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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. Negatif Basınç Cihazları – (Anti Basınç)

1.1. Green Dec Serisi Negatif Basınç Cihazları – (Anti Basınç)

G 50

Yeni nesil negatif basınç cihazları Green Dec Serisi;
yüksek performansı, enerji tasarrufunu, hafifliği ve
dayanıklılığı bir arada sunmaktadır. Diğer negatif
basınç cihazlarına kıyasla daha küçük boyutlarda
yüksek kapasite ile çalışabilme olasılığı sağlar, daha
az yer kaplar. SE ve SRE olarak iki farklı kontrol
paneli ile kullanıcıya rahat çalışma imkanı sunar.

Green Dec Negatif basınç cihazları (Anti basınç
cihazı) karantina bölgelerinde kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir. Kademeli filtrasyon sistemi ile
çalışmaktadır. Hafif ve taşınabilir özelliktedir. Özel
sac yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilir
özelliktedir. Uzun ömürlü ve sağlamdır.

G 100

G 200 G 300
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1.1. Green Dec Serisi Negatif Basınç Cihazları – (Anti Basınç)

G50 G100 G200 G300

Ölçüler mm (LxWxH) 525x390x390 770x410x410 910x410x840 1150x720x 840

Ağırlık (filtreli) 18,8 kg 27,5 kg 55 kg 79 kg

Elektrik Bağlantısı 230 V 230 V 230 V 230 V 

Elektrik Tüketimi 1,2 A 2,2 A 4 A 8 A 

Motor gücü 0,17 kW 0,5 kW 0,75 kW 1,5 kW

Filtreli kapasite  (m³/h) 1000 1650 3000 5150

Filtre sayısı 2 3 3 3

HEPA filtre ölçüsü (mm) 284x284x150 305x305x292 305x610x292 610x610x292

Kontrol alternatifleri SE SE, SRE+ SE, SRE+ SE, SRE+

SE Kontrol (Manuel)

Negatif basınç ve güç manuel olarak kontrol ayarlanabilir. Filtre 
değişimi manometre ile kontrol edilebilir.

SRE+ Kontrol (Otomatik Ayarlı - Dokunmatik ekran)

PLC kontrolü ve dokunmatik ekran aracılığıyla çalışma durumu, 
güç, negatif basınç birimi, hava akışı kontrol edilebilir ve 
ayarlanabilir. 
Karantina bölgesinde istenen basınç değeri, hacimsel akış
ayarlanır ve otomatik fan ile istenilen noktada tutulur. 
Manuel kontrol ile çalıştırılmasıda mümkündür.
Bir filtre sensörü, egzoz havasındaki partikül konsantrasyonunu
izler ve bir litrede 100 parçacıklık değer sürekli olarak aşılırsa, 
ışıklı ve sesli alarm ile uyarı verir. 
Ekranda gerekli filtre değişimi gösterilir....
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D 60

D Serisi negatif basınç cihazları; yüksek performansı, hafifliği ve dayanıklılığı bir arada sunmaktadır.
SE ve SRE olarak iki farklı kontrol paneli ile kullanıcıya rahat çalışma imkanı sunar. Paslanmaz, toz
tutmaz malzemeli gövdesi sayesinde tüm hava şartları altında kullanılabilir. Filtre değişimi çok
kolaydır. Kademeli olarak ayarlanabilir güç 0 – 100 %

D serisi Negatif basınç cihazları (Anti basınç cihazı) karantina bölgelerinde kullanılmak üzere dizayn
edilmiştir. Kademeli filtrasyon sistemi ile çalışmaktadır. Hafif ve taşınabilir özelliktedir. Özel sac
yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilir özelliktedir. Uzun ömürlü ve sağlamdır.

