
سـرمایه گـذارى مشـترك ایـران و ترکـیه
شرکت آسازیسـت اردم DELTA ILAÇLAMA



Certificates

   با توجه به گسترش شهرها و توسعه انواع مکان هاى عمومى نظیر مدارس، 
بیمارستان ها، کارخانجات، رستوران ها، انبارها و مجتمع هاى بزرگ مسکونى 
به یک ضرورت جدى  اماکن  این  بهداشت عمومى در  رعایت  لزوم  و تجارى، 
تبدیل شده است. افزایش جمعیت جوندگانى مانند موش و حشراتى از قبیل 
مگس، پشه، سوسک، مورچه و ... سالمت و بهداشت عمومى را تهدید مى کند. 
در عین حال مبارزه فیزیکى و شیمیایى با این ناقلین در سطح وسیع، کم نتیجه 
بوده و حتى آثار زیان بار زیست محیطى برجاى گذاشته است. احتمال تماس 
انسان با سموم به کار رفته و احتمال مقاومت جوندگان و حشرات موذى به 

این سموم، از عواقب روش هاى مبارزه شیمیایى است. 
   ما با شناخت مشکالت فوق و با هدف کنترل آفات و حشرات به روش هاى 
ارگانیک و با حداقل استفاده از سموم و مواد شیمیایى، شرکت آسا زیست اردم 
را با مشارکت شرکت DELTA ILACLAMA ترکیه، راه اندازى کردیم تا عالوه 
بر واردات، تولید و عرضه انواع محصوالت و تجهیزات کنترل ارگانیک حشرات 
و آفات شهرى و ناقلین بیمارى ها، خدمات نوین تله گذارى و طعمه گذارى با 

روش جذب را نیز در اختیار شهروندان قرار دهیم.   
   دانـش فنـى این محصـوالت از طریـق شرکـت بسـیار کارامـد و موفـق 
و  حساس  هاى  بخش  برخى  و  شـده  تامین  ترکیـه   DELTA ILACLAMA

فناورى هاى ویژه مانند فناورى Fly control از آلمان وارد مى شود. در حال 
حاضر بدنه و کلیه بخش هاى فلزى و پالستیکى تجهیزات، در ایران تولید مى 
شوند و در آینده با انتقال تکنولوژى، بخش اعظم تولید در داخل کشور انجام 

خواهد شد. 

بسـمه تعـالى

آسازیسـت اردم



Specifications

Voltage

Effective Area

Dimensions

Weight

Case

Glue Tape

U.V Lamp

Ballast

220-240 Volt AC 50Hz

60~70 m2

654mm x 150mm x 300mm

2.50 kg - 3.50 kg

430 - INOX

600 mm x 300 mm

2 x 20 W ( Sylvania ) - 2 x 20 W ( Savk )

Elektronic ( PHILIPS, OSRAM )

رستوران / فست فود / کافى شاپ / قنادى / فروشگاه هاى
عرضه مواد غذایى ، گوشتى ، پروتئینى و لبنى / کارخانجات
صنایع غذایى ، لبنى ، دارویى و بهـداشتى / بیمارستان ها و

مراکـز درمـانى و بهـداشتـى و آزمایـشگاهـى

مـوارد استـفاده

روش نـوین جذب و تلـه براى انـواع حشرات
تکنولوژى و المپ هاى آلمانى مخصوص جذب حشرات
بدون صدا، بدون بـو و هرگونه آلودگى زیسـت محیطى

ارگانیک و غیر سمى

Certificates

محصـول مشترک ایران و ترکـیه

همراه با تله چسبی ارگانیک

چـراغ سایلـنت جـذب حشـرات

تیـپ سقـفى

ویژگى هاى محصول



Specifications

Voltage

Effective Area

Dimensions

Weight

Glue Tape

U.V Lamp

Ballast

220-240 Volt AC 50Hz

50~60 m2

635mm x 300mm x 250mm

2.80 kg - 3.50 kg

600 mm x 300 mm

2 x 20 W ( Sylvania ) - 2 x 20 W ( Savk )

Elektronic ( PHILIPS, OSRAM )

رستوران / فست فود / کافى شاپ / قنادى / فروشگاه هاى
عرضه مواد غذایى ، گوشتى ، پروتئینى و لبنى / کارخانجات
صنایع غذایى ، لبنى ، دارویى و بهـداشتى / بیمارستان ها و

