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CONFORMITEITSVERKLARING 

Leverancier 
Dehaco B.V. 
Kruisbaak 25 
2165 AJ Lisserbroek 
 

Verklaart dat de hieronder beschreven arbeidsmiddelen: 

Deconta C3000A decontaminatiewagen 
Deconta C4000A decontaminatiewagen 
Deconta C5000A decontaminatiewagen 
Deconta C3000E decontaminatiewagen 
Deconta C4000E decontaminatiewagen 
Deconta C5000E decontaminatiewagen 
 

In overeenstemming is met de Sci Eisen aan arbeidsmiddelen. De arbeidsmiddelen worden geleverd 

volgens de gestelde ontwerpeisen: 

1. Geleverde uitvoering tenminste 3 traps; 

2. Onderdruk in de vuile ruimte ten minste 20 Pascal; 

3. Toenemende onderdruk per unitdeel in de richting van de vuile ruimte, waardoor de 

luchtstroom in de richting van de vuile ruimte gewaarborgd wordt; 

4. Afmetingen van het vloeroppervlak van elke ruimte ten minste 85cm * 85 cm; 

5. Hoogte van de ruimten ten minste 190 cm; 

6. Watertemperatuur douche ten minste 38 graden Celsius; 

7. Debiet van water uit de douche ten minste 8 liter per minuut (38 graden Celsius); 

8. Capaciteit watervoorziening tenminste 12 liter per persoon, in 1,5 uur te verwarmen; 

9. Luchtstroom in doucheruimte tijdens douchen ten minste 35 dm3/sec. (126m3/h) i.v.m. 

afvoer waterdamp; 

10. Temperatuur in de doucheruimte bij betreden van de doucheruimte ten minste 20 graden 

Celsius; 

11. Temperatuur in de schone ruimte bij betreden van schone ruimte na het douchen ten minste 

24 graden Celsius of ten minste 20 graden Celsius bij compensatie door stralingswarmte met 

wanden van 28 graden Celsius; 

12. Luchtsnelheid in de schone ruimte (daar waar afgedroogd wordt) maximaal 0,15 m/s 

gemeten op 10 cm afstand van het hart van de roosters; 

13. Voldoen aan eisen t.a.v. legionella volgens een specifiek beheersplan (bij boiler- 

/doorstroomsystemen, facultatief bij volledige leeg-/droogloopsystemen); 

14. Voldoen aan functionaliteit verwarmingsinstallatie; 

15. Voldoen van de inrichting, dat met asbest vervuild water wordt gefilterd met een juist 

waterfilter(systeem), eindigend met een filtertrap met 5 micron poriëndiameter;  
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Extra voorwaarden 

De arbeidsmiddelen zijn geheel voorzien voor alle eisen. De boordcomputer regelt automatisch de 

luchtstroming welke door de bypass voldoet aan de luchtstromingseisen. De functie moet zijn 

ingeschakeld in het menu.  

 

 

Lisserbroek (NL), 1 juli 2022 

 

Mark Berbée 
Commercieel directeur 
Dehaco B.V. 
 

 