1.2. D Serisi Negatif Basınç Cihazları – (Anti Basınç)

D 305

D 100

D 610

D 910

D 1200
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Konteyner Tipi Negatif Basınç Cihazları

1.2. D Serisi Negatif Basınç Cihazları – (Anti Basınç)
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1.2. D Serisi Negatif Basınç Cihazları – (Anti Basınç)

D 20 D 60 D 100 D 305 D 610

Ölçüler mm (LxWxH) 560 x 400 x 
400

920 x 400 x 
400

930 x 420 x 
840

1.020 x 690 x 
850

Ağırlık (filtreli) 15 kg 19 kg 24 kg 45 kg 95 kg

Elektrik Bağlantısı 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Motor gücü 0,17 kW 0,17 kW 0,55 kW 1,5 kW 3 kW

Filtreli kapasite  
(m³/h)

140 600 900 2000 4500

Filtre sayısı 2 2 3 3 3

HEPA filtre ölçüsü 
(mm)

P3 Screw Filter 284x284x150 305x305x292 305x610x292 610x610x292

D 910 D 1200 Compact 
25.000

Compact 
50.000

Compact 
100.000

Ölçüler mm (LxWxH) 1160 x 725 x 
1140

800 x 600 x 
945

2150 x 1670 x 
2240

3041 x 2495 x 
2655

6110 x 2495 x 
2655

Ağırlık (filtreli) 116 kg 256 kg 1220 kg 2500 kg 4200 kg

Elektrik Bağlantısı 230 V 400 V 400 V 400 V 2x400 V

Motor gücü 3 kW 7,5 kW 18,5 kW 22 kW 2x 22 kW

Filtreli kapasite  
(m³/h)

6000 12000 25000 50000 100000

Filtre sayısı 3 Multi Multi Multi Multi

HEPA filtre ölçüsü 
(mm)

610x910x292 610x910x292 610x610x292 610x610x292 610x610x292

* Diğer detaylar için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

8



1.3. Negatif Basınç Cihazları için Filtreler 

Ön Filtreler

Ara Filtreler

Ölçüler:
•610 x 910 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4)
•610 x 610 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4) 
•596 x 596 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4) 
•305 x 610 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4) 
•305 x 305 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4)

Ölçüler:
•610 x 910 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4)
•610 x 610 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4) 
•596 x 596 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4) 
•305 x 610 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4) 
•305 x 305 x 47 mm, Filtre Kalitesi G3 (EU3)  ve G4 (EU4)
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1.3. Negatif Basınç Cihazları için Filtreler 

Hepa Filtreler (H13 / H14)

Ölçüler 
mm

Filtre Sınıfı Ürün Kodu
Derinlik

mm
Filtre yüzeyi

m²
Ağırlık

kg
Akış Hızı 

m³/h

910x610x292
H 13 AU1044

280 46,0 15,5 6200
H 14 AU3788

610x610x292
H 13 AU619

280
32,5

9,5 5700
H14 AU3575 31,0

610x305x292
H 13 AU1052

280
15,9

8,5 3400
H 14 AU3496 14,0

305x305x292
H 13 AU2093

280
7,5

5,0 1800
H 14 AU1888 6,9

305x305x150
H 13 AU3663

100
3,6

2,5 1100
H 14 AU3664 3,0

305x305x68 H 13 AU1437 1,5 400

284x284x150 H 13 AU1499 100 3,0 3,0 1100
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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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2. Personel / Malzeme Hijyen Tesisleri 

Eco Line Personel hijyen tesisi, modüler bir yapıda olup, karantina bölgesiyle temiz bölümü ayırmak için
kullanılır. Hiçbir alete gerek kalmadan istediğiniz miktarda kabin birbirine bağlanabilir. Alüminyum köşe
profilleriyle, taban ve tavan elementlerinin sıkıştırılmasıyla yüksek bir stabilite sağlanır. 3-4 ve daha fazla
bölmeli olarak kullanılabilir.
Tamamı suya neme dayanıklı kompozit sert malzemeden.
Duş ve bağlantı boruları ile
Pencereli kapılar.
Hortum bağlantıları Geka flanşlı
Temiz ve düz yüzeyler basit temizlemeyi sağlar
Taban ve tavan elementleri alüminyum profillerle bağlıdır.
Yan duvarlar ve kapı elementleri, geri dönüşümlü (recycle) maddelerden üretilmiştir.
Taşıma paleti üzerinde sevk edilmektedir.
Tek kabin ölçüleri, (UxGxY) mm: 730 x 730 x 1965 Model 750
Tek kabin ölçüleri, (UxGxY) mm: 880 x 880 x 1965 Model 900

