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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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6. Ölçüm Cihazları 

deconta airsampler 15 / 30 S hava analiz cihazları, belirlenen bir debide havanın emilerek hava filtresinden
geçirilmesi prensibi ile çalışır. Üzerinde bulunan filtreler sayım için gerekli lifleri tutarak laboratuarda analiz
edilmelerine yardımcı olur.
Sürekli debi kontrolü, kalibre sensörleri ve laminer akış elementi ile hassas ölçümler için bir temel oluşturur.
Ölçümler debi, sıcaklık, bağıl nem ve mutlak basınç içerir. Elektrik kesintisi sebebiyle kaybedilen ölçüm
zamanını telafi edilir.

Büyük ölçüde mobil ve sabit hava ölçümlerinde tüm gereksinimleri karşılayan Airsampler, kolay kullanımı ve
yüksek teknik standartları özellikleri onu güçlü bir cihaz kılar. Kompak yapısı, omuz askılı cihaz çantası, iç içe
geçirilebilir ölçüm çubuğu ile kolay kullanım sağlar.

6.1. Hava Ölçüm Cihazları 

Teknik özellikler: 
Boyu
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık
Elektrik bağlantısı
Ölçüm bağlantısı
Debi 15 S
Debi 30 S
Max. Negatif basınç
Ekran - Kullanım 
Sıcaklık aralığı 

: 430 mm 
: 325 mm
: 165 mm
: 10,5 kg 
: 230 V 
: Ölçüm çubuğu 8 x 1 mm
: 2 - 15 l/min
: 4 - 30 l/min
: 500 mbar
: LCD- ekran, Klavye 
: 0-45 °C
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Monitor : Tek kullanımlık monitör, malzemesi plastik, elektrik iletme (antistatik), üç kere preslenmiş, parçalı,
kapak, hortum 8 x 6 mm

6.2. Numune Alma Ekipmanları 

Altın kaplamalı filtre : VDI 3492´e göre hava örnekleme için buharla kaplama metoduyla kaplanmış altın
kaplama membran filtreleri , Baz malzemesi PET, kontrollü altın tabakası

Membran filtreleri

Destek filtreleri : Selüloz
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