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מערכות אוורור וסינון אוויר מוסדיות

אפשר לנשום בשקט

•
•
•
•

לאוורור ,מיגון אב“כ ויכולת שהייה ממושכת במרחבים מוגנים
אין צורך בשימוש במיגון אישי בתוך המרחבים המוגנים
המערכות מאושרות ע“י מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד העורף
תעשיות בית-אל בעלת ניסיון בפועל ומוניטין משנת 1977

FAH 1600/600
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מערכות אוורור וסינון אוויר

FA 1600/600

FAH 480/180

FAH
180/90

Rainbow 36 S+

מגוון דגמים
של מערכות:
•

Rainbow 36

•

FAH 100/50

•

FAH 180/90

•

FAH 480/180

•

FAH 800/300

•

FAH 1600/600

•

FA 1600/600

•

FA 2400/900

•  - FA 3600ועוד
במערכות מסוג
מכלול
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למיגון עד  6איש
 - Rainbow 36 Sיגון
מיועדת לממ“דים רגילים
מ
 - FAH 100/500למיגון עד  8איש
מיועדת לממ“דים גדולים מהמקובל ) 12מ“ר(
מ
 - FAH 180/900למיגון עד  15איש
מיועדת לממ“דים גדולים ולממ“קים
מ
 - FAH 480/1800למיגון עד  30איש
מיועדת לממ“קים ולממ“מים במיוחד במגדלים ובמבני תעשיה
מ
 - FAH 800/3000למיגון עד  50איש
מיועדת לממ“דים ולממ“קים במיוחד במוסדות חינוך ובמבני תעשיה
מ
 - FAH 1600/6000למיגון עד  100איש
מיועדת לממ“קים גדולים ,מוסדות חינוך ומקלטים בתעשיה
מ
 - FA 1600/6000למיגון עד  100איש
מיועדת לממ“קים ולממ“מים במבני ציבור מגובים בגנרטור חשמל לחרום
מ
 - FA 2400/9000למיגון עד  150איש
מיועדת לממ“קים ולממ“מים במבני ציבור מגובים בגנרטור חשמל לחרום
 - FA 3600למיגון של מאות ואלפי אנשים בהתאם לתכנון
מערכת מסוג מכלול ומיועדת לבתי חולים ,מרכזי הפעלה וחמ“לים
כל המערכות פרי פיתוח ישראלי מתוצרת הארץ ”כחול-לבן“
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 FA 3600ועוד  -מיגוון רחב של מערכות מסוג מכלול המיועדות למיגון מאות ואלפים של
חוסים במרחבים מוגנים מוסדיים
תעשיות בית-אל ייצרה וסיפקה עד היום מערכות מיגון מסוג מכלולים עם מאות רבות של מסננים.
המערכות מספקות מיגון למאות אלפי אנשים.

שסתומי הדף לשימוש במיגוון רחב של יישומים בתחום המיגון הקבוצתי

תעשיות בית-אל
זכרון יעקב בע“מ
דרך אבשלום  ,1ת.ד166 .
זכרון יעקב 3095101

ט.ל.ח המידע נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת
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