2.1. Duş Sistemleri (Personel Hijyen Tesisleri ) 

Deconta Eco Line (3 odalı duş sistemi) 

Deconta Smart Line (3 odalı duş sistemi) 

Smart Line Personel hijyen tesisi, modüler bir yapıda olup,
karantina bölgesiyle temiz bölümü ayırmak için kullanılır. Su
temin cihazı sistemden ayrıca tedarik edilmektedir.
Hiçbir alete gerek kalmadan istediğiniz miktarda kabin birbirine
bağlanabilir.
PVC ve sert malzemeden kapılı
Duş ve bağlantı boruları ile
Pencereli kapılar
Hortum bağlantıları Geka flanşlı
Temiz ve düz yüzeyler basit temizlemeyi sağlar
Kolay taşınabilir
Taşıma paleti üzerinde sevk edilmektedir.
Tek kabin ölçüleri, (UxGxY) mm: 750 x 750 x 2000 Model 750
Tek kabin ölçüleri,(UxGxY) mm: 1000 x 1000 x 2000 Model 1000
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2.2. Deco Mobil (Personel Hijyen Tesisleri ) 

Deco Mobil Peronel hijyen tesisleri , taşınabilir duş sistemleri olarak asbest söküm işlerinde bir çok avantajı
bir arada sunar. Birçok farklı modelde üretilebilen Deco Mobiller müşteri taleplerine göre
şekillendirilebilirler.

Çalışma alanını terk eden personel üzerindeki asbest liflerinin dağılımını önlemek için soyunma bölümü
negatif basınç altında tutulur.
1-2 duş odalı modelleri mevcuttur. Ayrıca personel için dinlenme yeri, tuvaleti olan modelleri de mevcuttur.
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2.2. Deco Mobil (Personel Hijyen Tesisleri ) 

Yaklaşık ölçüler :
ECO 3000: 3 odalı, Box body 2826 x 1524 x 2020 mm
C 4000: 3 ya da 4 odalı, Box body 3826 x 2018 x 2020 mm
C 5000: 3, 4 ya da 5 odalı , Box body 4586 x 2018 x 2020 mm

C / D 5000

C / D 4000

ECO 3000
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2.3. Malzeme Hijyen Tesisleri  

ECO LINE

DECO LINE

QUICK DUSH

Malzeme hijyen tesisleri, paketlenen – uzaklaştırılmak istenen malzemenin temizliğinin yapılması yanı sıra
kirli ve temiz alan arasında malzeme transfer etmek için tasarlanmıştır.

Modüler sistem, her türlü zorunluluğu (şekil, boyut ve ekipman) kapsayacak şekilde ayarlanabilir.
Su arıtımını düzenlemek için atık su filtreleme tesisatı kullanılmaktadır.
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3. Su Temin Cihazları 

deconta C serisi su temin cihazları, personel hijyen tesisleri ile birlikte kullanmaya uygun dizayn edilmiştir.
Duş sistemleri için gerekli olan sıcak su temini ile atık suyun arıtımını birlikte gerçekleştiren su temin cihazları
özel yapısı sayesinde uzun ömürlüdür.

Kolay kullanım ve hızlı kurulum imkan sağlaya su temin cihazları farklı kapasite ve özelliklerde üretilmektedir.
Geka bağlantılı üretilen cihazlar üzerlerinde bulunan pompalar yardımıyla duş sonrası ortaya çıkan atık suyu
çekerek filtrelerden geçirerek kanalizasyona verilmesini sağlar.

Otomatik ve manuel dolum imkanı veren su temin cihazları şantiyelerde kullanıma uygun olarak dizayn
edilmiştir.

3.1. C Serisi 

16



* C 50L, C 100L, C130 L model su temin cihazları 2. duş sistemine bağlantı için ekstra çıkışa sahiptirler.

