מערכת סינון ואוורור אב"כ החדשה

דגם לביא+

הקטנה ביותר בארץ בעיצוב ייחודי
מערכת לביא +פותחה על ידי רב-בריח עפ"י דרישות פיקוד העורף ומכון התקנים הישראלי,
תוך הקפדה על נוחיות הפעלה מירבית בעת חירום ,עיצוב מוקפד וייחודי המאפשר שילוב נאה
של המערכת בממ"ד כחדר מחדרי הבית.
המערכת מותקנת עפ"י חוק בממ"ד בכל דירת מגורים בישראל.
למערכת לביא +תו תקן ישראלי (ת"י  )4570ואישור פיקוד העורף לפי תקנה .6869

התמונות להמחשה בלבד

למה לבחור במערכת לביא +של רב-בריח?
בגלל הביטחון

•המערכת מאפשרת ל 6-אנשים לשהות בביטחה בממ"ד ללא מסכות אב"כ.
•המערכת מספקת אוויר צח במצב אוורור ,ואוויר מסונן בדרגת סינון מירבית.
•המערכת מאפשרת שימוש ברצף למשך שבועות רבים בשעת חירום.
•המערכת ניתנת להפעלה על ידי אדם אחד בלבד.
• 10שנים אחריות מיום ההתקנה מעניקים לכם שקט נפשי וביטחון אישי.
(בכפוף לבדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין רב-בריח מוסמך עפ"י דרישות ת"י )4570

בגלל הניסיון

•לרב-בריח מעל  40שנה של ניסיון בתכנון ,פיתוח ,וייצור מוצרי מיגון וביטחון איכותיים.
מוניטין רב שנים של החברה בא לידי ביטוי גם במערכת לביא +אשר פותחה על ידי טובי
המהנדסים בארץ מתוך חשיבות עליונה של איכות ,מצויינות והתאמה מירבית
לדרישות וצרכי השוק הישראלי.

40

בגלל העיצוב

•תיבת לביא +עוצבה ע״י האדריכל עמית ישראל בעיצוב ייחודי עם חזית קדמית
תלת מימדית ,והינה בעלת מידות ונפח הקטנים ביותר בארץ  40/30/25ס"מ.

30

בגלל הנוחות והגמישות בתיפעול ובהתקנה

•המערכת ניתנת להתקנה בכל צורה בממ"ד ,ישירות על אוגן כניסת האויר,
או בסביבתו עד מרחק של  1.8מטר.
•מעבר אוטונומי בין מצבי איוורור וסינון ללא העברת ידית.
•תא אביזרים נשלף לנוחיות המשתמש.
•הפעלה אינטואיטיבית קלה ופשוטה.
•חיבור המסנן במצב חירום בקלות ובמהירות.

25

בגלל החדשנות הטכנולוגית

•מסנן לביא +הוא מסוג רדיאלי ,לראשונה בעולם במערכת ביתית.
•המסנן קטן הקוטר נכנס עפ"י הצורך לעומק הקיר גם בהרחקת כל חיפוי נוסף.
•חיבור המסנן במצב סינון ללא מתאמים וצנרת ,לביטחון מירבי מפני דליפת אויר מזוהם.
•שסתום כניסת אויר אחיד לכל סוגי הקירות ללא מתאמים או כיוונונים.
•מפוח חשמלי נייד לנוחיות המשתמש.

חלקי המערכת

מסנן

שסתום כניסה ומסנן קדם

שסתום שחרור לחץ יתר

מפוח חשמלי

מפוח גיבוי ידני

כיצד עובדת מערכת לביא+
המערכת מותקנת לאחר בדיקת אטימות בממ"ד בשלב אחרון לפני קבלת טופס ( 4הרשאת איכלוס).
במצב איוורור המפוח יונק אויר מבחוץ דרך שסתום הדף ,ומזרים אותו בעל-לחץ לממ"ד האטום.
במצב סינון האויר מסונן מכל הרעלנים הידועים כיום לאדם.
שסתום השיחרור מווסת את הלחץ החיובי בממ"ד.
הוראות הפעלה פשוטות במדבקות ובחוברת מאוירת לשימוש ותחזוקה נכונים.
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