
הטכנולוגיה היחידה לסביבה בטוחה ובריאה

PATENT 

PENDING



 בתי חולים ומרפאות
מוסדות חינוך

בתי אבות
מרכזי קניות

משרדים
מסעדות
בתי מלון

חללים מבוקרים

שמור על הסביבה שלך

מערכת b-pure בעלת רמת 
סינון גבוהה המונעת התפתחות 

פתוגנים מהסביבה בתוך 
מבנים.

המערכת קומפקטית, ניידת, 
נוחה ובטוחה לשימוש.

על ידי שילוב טכנולוגיות 
מוכחות ופורצות דרך, מתבצע 

תהליך סינון וחיטוי אוויר 
ומשטחים ביעילות מירבית.



משמידה וירוסים ופתוגנים

יעילות סינון חלקיקים גבוהה

ניידת

נוחה וקלה לשימוש

בטוחה לשימוש
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מערכת b-pure נבדקה ליעילות השמדת 	 
ווירוסים במעבדות OFI באוסטריה

יעילות השמדת החיידקים שהתקבלה 	 
91.7% במעבר אחד

פתוגנים שמקורם באדם 
אחד יכולים להתפשט 
בקלות ובדרכים שונות 

לאנשים אחרים הנמצאים 
באותו החלל 

משטחים שונים מהווים 
גורם מדבק ואמצעי 

להעברת ווירוסים בין 
אנשים

מערכת מיזוג מרכזית 
מפיצה וירוסים, חיידקים 
ועובשים בכל חללי הבניין

b-pure שומרת באופן 
מושלם על סביבה בריאה 
ומונעת זיהומים בחללים 
סגורים ומשאירה ניחוח 

נעים ונקי



מרגישים בטוחים  בסביבה בריאה



תאור המערכת

UV-C נורות

)HEPA( מסנן סופי

מסנן פחם

 מערכת פרוביוטיקה 
וריח - אופציה

תהליך טיהור ייחודי המשחרר 
פרוביוטיקה על משטחים 

וחפצים בחלל. המערכת יוצרת 
שכבת הגנה ומונעת זיהומים של 

חיידקים מזיקים, וירוסים, עובשים, 
נגיפים ואלרגנים ומשאירה בישום 

עדין של ניקיון

מטהרת את החדר 
מוירוסים ופתוגנים אחרים 

DNA -על ידי פגיעה ב

 לוכד חלקיקים שגודלם
עד 0.3µm ומעלה

סופג ולוכד מזהמים וגזים.
יעיל גם לטיפול בריחות

מפוח

היחידה עשויה מלוחות פלדה 
מגולוונות צבועות באפוקסי

מסנן ראשוני 
לכניסת אויר
לכידת חלקיקים גסים



מפרטים טכניים
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מבט צדמבט על
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500/500PRO  250/250PRO תיאור/יחידה 

500m3/h ניתן לוויסות עד  250m3/h ניתן לוויסות עד מהירות זרימת אוויר 

0.3 µm עד  0.3 µm עד סינון חלקיקים 

99.9995%  99.9995% יעילות סינון 

254 nm  254 nm   UV-C אורך גל

50X50X100 ס״מ 33X33X84 ס״מ   מימדים )גובהxאורךxרוחב( 
46 ק״ג 28 ק״ג  משקל 

פלדה מגולוונת צבועה בתנור פלדה מגולוונת צבועה בתנור   מסגרת 
יחידה ניידת יחידה ניידת  מתקן 

< 65 dBa  < 65 dBa רמת רעש 

1Ph/230V/50HZ  1Ph/230V/50HZ דרישות חשמל 

5÷60 °C  5÷60 °C טווח טמפ' עבודה 

חללים סגורים חללים סגורים  איזורי שימוש 

 pro רק במודל  pro רק במודל מערכת פרוביוטיקה 



www.biopharmax.com 
www.bpure.co

הסדנאות 4, הרצליה פיתוח 46728
טלפון: 09-9716111  

info@biopharmax.com

שיווק בישראל - חברת איירטופ
אברהם בומה שביט 3, ראשון לציון

טלפון: 09-9662233
sales@air-top.co.il

HEALTHY. CLEAN. SAFE