3.1. C Serisi 

C 25 L C 30 L C 50 L C 60 L

Ölçüler mm (LxWxH) 466x506x1085 576x606x1085 760x700x1106 510x520x1000

Ağırlık 44 kg 53 kg 123 kg 51 kg

Elektrik Bağlantısı 230 V 230 V 230 V 230 V

Motor gücü 7 A 10 A 10 /12 A 11 A

Isıtma Kapasitesi 1000 W 2000 W 2000 W 2000 W

Tank Hacmi 25 L 30 L 50 L 60 L

Tank Dolumu Manuel Otomatik Otomatik Manuel/Otomatik

Filtre Adedi 1 3 3 2

C 100 L C 110 L C 130 L

Ölçüler mm (LxWxH) 760x700x1471 606x606x1115 709x700x1115

Ağırlık 140 kg 54 kg 89 kg

Elektrik Bağlantısı 230 V 230 V 230 V

Motor gücü 10 /12 A 9 A 13 A

Isıtma Kapasitesi 2000 W 2000 W 3000 W

Tank Hacmi 100 L 110 L 130 L

Tank Dolumu Otomatik Manuel/Otomatik Manuel/Otomatik

Filtre Adedi 3 3 3

3.2. Filtreler 

Filtrelerimiz, özel işlemler sonucunda üretilen derin filtreleme elemanlarından oluşur. Yüksek kir
emme gücü, uzun ömürlü olması ve düşük basınç kaybında yüksek akış miktarı bu filtrelerin önemli
avantajlarındandır.

Ürün Artikel No

10’’,   1µ AU415

10’’,   5µ AU541

10’’,   10µ AU542

10’’,   25µ AU543

10’’,   50µ AU544

10’’,   100µ AU545

10’’,   220µ AU1153

Ürün Artikel No

20’’,   1µ AU47

20’’,   5µ AU546

20’’,   10µ AU547

20’’,   25µ AU548

20’’,   50µ AU46

20’’,   100µ AU550
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4. Asbest 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.

4.1. H Sınıfı Güvenlik Süpürgeleri

ATTIX 30-0H PC ATTIX 751-0H

ATTIX 30-0H PC ATTIX 751-0H

Hava miktarı 3700 l/dak 3100 l/dak

Vakum Gücü 250 mbar 230 mbar

Güç   
P max
P IEC

1500 W                     
1200 W

1400 W                     
1100 W

Elektrik Bağlantısı 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

Hortum Çapı 36 mm 36 mm

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)

18



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.

Asbest için filtreli torbalar

4.2. Islak Güvenlik Süpürgesi 

ATTIX 751-71

ATTIX 751-71

Hava miktarı 3600 l/dak

Vakum Gücü 230 mbar

Güç   
P max
P IEC

1500 W                     
1200 W

Elektrik Bağlantısı 230 V/ 50-60 Hz

Ses Seviyesi 57 dB(A)

Tank Hacmi 70 L

Ölçüler 510x480x875 mm

Ağırlık 31 kg

Hortum Çapı 36 mm

Artikel-No.

ATTIX 30-0H PC için filtre torbası AU2772

ATTIX 751-0H PC için filtre torbası AU2111

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.
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5. Zemin Taşlama Makineleri 

deconta-MKS sistemi, güçlü taşlama teknolojisi ve vakum sistemi ile asbest sökümü işlemlerinde öncü bir
cihazdır. Asbest içeren yapıştırıcıların uzaklaştırılması için dizayn edilmiştir.
Sistem, kendi elektrikli süpürgeleriyle ve zemin taşlama makinesi ile taşıması kolay komple bir pakettir.
AR 270, küçük ve orta büyüklükteki yüzeylerde asbestin çıkarılmasında kullanılmak üzere kolayca taşınabilen
bir makinedir. Manevra kabiliyeti nedeniyle bu üniteler özellikle apartman dairelerinde kullanım için
uygundur. Mikroişlemci kontrollü ölçüm ve kontrol teknolojisi makineye entegre edilmiştir ve düşük pozlama
ile çalışmayı kalıcı olarak güvenceye alan güvenilir mekanizmaları sağlar. Hem AR 270 hem de AR 115,
maksimum ergonomik iş akışı için minimum çaba ve düşük titreşim ile yenilikçi bir çözüm sunar ve duvar
kenarlarına kadar çalışmayı sağlar.

