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Copyright 2017, Dehaco B.V.
Společnost Dehaco si vyhrazuje právo vyvíjet a měnit výrobky bez dalšího upozornění. 
Byly vyhrazeny chyby tisku.
Barva produktů se může mírně lišit od barvy uvedené v této brožuře. PROTIPRACHOVÁ   

    VODNÍ DĚLA   
          110/230V



Dehaco Tera jednotka pro kontrolu prachu
Aby se zabránilo uvolnění prachu během 
demolice nebo rekonstrukce, Dehaco rozšířilo 
svůj sortiment o řadu inovačních řídicích 
jednotek Tera. Jedná se o široce použitelné 
stroje, protože mohou být použity jak při 
odstraňování azbestových zátěží, tak při malých 
až středně velkých projektech demolic a 
rekonstrukcí, dále při recyklačních činnostech.

Vše se točí okolo cílené difúze jemného 
rozstřiku vody, na které se budou připojovat 
prachové částice. Revoluční
(patentovaná) rozstřikovací hlava Demto-
Rotor®, která se používá od jednotky Tera 15, 
odstraňuje všechny nevýhody, které mají 
konvenční trysky, jako např. ucpávání vlivem 
částic vápna ve vodě a tím vznik 
nerovnoměrného rozstřikového proudu.

Femto

Femto je spojen s rekonstrukčními pracemi. Jeho malé 
rozměry jsou velmi přenosné. Femto s velmi jemným 
mlžením spotřebuje velmi málo vody, takže je možné 
"suché" zpracování.
Femto se snadno přenáší a má průměrnou spotřebu vody 
jen 8 litrů za hodinu.

Tera 15 je inovativní nástupcem firmy De-Dust Nano a byla vylepšena mnoha 
způsoby. Například model Tera 15 byl vybaven nově navrženým hliníkovým 
rámem se dvěma rukojetmi. Těžiště bylo také přizpůsobeno, což usnadňuje 
přesouváníTera 15. Byla provedena řada malých technických změn, které 
snižují spotřebu vody na 40 litrů za hodinu. Je to výrazné snížení ve srovnání 
se svým předchůdcem, který stále používá 90 litrů vody za hodinu.
Ventilátor lze nastavit ve třech polohách, tj. ECO, ECO-Boost a PowerBoost.

Tera 25 je ideální pro středně velké demoliční a rekonstrukční projekty. Stroj 
se snadno pohybuje a má poměrně velkou kapacitu. Použitím připojení 230 V 
a vodní přípojkou Gardena® lze vždy připojit přímo i na domovní rozvody 
vody. Silný Demto-Rotor® vytváří dobrý mlžný proud. Revoluční 
(patentovaná) rozstřikovací hlava Demto-Rotor®, která se používá od Tera 
15, odstraňuje všechny nevýhody, které mají konvenční trysky, jako je 
například ucpávání v důsledku vápenných částic ve vodě.

Tera 15

Tera 25

v TERA 15
Hmotnost kg 21.4

Pokrytí m 0 - 15

Elektrické připojení V 230 110

Spotřeba vody l/h 0 - 40

Připojovací systém vody GARDENA koncovky

Objedn. číslo 4010.0022 4010.0023

 

v TERA 25
Hmotnost kg 90

Pokrytí m 0 - 25

Elektrické připojení V 230 110

Spotřeba vody l/h 0 - 120

Připojovací systém vody GARDENA koncovky

Objedn. číslo 4010.0017 4010.0018

v FEMTO
Hmotnost kg 5

Pokrytí m 0 - 10

Elektrické připojení V 230 110

Spotřeba vody l/h 0 - 20

Připojovací systém vody GARDENA koncovky

Vodní nádrž* l 4

Objedn.číslo 4010.0005 4010.0006
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