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Główne zalety:

• Poza zasięgiem wzroku — jest zainstalowany nad sufitem
podwieszanym, nie zajmuje powierzchni użytkowej ściany

• Zawsze gotowy — nie trzeba niczego demontować ani montować
• Przełączanie z trybu wentylacji na tryb filtracji po pociągnięciu

za uchwyt
• Bezpieczny - Wszystkie elementy zamontowano na dużej wysokości
• Brak odsłoniętych przewodów
• Zapasowy napęd zewnętrzny przechowywany w obudowie systemu

i wysuwany tylko
• w przypadku awarii zasilania
• Dostarcza 600 m3/h świeżego powietrza lub 300 m3/h

przefiltrowanego powietrza
• Dostępne są elastyczne opcje instalacji – w zależności od

rozkładu pomieszczenia

Zgodny 
z normami 
izraelskimi 
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Wszystkie ściany pozostają wolne

Ukryty system wentylacji i filtracji 
powietrza dla schronów publicznych

Model Hidden-50

–Wolna ściana–



Beth-El Industries

Ukryty system wentylacji i filtracji powietrza dla schronów publicznych Model Hidden-50

Opis systemu:

• Wszystkie elementy systemu – filtr, dmuchawa, zapasowy napęd zewnętrzny
– zintegrowane w jednej nowoczesnej obudowie.

• Montaż na ścianie tuż pod sufitem lub nad sufitem podwieszanym
na dowolnej wysokości, pozostawiając ścianę i podłogę dostępną do
normalnego użytkowania.

• Gotowy do użycia i skonfigurowany do dostarczania 600 m3/h
świeżego powietrza w normalnych warunkach, po podłączeniu przewodu
zasilającego i naciśnięciu przełącznika. W tym trybie powietrze omija filtr.

• W przypadku alarmu CBRN, filtr uruchamiany jest przez pociągnięcie za uchwyt,
automatycznie przełączając system w tryb filtracji CBRN. W tym trybie system
dostarcza 300 m3/h oczyszczonego powietrza nawet dla 50 osób.

• Ręczny napęd kopii zapasowej przechowywany jest w obudowie za drzwiami
serwisowymi. W przypadku awarii zasilania wykorzystywany jest do ręcznej
obsługi dmuchawy.

• Aby zapewnić optymalne dostosowanie do pomieszczenia, system dostępny
jest w dwóch różnych kierunkach montażu i obsługi ręcznej.

CERTYFIKATY:

• System przetestowany i 
certyfikowany przez 
Izraelski Instytut 
Standaryzacji oraz 
Izraelski Instytut Badań 
Biologicznych

• System zatwierdzony 
przez Izraelskie 
Dowództwo Obrony 
Cywilnej 

• Kontrola jakości zgodnie z 
ISO 9001 i AQAP 2110
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Specyfikacja techniczna - Model Hidden-50

Kod produktu: (Obsługa dla osób leworęcznych) B91400
(Obsługa dla osób praworęcznych) B91400AA

A. Przeciwwybuchowy zawór wlotu powietrza z filtrem wstępnym ESVF 803/403

Wytrzymałość ciśnieniowa: 300 kPa

Spadek ciśnienia:
Tryb wentylacji (600 m3/h) 160 Pa

Tryb filtracji (300 m3/h) 50 Pa

B. System wentylacji i filtracji 

Masa całkowita (wraz z obudową, filtrem i dmuchawą): 105 kg

Skuteczność wyodrębnienia w przypadku cząstek o wielkości 0,3 mikrona: 99.995 %

Jednofazowy silnik 
elektryczny dmuchawy:

Napięcie 230 Volt

Częstotliwość 50 Hz

Prąd 1.9 Ampera

Obsługa ręczna: 2 Osoby

Nadciśnieniowy zawór przeciwwybuchowy A 803 

Wytrzymałość ciśnieniowa: 300 kPa

Spadek ciśnienia:
Tryb wentylacji  (600 m3/h) 235 Pa

Tryb filtracji  (300 m3/h) 130 Pa



Wymiary całkowite (wersja dla osób leworęcznych) w mm

Ukryty system wentylacji i filtracji powietrza dla schronów publicznych Model Hidden-50

Wymagania projektowe schronu

Wlot powietrza przez 8” rękaw ścienny: zamontowany co najmniej 35 cm 
poniżej betonowego stropu, ale nie więcej niż 305 cm od podłogi.

W przypadku montażu nad sufitem podwieszanym: pozostawić otwór o 
wymiarach 100 x 220 cm poniżej urządzenia. Nad otworem można zamontować 
właz lub zdejmowaną pokrywę.

ZasilanieWybór 
trybu

Uchwyt na korbę awaryjną

Wejście 
główne 

Zapasowy napęd zewnętrzny

Wartość nominalna 1900
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Nadciśnieniowy 
zawór przeciw-

wybuchowy A 483
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Beth-El Zikhron Yaaqov
Industries Ltd.

1 Avshalom Road 

Zikhron Yaaqov, Israel

Tel: + 972-4-629 9999

www.beind.com

Wymagania 
dotyczące 
instalacji

Wylot powietrza: 
kołnierz 8” zgodnie z 
BS 4504 – PN 6 
lub 
DIN 2501 – PN 6 
umieszczony przy 
ścianie zewnętrznej, 
naprzeciw wlotu 
powietrza

Dystrybutor:
Paramedica Mil-Sys  

Sp. z o.o. Sp. k.
Czerniowiecka 9/27

02-705 Warszawa, Polska
Tel: 602 109 482

Fax. 22 378 20 62
www.paramedica-milsys.pl
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Nadciśnieniowy zawór przeciwwybuchowy A 803

DRZWI

Otwór eksploatacyjny w suficie podwieszanym

Wymiary ogólne — w tym nad sufitem podwieszanym (wersja dla 
osób praworęcznych) w mm
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Gniazdko sieciowe

Gniazdo 
napędu 
zewnętrznego

Podwieszenie 
na suficie na 

dowolnej 
wysokości, w 

tym pod 
urządzeniem 

R 1780 m
ax

Zapasowy napęd 
zewnętrzny 

wysuwany tylko w 
przypadku awarii 

zasilania 

Ukryty system wentylacji i filtracji powietrza dla schronów publicznych 
Model Hidden-50