*Patentli Negatif basınç kontrolü:
- Yönetmeliklere uygun olarak Negatif basınç < 20hPa sağlamadığında zımpara cihazını kapatır.
- Negatif basıncın aniden düşmesi durumunda acil kapatma şalteri bulunmaktadır.
- Negatif basınçta bir hatadan dolayı makinenin istenmeden çalışmasını engellemek amacıyla bloke olması ve
tekrar çalışmasının sağlanması için bir tuşa basılarak onaylanması gerekmektedir.

5.1. AR 270, AR 115 Taşlama Makinesi 

AR 270

Teknik özellikler: 
Çalışma alanı
Motor gücü
Devir sayısı
Elektrik Bağlantısı
Ağırlık
Motor ağırlığı
Toz emme bağlantısı 

: 27 cm 
: 2,2 kW 
: 1430 U/min 
: 230 Volt 
: 58 kg 
: 42 kg 
: 2 x 50 mm
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deconta-MKS sistemi, güçlü taşlama teknolojisi ve vakum sistemi ile asbest sökümü işlemlerinde öncü bir
cihazdır. Asbest içeren yapıştırıcıların uzaklaştırılması için dizayn edilmiştir.

AR 115

Teknik özellikler: 
Çalışma alanı
Motor gücü
Devir sayısı
Elektrik Bağlantısı
Ağırlık
Toz emme bağlantısı 

: 11,5 cm 
: 1,4 kW 
: 11800-5200 U/min 
: 230 Volt 
: 4,1 kg 
: 1 x 50 mm

Kullanımı ve taşıması kolay 
Kenar, köşe ve dar alanlarda çalışmaya uygun
Son derece sessiz, titreşim sönümleyici kılavuz kolu
Bir kutuya entegre edilmiş ölçüm ve kontrol teknolojisi 
Asbestin çıkarılmasına uygun aletler, özel geometri

5.2. Freze Makinesi –Duo Milling

deconta – Duo Milling freze makinası özel yapısı ve vakum sistemi ile asbest sökümü işlemlerinde öncü bir
cihazdır. Asbest içeren yapıştırıcıların uzaklaştırılması için dizayn edilmiştir. Bu cihaz, beton alanların
temizlenmesi, duvarların ve şap alanların tesviyesinde, fayansların yenilenmeden önce zeminin
zımparalanması işleminde ve benzeri alanlarda kullanılır. Değiştirilebilir zımpara kafaları, çeşitli uygulamalar
için kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak, Duo-freze makinası zemin yönlendirme sistemi ile donatılabilir. Makine
yalnızca kuru işlemlerde kullanılır! Zımparalama işleminden çıkan toz sağlığa zararlıdır.! Her türlü toz için güçlü
ve emilen tozun özelliğine uygun olan bir elektrik süpürgesi seçilmelidir. Sadece üretici tarafından onaylanmış
aletler kullanılmalıdır.

Teknik özellikler: 
Zımpara kafa çapı
Güç tüketimi 
Devir sayısı
Elektrik Bağlantısı
Ağırlık
Hortum ara parçası

: 150 mm 
: 1200 Watt
: 2400 U/min 
: 230 Volt 
: 5,1 kg 
: 35 mm
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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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Safetrip sistemiyle asbest örnek alımı, efektif, maliyeti düşük ve kullanımı basittir. Safestrip sistemi, örnek
alımında asbest elyafının açιğa çıkma riskini minimuma indirger.

