

 מידות:
⋅ אורך ורוחב לפי דרישה

 מסגרות:
 ⋅ 1 ס"מ

 ⋅ 1.7 ס"מ
⋅ 2.75 ס"מ

 דגם:
STRIP-1 סטריפ ליין חד כיווני ⋅ 
 STRIP-2 סטריפ ליין דו כיווני ⋅ 
STRIP-W4 סטריפ ליין היקפי ⋅

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

 התקנה:
באמצעות קפיצים או ברגים
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

אספקה 
SY

מפזר אויר קירי עשוי מאלומיניום משמש 
 לאספקת אויר עם להבים כפולים-

)שתי וערב( המבטיחים את כיון זרימת 
 האויר האופטימלית לארבעה כיוונים. 
 ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות 

כמות האויר.

 מידות:
⋅ אורך ורוחב לפי דרישה 

 מסגרות:
 ⋅ 1.7 ס"מ

⋅ 2.75 ס"מ  

דגם:

 SY אספקה ⋅ 
 ⋅ אספקה להב קידמי ארוך אחורי 

SY-STD קצר שחור   
SY-M אספקה המותאם לתעלה עגולה ⋅ 

 ⋅ אספקה אילת -
SYEL ניתן לוויסות ע"י ידית   

 ⋅ אספקה קעור/קמור לקיר 
SYK בעל קשת   

SYS אספקה עם דלת שירות ⋅ 
SY-MS אספקה משולב ⋅ 

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅ 

 התקנה: 
 ⋅ עם ברגים בצבע הגריל 

⋅ קפיצים

SY-MS אספקה משולב

SYEL אספקה דגם אילת
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

אספקה
מותאם לתעלה עגולה 

SYM
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

HK אוויר חוזר
מפזר אויר עשוי מאלומיניום המשמש 

 ליניקת אויר
45º בעל להבים קבועים בהטייה של 
ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות 

כמות האויר.

 מידות:
⋅ מידות אורך ורוחב לפי דרישה 

 מסגרות:
 ⋅ 1.7 ס"מ

⋅ 2.75 ס"מ 

 דגם:
HK אויר חוזר קבוע ⋅ 

HK-M אויר חוזר המותאם לתעלה עגולה ⋅ 
HK-FR אויר חוזר נשלף + פילטר ⋅ 

 HK-FO אויר חוזר נפתח על ציר + פילטר ⋅ 
 ⋅ אויר חוזר נפתח על ציר עם קליקים

HK-SFO סמויים + פילטר  

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

 התקנה: 
 ⋅ עם ברגים בצבע הגריל 

 ⋅ קפיצים 

אויר חוזר נפתח על ציר + פילטר 
HK-FO

HK-FR אויר חוזר נשלף + פילטר
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DRG דמפר ויסות ידני גג"ש 
 DRGM דמפר ויסות ממנוע גג"ש

SR תריס אל חוזר
DSR דמפר אל חוזר

DRY דמפר ויסות ידני 
דמפר ויסות עם מנוע פנימי או 

DRM חיצוני

DFIRE דמפר אש/עשןDR דמפר ויסות

מדפי וויסות 
)דמפרים(

  33  |  

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד

או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

יניקה 
VG1

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

אספקה 
VG2

תריס אלומיניום משמש ליניקת אויר 
במקומות לחים כגון שרותים מקלחות 

ומטבחים

 

תריס אלומניום משמש לאספקת אויר 
במקומות לחים כגון שרותים מקלחות 

ומטבחים 

 מידות: 
"8 "6 "5 "4

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅ 

 מידות: 
"8 "6 "5 "4

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅ 
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ג'ט 
TD

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

מפזר ג'ט סילוני קירי העשוי 
מאלומיניום מיועד לזריקת אויר 

 בכמויות גדולות ולמרחקים ארוכים,
 תוך שמירה על רמת רעש נמוכה. 
 ניתן לסובב את ליבת הגט ב3600

 מיועד לחללים גדולים
תפוקת האויר בתריס זה גדולה מאד.

 מידות: 
"16 "14 "12 "10 "8 "6

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅ 
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ג'ט 
JN

מפזר ג'ט העשוי אלומיניום 
המיועד לזריקת אויר בכמויות 

 גדולות ולמרחקים ארוכים 
תוך שמירה על רמת רעש נמוכה 

 ועיצוב חדשני
מיועד לחללים גדולים

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

 מידות:
"16"14"12"10"8 "6 ⋅

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅ 
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תקרה נמוכה
LC

תקרה גבוהה
HC

מפזר עגול תקרתי עבור תקרות 
 נמוכות עד 4 מטר. 

 עם ווסת כמות אויר 
 המורכב אל הגריל 

ניתן להוסיף פילטר שישמש 
כאויר חוזר.

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

 מידות:
"16"14"12"10"8 "6 ⋅

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

 מידות:
"16"14"12"10"8 "6 ⋅

 גימור: 
RAL צבע לפי קטלוג ⋅

מפזר עגול תקרתי עבור תקרות גבוהות 
 מעל  4 מטר.

ניתן להשתמש לתקרות נמוכות כדי 
 להגיע לספיקת אויר מקסימלית ומרובה,

 עם ווסת כמות אויר המורכב על הגריל.
ניתן להוסיף פילטר שישמש כאויר חוזר.
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 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד
או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

פתחי שירות

פתח שרות נפתח 
SO-O על ציר

פתח שרות מגבס 
SOG נסתר

פתח שרות נשלף 
OSR

OS פתח שרות
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MI משקוף עיוור 
מותאם לתריסי סלוט או דקור

 להבי הטיה 
 LH מותאם לתריסי סלוט ודקור

ניתן להזמין עם ידית הטיה

 MMO תריס לממ"ד עגול דגם

MMR תריס לממ"ד מרובע דגם

F פילטר חסין אש

 למפרט המלא,
 סרקו את הקוד

או הכנסו לאתר
www.acp-ltd.co.il

  RG ווסת כמות אוויר

NGO נגד גשם עגול

NG תריס נגד גשם 
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RAL צבעי
מגוון פתרונות צביעה בגווני 

RAL או אלגון )ציפוי אנודייז(

הצבעים המובילים:

לבחירתכם מגוון 
צבעים בתוספת 

מחיר  <<<

לבן

שחור9003

 10131015

90169006

 9010          9001
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אביזרי מיזוג אוויר יסודות ACP אגח"ש בע"מ

רחוב הבטחון 10 קרית מטלון, פתח תקווה. ת.ד 7397. מיקוד 4925469 
טלפון: 03-6390575, פקס: 03-6871031

המפעל: ת.ד. 64 מושב יסודות ד.נ. עמק שורק. מיקוד 76810
טלפון: 08-9355012, פקס: 08-9410949

בקרו באתרנו: www.acp-ltd.co.il וב-   