مراکـز درمـانى و بهـداشتى و آزمایشـگاهى / ویـالها

فلـزى با رنگ الکـترو استـاتیک

ویژگى هاى محصول

مـوارد استـفاده

روش نـوین جذب و تلـه براى انـواع حشرات
تکنولوژى و المپ هاى آلمانى مخصوص جذب حشرات
بدون صدا، بدون بـو و هرگونه آلودگى زیسـت محیطى

ارگانیک و غیر سمى

Certificates

محصـول مشترک ایران و ترکـیه

همراه با تله چسبی ارگانیک

چـراغ سایلـنت جـذب حشـرات

تیـپ دیوارى



رستوران / فست فود / کافى شاپ / قنادى / فروشگاه هاى
عرضه مواد غذایى ، گوشتى ، پروتئینى و لبنى / کارخانجات
صنایع غذایى ، لبنى ، دارویى و بهـداشتى / بیمارستان ها و
مراکز درمانى و بهداشتى و آزمایشگاهـى / ویـالها / تاالرها

ویژگى هاى محصول

مـوارد استـفاده

روش نـوین جذب و تلـه براى انـواع حشرات
تکنولوژى و المپ هاى آلمانى مخصوص جذب حشرات
بدون صدا، بدون بـو و هرگونه آلودگى زیسـت محیطى

ارگانیک و غیر سمى

Certificates

Specifications

Voltage

Effective Area

Dimensions

Weight

Glue Tape

U.V Lamp

Ballast

220-240 Volt AC 50Hz

80~100 m2

635mm x 300mm x 250mm

4.50 kg - 5 kg

600 mm x 300 mm

1 x 20 W ( Sylvania ) - 2 x 20 W ( Savk )

Elektronic ( PHILIPS, OSRAM )

طـراحـی و سـاخـت در ایـران

همراه با تله چسبی ارگانیک

چـراغ سایلـنت جـذب حشـرات

تیـپ دیوارى دکوراتیو



Repeat
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3
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10
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Number of Individuals
Tried

Number of Individuals
who died after 120 hours

Rate of Individuals
who died at the end

of 120 hours (%)

ویژگى هاى محصول
فرموالسیـون نسـل جدید با خاصیت جذب فرومونى

بـدون بـو، لکه و بى نیاز از پاکسازى
داراى اثـر دومینـو

Certificates

محـصــول کشــور تـرکـیه

ژل خـوراکـی ویـژه سوسـک و مورچه

5gr

Monomorium sp.

Lasius sp.

Peripplaneta Americana

Blattella Germanica

Ant

Ant

American cockroach

German cockroach

Analysis Test



ویژگى هاى محصول

Certificates

محـصــول کـشــور تـرکـیه

ژل خـوراکـی ویـژه سوسـک و مورچه

35gr

ژل خوراکى فیبروکیل ویژه سوسک و مورچه، موثرترین روش براى ریشه کن کردن سوسک و مورچه 
مى باشد زیرا در فرموالسیون ویژه آن، از ترکیباتى استفاده شده که باعث جذب مورچه و سوسک به 
سمت طعمه شده و ضمن تغذیه از آن، مقادیرى را هم به داخل مخفیگاه منتقل مى کنند. با این کار، 
بقیه نیز آلوده شده و با تغذیه از باقیمانده ژل، فضوالت سوسک هاى آلوده و الشه سوسک هاى مرده 
از بین مى روند. این محصول هیچگونه آلودگى زیست محیطى ایجاد نمى کند و برخالف اسپرى هاى 
سوسک کش، موجب آلرژى و حساسیت تنفسى نمى شود و سوسک ها هرگز در برابر آن مصون 

نخواهند شد.



ویژگى هاى محصول
مهمترین غذاى مورد عالقه موش ها

طعمه گذارى بصورت مستقیم
تاثیر اختصاصى بر روى جاندار هدف (موش) 

Bitrex داراى ماده تلخ کننده
(Difenacoum 0.005) داراى کمترین میزان سم

Certificates

محصــول کشــور ایتـالیـا

پاسـتای Bad Cat ویـژه انواع مـوش
بسـته بنـدى ۱۰۰ گـرم

محیـط اجـرا دوز مصــرفى نوع مـوشفـواصـل اجـرا

محیط هاى سرپوشیده
و اطـراف ساختـمـان

محیط هاى سرپوشیده
و اطـراف ساختـمـان

10 - 5 عدد
طعـمه پاسـتا

3 - 2 عدد
طعـمه پاسـتا

5 - 10m

3 - 5 m

موش بزرگ

موش کوچک
( خانگــى )