6.2. Numune Alma Ekipmanları 

Ön hazırlık Numune alma Numune gönderimi

Kullanımı:
Lifleri bağlamayı sağlayan Astrip konsantresi püskürtme cihazıyla püskürtülür (yaklaşık 0,2 bar). Hazırlanmış
olan polietilen levha örnek alınacak yerin üstüne konur ve enjeksiyon iğnesi katmana sokulur. Sprey cihazın
tetiği çekilir ve açık konumda kilitlenir. 2-3 dakika sonra deneme yeri yeterince ıslandığında işleme
başlanabilir. Metal bir çubuğun test tüpüne geçirilmesi suretiyle, test tüpü çevrilerek örnek alınır. Daha sonra
test tüpünün kapakları kapatılarak kilitli bir poşete konulur ve laboratuvara analiz edilmesi için gönderilir.

Örnekleme kiti güvenli ve etkili bir numune alma için gereken tüm malzemeleri içerir: 
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Lazer Partikül Sayacı; elde tutulabilir, şarjlı bir partikül sayacıdır. Lazer teknolojisiyle, havadaki en küçük sıvı
ve katı halde bulunan partikülleri, 0,0003 mm (0,3 µm) çapına kadar belirler. Ölçüm sonuçları, dijital ekranda
net bir şekilde görüntülenir. Otomatik olarak altı saniyede bir alınan hava numuneleriyle ölçüm sonucu her
an yenilenir.
Asbesten arındırılmış ortamın kontrolü için yapılan hava ölçümleri ve filtre tesisatından çıkan havanın
kontrolü için idealdir.

Kullanım alanları 
- Hepa filtrelerinde sızıntı kontrolü 
- Teknik oda hava tesisatlarının filtre kontrolü 
- Hava filtresinin verimliliğinin kontrolünün değerlendirilmesinde 
- Süpürgelerin ince tozu tutma derecesinin kontrolü 
- Temiz odaların (bilgisayar odası veya laboratuvar) kontrolü 
- İç mekanlardaki asılı toz yoğunluğunun tahmini 

6.3. Lazer Partikül Sayacı, Anemometre, Manometre 
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Anemometre; birçok teknik alanda hava hızı ve debi ölçümlerinde kullanılmaktadır. Havalandırma ve klima
tesisatlarının ayarı, sıcak hava ısıtma sistemleri, ısı pompalarındaki güç verilerinin kontrolü, vantilatörler,
havalandırma tertibatları, salonlardaki hava akımının kontrolü, geçitler vb.
Kanatlı anemometre 3 saniye süren belli bir entegre zamanından sonra ortalama akım hızını belirler. İşletme
düğmesinden cihaz açılır. Türbülanslı akımlarda bile, (yani 0,25 ila 30 m/s arası) geniş kanatları ve özellikle
mikro işlemci tekniğiyle optimal ortalama değer tespit edilir.

6.3. Lazer Partikül Sayacı, Anemometre, Manometre 

- Ölçüm alanı 
- Entegre süresi
- Hata toleransı
- Pil 
- Ebatları 
- Ağırlık yaklaşık

: 0,25 – 30 m/s 
: sabit 3 saniye 
: ölçüm değerinden ± 1 % 
: 1 adet 9 V blok pil, yaklaşık 200 saat sürekli işletme veya 50.000 ölçüm 
: 268 x 113 x 43 mm 
: 280 g 

Tek elle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 
Ölçüm değerlerinin göstergede virgülden 2 sıra sonra verilmesi optimal sonuçların alınmasını sağlamaktadır. 

Manometre (Dijital el manometresi) ; aşındırıcı olmayan ve hava, kuru gaz, hidrolik sıvılar gibi non-iyonik sıvı
ve gazların ölçümü için uygundur. Laboratuvarlarda, kalite güvencesi sistemlerinde, işletme mühendisliğinde,
ısıtma ve havalandırma sektöründe, kentsel uygulamlarda, santrallerde, pinömatik ve hidrolik sistemlerin
kullanıldığı sektörlerde işletmeye alma, bakım ve sorun gidermede kullanılır.

