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DENTAL PURE 
ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ

  הנקתה\רוצי\ ןונכת\ רורווא תוכרעמ\ ןוניס תוכרעמ\ םיחופמ

יללכ עקר

19COVID ה ףיגנ ,םילפוטמהו תווצה תוקבדהל הובג ןוכיסב תואצמנ םייניש תודבעמו תואפרמ
 שומיש םע רקיעב , לופיט ךלהמב ריוואה ללחל הפהו המישנה תכרעמ תוירירמ תולקב ץפומ
.תוניברוטוינוסארטלוארלייקסב

 םיאפרתמלו האפרמה תווצל ידיימ הקבדה לאיצנטופ םיווהמןשקסב םיבאשנ אלש לוסוריאה יקלח
.האפרמב םיבר םיחטשמ לע םיתחונו ריוואה ללחלםירזפתמםיבאשנ אלש םיקיקלח

 :םייניש תאפרמב ריווא ןוניסו הקיניב םירגתאה

.םילוסוריא תביאש תרשפאמה דחוימב ההובג הקיני תמצעב ךרוצ1.

. םיפיגנו םיקדייח ןוגכ םירעזמ םיגולויב םיקיקלח לש דואמ ההובג ןוניס תמרב ךרוצ2.

 . םילזונ יוור ריוואב לופיטו הקיני תלוכי3.

 לש םייחה ךרוא רוציק ,ןוניסה תוכיאב הדיריל םימרוג רשא םילזונב םיגופס םיננסמ תעינמ4.

.ןוניסה תכרעמ ךותב םימוהיז תוחתפתהו םיננסמה

. םיעוגנ תויהל םילולע רשא םיננסמ תפלחהו לופיט ןמזב תווצה לע הנגה5.

 .האפרמב ןמז ךרואל הדובעל םיאתמה ךומנ שער לע הרימש ךות הקזח הקיניב ךרוצ6.

לפוטמלו תווצל תוערפה םומינימב הדובע רשפאל ידכב ןתינה לככ ןטק יזיפ לדוג7.

.

AMSרוהיטו ןוניס ,הקיני תכרעמ החתיפו םייניש תואפרמב תוצרהו תונויסינ רפסמ העצב 
.םייניש תואפרמל תידועיי םילוסוריא

PATENT PENDING #63019281

 הדובעל םיידוחייה םירגתאה לכב תלפטמDENTAL PURE תרגסמ רוהיטהו הקיניה תכרעמ
 .םייניש תאפרמב
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DENTAL PURE -PRO

ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ

 מ"מ50-75 רטוק מ"מ1400 ךרוא תיקרפמ בר הקיני עורז הביאשיעצמא

 זוקינ רובעןשקס תכרעמלרבחמ ללוכמ"בלפ יושע לוסוריא דירפמ תינושארהדרפה
 םילזונ

 הדרפה תכרעמל םרזומ לוסוריא יוטיחללזונ יוטיח
 םיפיגנ לופיט
םימזינגרואו

.  םוח תססובמהיצקפניאסיד תכרעמ

High-efficiency particulate airיטולוסבא ןנסמ (HEPA)
ןורקימ0.3 לדוגב םיקיקלחל99.97% ןוניס רשוכ

 היינשב רטמ18-30 המירז תויוריהמ ש"לקמ300דעריווא תקיפס
50dB שערתמר
ילטיגיד דוקיפ לנאפ הרקבו הטילש
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תכרעמה הנבמ

ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ

 .םייניש יאפור םע חתופש ידוחיי הקינישאר1
, הכומנ הדיכל תוריהמבו רתוי לודג בחרממ הביאשל בחר שאר
. הובג הדיכל תוריהמב תיתדוקנ הביאש רובע רצ יתדוקנ שארו

 ריוואהמ לוסוריא תדרפהלתכרעמ3
 לוסוריא ילזונ זוקינלתכרעמ5
 ילטיגיד גצ ללוכדוקיפ לנאפ2
 . םייקדייחו םיפיגנל יוטיח תכרעמ4
 יטסוקא אתב ןקתומ חופמה,הקיני חופמ7
6high-efficiency particulate air (HEPA]H13-H14

ןורקימ0.3 לדוגב םיקיקלחל99.97% ןוניס רשוכ
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    םיפיגנו לוסוריא יוטיחו הדרפה

ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ

75 לש הרוטרפמטל ימינפ םומיח ידי לע תכרעמה ילולכמ לכ לש יוטיח עצבתמ, הדובעה רחאל
.תכרעמב וראשנש םיפיגנהו םיקדייחה לכ סרהורוטסיפ תלועפ תעצבתמ השעמש ךכ סויזלצ תולעמ
רוטסיפל םרוגו הדרפהה תכרעמ לע םג ןרקומ םוחש ךכ הדרפהה תכרעמל תחתמ בצומ םומיחה ףוג
 לכימב וראשנש םילזונ
 .םהייח ךרוא לע רמושו םיננסמה תא שביימ םג תכרעמה םומיח , יוטיחה תלועפל ףסונב

 תובייחמו תויתועמשמססראה תויומכ ,]לוסוריא[ ססרא ינפ לע אשינ םהזמה םייניש תואפרמב
 .תוסחייתה
 ןמז ךותב וסרקי תכרעמה יננסמ ריוואה ןמססראה לש הליעי הדרפה עצבל ןנכותמש ןנסמ םדק אלל
,האפרמה ללח לא בושיו םיננסמה לע בשייתי םימהזמב יוור ססראו תחפי ןוניסה רשוכ ,רצק
.אפרמה ללחב םהזמה רוזיפל "עייסל" הלולע תכרעמה השעמלש ךכ

 תכרעמבו הז בושח אשונל הנעמ תנתונה הדיחיה תכרעמה הניהDENTAL PUREה תכרעמ
 .ססרא לש ליעי דירפמ בלושמ
 ךלהמב םידמשומ םימהזמו ססראש ךכ תכרעמל םרזומש ילזונ יוטיח רמוח םג תללוכ הדרפהה
 הדרפהה
 האפרמה לשןשקסה תכרעמ תועצמאב עצבתמ םילזונה זוקינ
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4 בלשיטלוסבא ןנסמ

ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ
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flex תויקרפמ הקיני תועורז

 תיקרפמ בר הקיני עורז תבלושמ DENTAL PURE תכרעמב
 .האפרמה ללחב ותורזפתה םרט םהזמה לש תיתדוקנ הביאשל תושמשמ עורזה
 דחוימב הובג המירז תוריהמ םע בלושמב םוהיזה רוקמל ךומסב הקיניה שאר תא ביצהל תלוכיה
.לפוטמהו תווצה לע האלמ הנגהו םהזמה לש הליעי הדיכל םיחיטבמ היינשב רטמ18-21 כ לש

ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ
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63019281AMS patent pending  #
ריווא ןוניסו הכלוה תונורתפ

תויקרפמ בר הקיני תועורז לש בחר ןווגמ
 ותורזפתה ינפל םהזמה לש תיתדוקנ הקיניל
  . ללחב

יוטיחו ןוניס ,הדרפה תכרעמ

 לוסוריא תדרפה תכרעמ

HEPA יטולוסבא ןנסמ

 סויזלצ תולעמ75 ל םומיחב יוטיח



 השקב וא הלאש לכל םינימז ונא
ל"אודב וא ןופלטב

 ,052-6915111- ןופצ ףינס
1215000 םולב רפכ ץוביק

 ,07-37870729- םורד/זכרמ ףינס
תוגורע ,27 זוע ינצינ

Info@airms.co.il- ל”אוד

turning air into solutions


