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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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1.4. Negatif Basınç Kontrol Cihazları 

Aircontrol S1 Aircontrol S2
Aircontrol S3

Negatif Basınç Monitörü Air control S, Negatif Basınç cihazlarını izleme, ölçme, raporlama ve
herhangi bir basınç değişiminde uyarı vermek için tasarlanmıştır.

Cihazlar müşteri taleplerine göre uyarlanabilir, ekstra modüllerle genişletilebilir.

Aircontrol S1 4 kanallı, aircontrol S2 4-10 kanallı, aircontrol S3 5 kanallıdır ve ek bir otomatik
Telefon cihazı (Telealarm GSM) ile birlikte, telefona bir alarm-mesaj gönderme özelliğindedirler.

Kalibrasyon veya servis için ilgili modüllerin değiştirilmesi yeterlidir.
Basit çalışma ve yüksek esneklik kombinasyonu, Aircontrol S’yi çalışmalarınızda güçlü ve geleceğe
dayanıklı bir ölçüm aletine dönüştürür.

aircontrol S 1 aircontrol S 2 aircontrol S 3

Ölçüler mm (L x W x H) 305 x 350 x 177 475 x 350 x 177 495 x 350 x 187

Ağırlık 5,5 kg 7,9 kg 8,4 kg

Elektrik Bağlantısı 230 V / 16 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A

Ölçüm aralığı 0 - 100 Pa 0 - 100 Pa 0 - 100 Pa

Basınç direnci yük hücresi max. 0,25 bar max. 0,25 bar max. 0,25 bar

Kanal adedi 2-4 4-10 5

Tele Alarm GSM

Telealarm GSM, air control cihazları ile entegre
olarak sorumlu kişilere bir CSM telefonu ile alarm
veya mesaj gönderilmesini sağlar.
Bağlantı ve kullanım tamamen basittir. Kullanım
için sadece aktif bir SIM karta ihtiyacınız var.
Telealarm GSM, negatif basınç monitörü aircontrol
veya hırsızlık detektörü, duman ve su dedektörü
gibi diğer cihazlarla birlikte, alarmın iletimi için
profesyonel ve güvenilir bir çözüm sunar.
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