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מערכת סינון ואוורור נגד אב"כ לממ"ד מדגם "לביא" פותחה ומיוצרת על ידי רב-בריח ביתר תשומת 
לב לדרישות המתקדמות של פיקוד העורף ומכון התקנים הישראלי, תוך הקפדה על נוחיות הפעלה 
מירבית, מימדים קטנים ביותר, יתירות לשנים רבות ונוחות הפעלה בעת חירום. המערכת כולה, כולל 

מסנן האב"כ, מיוצרת במפעל רב-בריח באשקלון, מפעל המיגון הוותיק בישראל בעל מוניטין רב שנים 
במוצרים איכותיים.

המערכת מתאימה ללקוחות פרטיים, קבלנים ומוסדיים )לכל ממ"ד בנפח 36 מ"ק(.

מערכת סינון ואוורור אב"כ | דגם לביא 

למה לבחור במערכת "לביא" של רב-בריח?

 בגלל הביטחון! 
• מערכת לביא מצטרפת לשורת מוצרי האיכות והביטחון                        

  של רב-בריח ויוצרה תוך הקפדה על איכות ללא פשרות 
  כמקובל בחברה.

• המערכת בנויה לשמירה על ביטחון אישי מקסימאלי במצבי   
  חירום ומאפשרת לעד 6 איש לשהות בביטחה 

  בממ"ד במצב בו היא מופעלת.
• המערכת מספקת אוויר צח במצב אוורור, ואוויר מסונן 

  בדרגת סינון מירבית ללא כל צורך בחבישת מסכות מגן.
• המערכת מאפשרת שימוש ברצף למשך שבועות רבים            

  בשעת חירום.

• המערכת ניתנת להפעלה על ידי אדם אחד בלבד!

• 10 שנות האחריות מיום ההתקנה מעניקים לך שקט
  נפשי וביטחון אישי )בכפוף לביצוע בדיקת תחזוקה שנתית      

  ע"י מתקין רב-בריח מוסמך עפ"י דרישות ת"י 4570(

 בגלל הניסיון! 
• לרב-בריח מעל 40 שנה של ניסיון בתכנון, פיתוח וייצור   

  מוצרי מיגון וביטחון איכותיים. מוניטין רב השנים של החברה    
  בא לידי ביטוי גם במערכת לביא אשר פותחה על ידי 

   טובי המהנדסים בארץ מתוך חשיבות עליונה על איכות, 
  מצויינות והתאמה מירבית לדרישות וצרכי השוק הישראלי.

• המערכת עומדת בכל דרישות מכון התקנים הישראלי  
  וברוויזיה לתקן הישראלי 4570 ובכל דרישות פיקוד העורף.

 בגלל העיצוב!
• כמו כל מוצרי רב-בריח, גם מערכת לביא פותחה תוך  

  שימת דגש מירבי על המראה והעיצוב. 
• מערכת לביא היא המערכת הקטנה בישראל!

• מידותיה של המערכת הינן 59/39/20 ס"מ - הקטנות  
  כמזגן עילי.

 בגלל הנוחות והגמישות בהתקנה!
• את המערכת ניתן להתקין בצורה ורסטילית אופקית או   

  אנכית בכל מקום המרוחק בעד 2 מטר מאוגן כניסת האוויר 
  בממ"ד )המקסימום המותר(. 

• שקע החשמל של המערכת יכול להיות במרחק של 2 מטר  
  מתיבת המערכת עצמה )המקסימום המותר(.

• ההתקנה פשוטה ונוחה.
• עובדות אלו מאפשרות לקבלן או לאדריכל גמישות אדירה   

  בהתקנה בהתאם לשימושו ועיצובו של חדר הממ"ד בבית.
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תכנון מערכת "לביא" נעשה בדגש, 
הפקת לקחים וניסיון שהצטבר 

ממערכות אחרות בישראל, והינו 
החדש והמתקדם ביותר בשוק. 

מידותיה של המערכת בכל הצירים 
הינן הקטנות ביותר בישראל. 

כיצד עובדת מערכת "לביא"?
מערכת מותקנת לאחר בדיקת אטימות בממ"ד בשלב אחרון 

לפני קבלת טופס 4 )הרשאת איכלוס(.
בעת מצב חירום המערכת תופעל בידי אדם אחד בלבד, בחיבור 
קל של המסנן לאוגן הכניסה למצב סינון, או בחיבור פשוט של 

צינור גמיש לאוגן הכניסה במצב איוורור. 
ספיקות האוויר במצב סינון ואוורור מתקבלות ממפוח חשמלי 

שקט במיוחד, ללא צורך במיתוג בין מצבי העבודה בסינון 
והאוורור. 

המערכת מצוידת במסנן קדם אינטגרלי באוגן הכניסה המיועד 
לתחזוקה מהירה ביותר.

למערכת מסופק מפוח ידני קטן ונוח לשימוש במקרה של 
הפסקת חשמל, גם על ידי ילדים.

המערכת הקטנה והיפה בישראל!

שסתום שחרור 
לחץ יתר

 מפוח גיבוי ידני

מפוח חשמלי

שסתום כניסה 
ומסנן קדם
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כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים ללא הודעה מוקדמת.
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