- Ölçüm aralığı 0,0 – 199,9 Pa
- Kolay kullanım 
- Basınç, vakum ve diferansiyel basınç ölçümü 
- Önceden verilmiş 7 fiziksel değer 
- Çok sağlam muhafaza, koruma IP 67 
- Yüksek hassasiyet 
- Ayarlanabilir otomatik kapanma 
- MAX- ve MIN-hafıza 
- HOLD-Fonksiyonu (Görüntülenen değeri dondurma özelliği) 
- Sıfırlama 
- Değiştirilebilir arka aydınlatma 
- Ölçüler 155 x 67 x 40 mm 
- Ekran LCD 12,7 mm yüksekliğinde 
- Basınç bağlantıları :4 mm iç çapı ve 6 mm dış çapı olan boru 
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Çeker ocak, Asbestli numunelerle güvenli bir şekilde çalışma imkanı veren bir hava emme tertibatıdır. Cihaz
kademesiz olarak 250 - 400 m³/h arasında ayarlanabilir. Hava, çift Hepa filtrelerden geçirilip cihazın yan
tarafından dışarıya verilir. Çıkan hava, hortum bağlantısı kullanılarak başka yöne de verilebilir. Cihazın doğru
çalışıp çalışmadığı ve filtre değişimi manometre üzerinden gösterilir.
Büyük penceresi ve lambası sayesinde çalışma alanında optimal ışıklandırma imkanı sağlanmıştır.
Özel boyutlar ve tasarımlar kısa sürede gerçekleştirilebilir.

6.4. Çeker Ocak 

Teknik Bilgiler:
Ölçüler (U x G x Y)
Çalışma alanı (Ux G)
Pencere büyüklüğü (Ux G)
Ağırlık
Filtreli hava çekiş gücü
Elektrik bağlantısı
Seçenekler
Hepa filtre

: 760 x 660 x 670 mm
: 750 x 400 mm
: 670 x 240 mm
: 32 kg
: kademesiz olarak 250 – 400 m³/h arasında
: 230 Volt
: Hortum bağlantısı NW 150 mm (Çıkan hava)
: Çift filtrasyon, EN 1822´e göre H13 sınıfı 305 x 305 x 68 mm

Hortum bağlantı 
seçeneği

27



7. Yardımcı Malzemeler 

7.1. Kişisel Koruyucu Donanımlar 

Asbest uzaklaştırma uygulamalarında çalışan personelin asbest liflerinden zarar görmemesi için tam
donanımlı olarak, uygun ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi halde çalışma sırasında kontamine olan
kıyafet, ekipman ve diğer eşyalar vasıtası ile asbest lifleri günlük yaşama taşınır. Bu nedenle koruyucu
ekipmanlar asbest uzaklaştırma uygulamalarında çok önemli bir rol oynar.

Asbest uzaklaştırma yönetmeliğine uygun olarak tedarik ettiğimiz kişisel koruyucu ekipmanlar :

- Koruyucu Tulumlar (Kullan at tulum), Tip 5 -6
- Su geçirmez Koruyucu Tulumlar, Tip 5-6
- Toz maskeleri, ventilli FFP3
- Yarım yüze maskeleri ve filtreleri
- Tam yüz maskeleri ve filtreleri
- Motorlu Solunum Üniteleri (Tam yüz maskeli)
- Eldivenler
- İş ayakkabıları ve çizmeler
- Gözlük, vizör, tam kapalı gözlükler
- Baretler
- İç giyim ………..
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Artık Lif Bağlayıcı

Asbest kaplamalarının çıkarılmasında kullanılan ve lif bağlayıcı madde. Yapıştırıcı özelliği ile lifleri bulunduğu

ortamda tutar böylece havaya zararlı liflerin dağılımını engeller. İhtiyaca göre su ile karıştırılabilir, akışkanlığı

arttırılabilir.

Avantajları: Kullanımı kolay olup yanıcı bir madde değildir. Sıvı yapısı sayesinde ve pürüzlü yüzeylerin
nemlendirmesinin yanı sıra ince çatlaklar ve yarıklar içine nüfuz etmesini sağlar. Çeşitli yüzeylere mükemmel
yapışma özelliği, genel amaçlı kullanım olanağını sağlar. Kuruduktan sonra elastik, kimyevi, nötr bir film
oluşmaktadır. 25 kg’lık bidonlarda ve 1 kg’lık sprey halinde.

