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: לאוויר מזוהם השלכות דרמטיות

מיליארדיםסובלים
בחללים סגוריםממחלות הנובעות מזיהום אוויר 

(ברחבי העולם, טרום קורונה)מידי שנה מיליון איש מתים 4.3

4  ,

*



ל תדיראן"מנכ, משה ממרוד

כעת פורצת דרך עם מהפיכת  , תדיראן מובילת שוק בתחום מיזוג האוויר
האוויר הנקי ופיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לנשום אוויר בריא ובטוח  

החזון שלנו הוא להשפיע על הבריאות ואיכות החיים באמצעות 
טיפול באוויר ופיתוח טכנולוגיות ופתרונות חדשניים וידידותיים  

.לסביבה



:תדיראן מציגה



טכנולוגיה פורצת דרך
לשמירה על אוויר נקי ובטוח בחללים סגורים

. טכנולוגיית                          מציגה פתרון חדשני לטיפול באוויר בבית ובכל חלל סגור
,הטכנולוגיה המהפכנית פותחה למוצר קטן ופשוט שניתן להתקנה בכל מזגן

כדי להשמיד ביעילות ובבטיחות מזיקים ומזהמים  -ועושה שימוש ב
.   המצויים באוויר הסובב אותנו

AIR CARE O2

H2O2



? איך זה עובד
המצויות באוויר מומרות  H2Oו 2Oמולקולות 

באמצעות זרם חשמל חד קוטבי  

2O  מופרד לשתי מולקולותO
המצויות  H2Oהחוברות למולקולות 

H2O2-והופכות ל, באוויר

מתפזרות בחלל  H2O2מולקולות 
החדר לקטילת המזיקים והמזהמים



יתרונות הטכנולוגיה
מהווירוסים  99.999%1-טיהור של כ

והחיידקים בחדר

מתאימה לכל מזגן וניתנת ליישום גם 
מעבר למיזוג אוויר

מחיר אטרקטיבי וללא צורך בתחזוקה

אשר בוצעה לבקשת החברהAerosol Research and Engineering Labs Inc. (ARE Labs)על פי תוצאות בדיקת מעבדה : 1
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UVCנורת 

X100יותר יעיל מהפתרונות הקיימים בשוק העולמי

.  דקות150מטר קוב לאחר 1יעילות בניטרול חיידקים בתא 99.99998%על מכשיר האב טיפוס בהתבסס על  ,6.1.2020אשר בוצעה לבקשת החברה מתאריך AEROSOLכמות החיידקים מבוססת על תוצאות בדיקת מעבדת , Air Care O2לגבי טכנולוגיית *
של חברות  יעילות המוצרים המתחרים המוצגת מבוססת על פרסומים. דקות150מטר קוב לאחר 1בקטריות בתא בניטרוליעילות 99.99994%על מכשיר האב טיפוס בהתבסס על 03.10.2019אשר בוצעה לבקשת החברה מתאריך AEROSOLכמות הבקטריות מבוססת על תוצאות בדיקת מעבדת 

(  https://globalplasmasolutions.com/independent-testing ,https://www.plasma-air.com/resources)לאיונייזר99.99%-המשווקות את המוצרים ביעילות של כ
HEPA(https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NHSRC&address=nhsrc/si/&dirEntryId=233212)-וUVC-ל99.97%-ומחקרים שפורסמו לגבי יעילות של כ
1,000,000וירוסים הנותרים מתוך /החישוב מתבסס על כמות הבקטריות

ניתנים לניקוי וחלקם בעלי מנגנון ניקוי עצמי  מהאיוניזריםחלק , פילטר מומלץ להחליף או לנקות כל חצי שנהHEPA, מומלץ להחליף פעם בשנהUVנורת ** 

https://globalplasmasolutions.com/independent-testing
https://www.plasma-air.com/resources
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NHSRC&address=nhsrc/si/&dirEntryId=233212


טכנולוגיה עם פטנט רשום  



www.sagemarketing.io

ההתחלהוזוהי רק 

http://www.sagemarketing.io/
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מפת דרכים של חדשנות ופיתוח הדור 
הבא של מוצרי טיפול באוויר

