Asbest Uzaklaştırma Ekipmanları
Teknik Cihazlar
Sarf Malzemeleri
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

deconta, asbest uzaklaştırma ekipmanlarının üretimi, satışı ve kiralanması
konusunda 1990 yılından beri hizmet vermektedir.

Kalitesi, hızlı servis hizmeti ile tüm dünyada iyi bilinen bir marka olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Merkezi Almanya olan deconta, birçok ülkede
hizmet vermekte olup Türkiye temsilciliğini ZIEL® A.Ş. yapmaktadır.
Yenilikçi ürünleri ve kapsamlı hizmeti ile deconta tüm asbest uzaklaştırma
ekipmanları için yetkin bir üreticidir. ZIEL® deconta ürünlerini satış, kiralama ve
teknik servis hizmetini vermektedir.

deconta,
• Tasarlar
• Üretir
• Pazarlar
• Servis hizmeti verir

Asbest,
Kimyasal direnci yüksek, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, kolayca eğilip bükülebilen,
çimento ile çok iyi bağlanabilen, mikroorganizmalara karşı dirençli, iyi bir yalıtım
maddesidir. Birçok çeşidi olan asbest kanserojen özelliği olması nedeniyle
yasaklanmıştır, bu nedenle asbest uzaklaştırma işlemleri uygun ekipmanlarla
yapılmalıdır. Akciğer ve bronşlara kaçan en ufak bir lif parçası tedavisi olmayan
hastalıklara yol açar. Asbest sökümü yapan çalışanların, çevrenin ve ortamda
bulunan tüm insanlarının sağlığı için asbest söküm ekipmanlarının standartlara
uygun, kaliteli ve asbest söküm yönetmeliklerine uygun olması zorunludur.
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4. Asbest Güvenlik Süpürgeleri
4.1. H Sınıfı Güvenlik Süpürgeleri
deconta H sınıfı güvenlik süpürgeleri, özel filtreleri ve torbaları ile asbest söküm işlerinde kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir.
Toz sınıfı H (Asbest) güvenlik süpürgesi, <0,005 %' lik bir transmisyon derecesiyle çalışır, akış sensörü
tekniğine, hacim akış kontrolüne ve tozsuz bertarafa yönelik bir sisteme ilişkin akustik bir uyarıya sahiptir.
İlave Asbest Şartnameleri: Güvenlik süpürgesi Almanya´da hala uygulanmakta olan ek asbest şartnamelerine
göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

ATTIX 30-0H PC

ATTIX 751-0H

İçindekiler : Güvenlik filtre öğesi, güvenlik filtre torbası, 3 m emme hortumu Ø 36 mm, süpürge
gagası, Uzatma borusu (sadece ATTIX 30-0H), eğik emme borusu, süpürge emme başlığı (sadece
ATTIX 30-0H)

ATTIX 30-0H PC

ATTIX 751-0H

Hava miktarı

3700 l/dak

3100 l/dak

Vakum Gücü

250 mbar

230 mbar

1500 W
1200 W

1400 W
1100 W

230 V/ 50 Hz

230 V/ 50-60 Hz

Ses Seviyesi

59 dB(A)

57 dB(A)

Tank Hacmi

30 L

70 L

Ölçüler

450x380x595mm

605x580x970mm

Ağırlık

10 kg

25 kg

36 mm

36 mm

Güç
P max
P IEC
Elektrik Bağlantısı

Hortum Çapı
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Asbest için filtreli torbalar
H Sınıfı Asbest Güvenlik Süpürgelerinde kullanılan filtreli
torbalar asbest uzaklaştırmaya uygun hazır formdadır.
Süpürge içinden çıkarıldıktan sonra ağız kısmı boğdurularak
direk uzaklaştırılabilir. Özel bir filtre- kumaş ve kalın torba
dan üretilmiştir, çift katlıdır.

Artikel-No.
ATTIX 30-0H PC için filtre torbası

AU2772

ATTIX 751-0H PC için filtre torbası

AU2111

4.2. Islak Güvenlik Süpürgesi
deconta Islak güvenlik süpürgeleri, asbest söküm işlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Emilen sıvının
otomatik olarak pompalanması için entegre dalgıç pompalı ıslak elektrikli süpürge.
70 L özel paslanmaz tank, daha kolay boşaltma için devirme tankı, dönme hızı ayarı, RCD devre kesici, entegre
kanalizasyon pompasını korumak için özel çelik elek, entegre pis su pompası ile sürekli - otomatik boşaltma ve
10m bağlantı özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

ATTIX 751-71
Hava miktarı

3600 l/dak

Vakum Gücü

230 mbar

Güç
P max
P IEC
Elektrik Bağlantısı

ATTIX 751-71

1500 W
1200 W
230 V/ 50-60 Hz

Ses Seviyesi

57 dB(A)

Tank Hacmi

70 L

Ölçüler

510x480x875 mm

Ağırlık

31 kg

Hortum Çapı

36 mm
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