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Dehaco heeft nu sinds enige tijd voor de 
ontwikkeling en de productie van onder 
andere onderdrukmachines het Duitse 
merk deconta in de armen genomen. Sinds 
1990 ontwikkelt en produceert deconta 
kwalitatief hoogwaardige producten voor 
de asbestverwijdering. Het bedrijf is altijd 
op zoek naar nieuwe technologieën voor 
de klant, wat ons brengt bij de lancering 
van een nieuwe reeks onderdrukmachines 
met “connect”-functie. Een functie die alle 
gegevens over de onderdrukmachines voor 
u verzamelt in de Cloud. 

De S-serie, een nieuwe generatie 
onderdrukmachines
De nieuwe reeks onderdrukmachines, de 
zogenoemde S-serie, volgt de bestaande 
“ECO”-serie op. Maar maakt u zich niet druk, 
want deze nieuwe machines zijn kwalitatief 
even sterk en betrouwbaar als de “ECO”-
serie. Ze hebben ook een stalen en robuuste 
behuizing, zijn ook licht van gewicht en 
hebben eveneens energiezuinige koolborstel-
loze motoren. Daarbij is de machine voorzien 
van een industrieel touchscreen, waardoor 
deze gemakkelijk te bedienen is. En wat nou 
zo leuk is aan de nieuwe S-serie, is dat u bij 
de onderdrukmachine voor de “connect”-
functionaliteit kunt kiezen. Waarmee alle data 
in de Cloud kan worden bijgehouden.

Wat houdt dat nou precies in, zo’n 
deconta connect? 
De deconta connect geeft u de mogelijkheid om 
online verschillende data in te zien, zoals: 
GPS-locatie, filterdruk, onderdruk, vermogen, 
luchtvolume, stroomverbruik en filter load. 
Achter het HEPA-filter is een stofsensor 
geplaatst, deze sensor geeft een alarmsignaal 
wanneer het HEPA-filter beschadigd raakt. 
Daarnaast kunt u de onderdrukmachine 
op afstand bedienen door middel van een 
automatische flow-regelaar. Als bijvoorbeeld 
het alarm afgaat bij een te lage of een te 
hoge druk, kunt u vanuit uw kantoor de druk 
aanpassen. Handig toch?! 

Basis Pro

Hoe te gebruiken?
Een onderdrukmachine uit de S-serie wordt 
standaard geleverd met een simkaart. 
Zodra u een abonnement voor deconta 
connect hebt, kunt u een account aanmaken op 
www.deconta-connect.com. Via dit account 
kunt u een onderdrukmachine toevoegen aan 
de hand van de QR-code die op het scherm van 
de onderdrukmachine verschijnt. Alle gegevens 
van de onderdrukmachine(s) worden naar dit 
account gestuurd. 

Goed toegankelijk en optimaal bereik
De applicatie om “deconta connect” te gebruiken, 
www.deconta-connect.com, is webbased. Dat 
betekent dat het via ieder platform (iOS, Android, 
Windows) goed toegankelijk is en er geen 
speciale software nodig is om het te kunnen 
gebruiken. Ook over een goede dataverbinding 
met de onderdrukmachine hoeft u zich geen 
zorgen te maken, de simkaart heeft een optimaal 
bereik en pakt altijd het best mogelijke netwerk 
in de buurt, ongeacht de provider. 

Abonnementen 
Bij aanschaf van de S-serie krijgt u de eerste zes 
maanden de Pro-versie cadeau! Daarna kunt u 
zelf uit de volgende twee abonnementen kiezen:  

Vindt u het een beetje te veel van het goede om 
uw onderdrukmachine(s) in de Cloud te kunnen 
volgen? Dan kunt u natuurlijk ook gewoon de 
S-serie zonder deconta connect, dus zonder 
abonnement, aanschaffen.

Kortom een knap staaltje nieuwe technologie 
van deconta, dat voor veel gemak kan zorgen. 
Mocht u het hele verhaal graag nog eens willen 
horen of de deconta connect in real-life willen 
zien, kom dan eens langs! 
 

Nieuwe serie onderdrukmachines 
mét deconta connect 
Dat is minder om je druk over te maken!

De deconta connect is nu verkrijgbaar bij Dehaco! 
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Op afstand regelbaar

Software updates

Stofsensor

GPS

Administratie en documentatie

Optie stofsensor (meerprijs € 20,-) 

Kijk voor een introductie-aanbieding van de 
deconta S-serie op de achterzijde van dit magazine