פתרונות לתעשיית המזגנים 

פתרונות לתעשיות  
נוספות

מוכנות לייצור תעשייתי 
AIR CARE O2של מוצר 

למיני מרכזי

מוכנות לייצור תעשייתי 
AIR CARE O2של מוצר 

למזגן עילי

מערכת עצמאית  
לטיפול באוויר

Stand Alone))

*

*

כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם  , בין היתר, או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה/עשויות שלא להתממש ו, הערכות אילו. הערכותיה לגבי יכולת וקדם פיתוח מוצרים נכון למועד זה, על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, בין היתר, המבוסס, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 2022-ו2021לגבי השנים , המידע בשקף זה•
.שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה, או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה/התפתחות מגמות חדשות ו, שינויים במצב הכלכלה השוק בו פועלת החברה, בין היתר, בשליטה ובכלל זה



שוק יעד

שווקי היעד בפריסה גלובלית

המוצג בשקף זה מהווה את תכנית העבודה של החברה בקשר עם שווקי היעד. יודגש כי נכון למועד זה הפעילות הגלובלית הינה בשלבי פיתוח עסקי טרם החלו מכירות הטכנולוגיה והחברה טרם התקשרה בהסכמים מחייבים•
או  /עשויות שלא להתממש ו, הערכות אילו. אומיים נכון למועד דוח זהינלהערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשוק בו פועלת הקבוצה בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל השווק בשווקים ב, על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, בין היתר, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס, המידע בשקף זה•

,  אי התממשות פוטנציאל לשווקים בינלאומיים בכלל, או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה/התפתחות מגמות חדשות ו, שינויים במצב הכלכלה במשק הישראל ובשווקים בינלאומיים, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה
.שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה, ובפרט אלה המפורטים לעיל

החברה מכוונת למכירות של עשרות  

אלפי יחידות בשנה הקרובה



הצטרפו למהפיכת האוויר 
הנקי של תדיראן 







(מהרווח הנקי73%-כ)ח "מש73.5: 2020שחולק על בסיס דיבידנד
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הערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשוק בו פועלת הקבוצה  , על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, בין היתר, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס, המידע בשקף זה לרבות הקדמת היעד למימוש אסטרטגיות הצמיחה לשנתיים
או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות  /עשויות שלא להתממש ו, הערכות אילו. תחום האנרגיה החליפות בישראל והשווקים הבינלאומיים נכון למועד דוח זה, בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל ומגמות בתחום ההתייעלות האנרגטית בישראל

אי , או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה/התפתחות מגמות חדשות ו, שינויים במצב הכלכלה במשק הישראל בכלל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, הקבוצה
.שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה, ובפרט אלה המפורטים לעיל, התממשות פוטנציאל החדירה לשווקים בינלאומיים בכלל





הערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשוק בו פועלת הקבוצה  , על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, בין היתר, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס, המידע בדבר הערכת החברה לגבי היקף פעילות האנרגיה המתחדשת בקבוצה
כתוצאה מגורמים חיצוניים  , בין היתר, או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה/עשויות שלא להתממש ו, הערכות אילו. בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל ומגמות בתחום האנרגיה חליפית והתייעלות האנרגטית בישראל נכון למועד דוח זה

אי התממשות פוטנציאל החדירה לשווקים  , או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה/התפתחות מגמות חדשות ו, שינויים במצב הכלכלה במשק בישראל בכלל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, בין היתר, לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה
.שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה, ובפרט אלה המפורטים לעיל, בינלאומיים בכלל



וגיליון אקסל נלווה2030אוגוסט “2030הגדלת יעדי ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות לשנת "נתונים מרשות האנרגיה 1.

נתוני רשות האנרגיה, (ציוד בלבד)וסקרי שוק 2021לשנת סולארהערכת הנהלת תדיראן 2.
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.למצגת זו2בהיקף ומועדים שונים מהמתואר בשל גורמים המפורטים בשקף , שעלול להתממש או לא להתממש באופן, א לחוק נירות ערך32האמור בשקף זה מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 
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