7.2. Yapıştırıcılar (Rezidüel, Enkapsülasyon)

7.3. Bantlar, Emniyet Şeritleri, Uyarı levhaları 
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Artık Lif Bağlayıcı

Asbest kaplamalarının çıkarılmasında kullanılan ve lif bağlayıcı madde. Yapıştırıcı özelliği ile lifleri bulunduğu

ortamda tutar böylece havaya zararlı liflerin dağılımını engeller. İhtiyaca göre su ile karıştırılabilir, akışkanlığı

arttırılabilir.

Avantajları: Kullanımı kolay olup yanıcı bir madde değildir. Sıvı yapısı sayesinde ve pürüzlü yüzeylerin
nemlendirmesinin yanı sıra ince çatlaklar ve yarıklar içine nüfuz etmesini sağlar. Çeşitli yüzeylere mükemmel
yapışma özelliği, genel amaçlı kullanım olanağını sağlar. Kuruduktan sonra elastik, kimyevi, nötr bir film
oluşmaktadır. 25 kg’lık bidonlarda ve 1 kg’lık sprey halinde.

7.4. Asbest Torbaları, Big Bagler

400 mikron Körüklü Asbest için Plastik Torba

4 Dilde Asbest uyarısı 
60x130 (15 cm körük ile 90x130) 
9,5 Kg yaklaşık 20 Adet poşete denk gelmektedir. 

Asbest için Big Bag 

Lamineli özel çuval kumaşı

Dış ölçü : 910 x 910 x 1100 mm

Kapaklı, taşıma askılı

Taşıma ağırlığı 1000 kg

Asbest uyarı logosu

Atermit için Big Bag 

Lamineli özel çuval kumaşı

Dış ölçü :  3200 x 1250 x 300 mm

İç ölçü : 3160 x 1210 x 250 mm

Kapaklı, taşıma askılı

Taşıma ağırlığı 1250 kg

Asbest uyarı logosu
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Asbest sökümü yapılan yerlerde asbest liflerinin dış ortama çıkışını engellemek için kurulan karantinada

kullanılan şeffaf örtülerdir.

7.5. Karantina Örtüsü 

400 mikron PE

Şeffaf

Rulo halinde

Alternatif olarak 100 μm, 200 μm kalınlıkta

7.6. Glovebag

Glovebag, çalışma bölümü ve atık bölümü olarak iki

bölüme ayrılmıştır. Böylece çalışanlar için, borularda ki

asbest yalıtımının sökülmesi ve sonrasında atıkların imha

edilmesi kolaylaşır. Bu sebeple yeni Glovebag´ların

kullanımı daha ekonomiktir. (tasarrufunuz yaklaşık 80%).

Yatay ve dikey borular için kullanılan glovebag ler farklı

boyut ve çaplarda üretilmektedir. Sızdırmaz yapısı ve

monte edilmiş eldivenleri ile kolay kullanım imkanı sağlar.

31



SW 400 Çizme Yıkama Makinası

7.7. Diğer Ürünler 

Hava temizleyici – Dust Master  

Hava temizleyici serisi dust master iletken
olmayan ve yanmayan tozların veya askıdaki
katı maddelerin biriktirilmesine hizmet eder.
Atmosfer havasını temizlemek için özel olarak
tasarlanmıştır.
Cihaz, Güçlü bir fana takılmış bir ön filtre (Filtre
sınıfı G4) ve bir HEPA filtreden (H13) oluşan iki
kademeli filtrasyondan oluşur.

Cihaz üzerinde hava emme ve hava çıkışı için
hortum bağlantı flanşları bulunur.
Çalışırken bir manometre ile filtre durumu
kontrol edilir.
Farklı büyüklükteki odalar için 3 farklı güçte
cihaz mevcuttur.
- dust master E 305 bis 26 m²´lik odalar için
- dust master E 457 bis 48 m²´lik odalar için
- dust master E 610 100 m²´lik odalar için
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ZIEL TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
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