1 Pasta = 10g

جـدول کاربـرد



ویژگى هاى محصول

Certificates

محصــول کشــور ایتـالیـا

پاسـتای Bad Cat ویـژه انواع مـوش
فلـــه اى

موش ها از دسته جوندگان بیمارى زا ، خطرناك و باهوشى هستند که مقابله با آنان به سادگى قرار دادن یک تله موش 
انسان پرهیز مى کنند.  تله هاى کارگزارى شده توسط  از  و  را مى شناسند  انسان  این موجودات، بوى دست  نیست. 
همچنین در مواجهه با مواد غذایى جدید که مى تواند طعمه باشد کامال محتاط عمل نموده و موش هاى پیر و بیمار را 

پیشمرگ مى کنند.
متخصصان ایتالیایى با شناخت این خصوصیات، یک محصول خوراکى به نام BadCat را از ترکیب بهترین غذاهاى 
مورد عالقه موش ها با بوى وانیل بسیار مطبوع تهیه کرده اند که تاثیر آن 24 ساعت طول مى کشد و با توجه به اینکه 
موش در ایـن مدت، غذاهـاى دیگرى هم مى خورد، موش هاى دیگر تشخیص نمى دهند که طعمه، کدامیک از این 

مواد بوده است، بنابر این بدون سوءظن به خوردن آن ادامه مى دهند.
این غذا که به تبعیت از فرهنگ ایتالیایى، به نام پاستا نامگذارى شده است، حاوى مقدار بسیار ناچیزى دیفناکوم است 
که از مواد نسل اول ضد انعقادى (آنتى کواگوالنت) بوده و داراى کمترین میزان سم مى باشد. بسته بندى پاستاى موش 
BadCat شبیه کیسه هاى تى بگ است تا بوى ماده به راحتى از آن خارج شده و موش ها را جذب کند. در عین حال 

به دلیل وجود ماده بیترکس ( تلخ ترین ترکیب شناخته شده توسط بشر) در فرمول محصول، مانع تماس کودکان و 
سایر حیوانات با طعمه مى شود. موش ها این طعم تلخ را تشخیص نمى دهند و با اشتها آن را مصرف مى کنند.



ویژگى هاى محصول
براى موش هاى خانگى و مارمولک

مقاوم در برابر سرما و گرما
تهیه شده از جنس کائوچو و پلى پروپیلن

یکبار مصرف و بهداشتى
فاقد تاثیرات زیست محیطى

حفظ مداوم چسبندگى
کاربرد آسان بصورت باز یا تونلى

Certificates

محصـول مشترک ایران و ترکـیه

تلـه مــوش مقـوایـی چســبدار

تله چسـبى موش و مارمـولک

Specifications

Weight

Dimensions

Adhesive

Heat resistance

Protection

350 - 400 gram/m2 (Paper)

235x115 mm

12 gram

- 2o C / + 80o C

Adhesive (Paper Cover)



ویژگى هاى محصول
تاثیر جذب فرومونى تا 60 روز

موثر براى پروانه و شپشک:

ارگانیک و بدون سم
برنج / آرد / حبوبات / آجیل / میوه خشک / توتون

Certificates

محصـول مشترک ایران و ترکـیه

فرومـون جذب شپـشک برنج

با تلـه چسـبى

Specifications

Weight

Dimensions

Adhesive

Paper Type

Colors

Pheromone

350 gram/m2 (Paper)

115x230 mm

10 gram

First Class American Bristol

Transparent

Special attractive pheromone



ویژگى هاى محصول

     محـل مصـرف :
چسب ار گانیک داخل
سینـى چـراغ سایلنت

محصول ارگانیک و طبیعى
داراى خاصیت چسبندگى مداوم

مقاوم در برابر سرما و گرما
موثر براى تمامى حشرات:

مگس / پشه / زنبور زرد / سنجاقک / پروانه و ...

Certificates

محصـول مشترک ایران و ترکـیه

تلـه چسـبی ارگانیـک

Specifications

Weight

Dimensions

Adhesive

Paper Type

Colors

270 gram/m2 (Paper)

300x600 mm

15 gram

First Class American Bristol

Raw materials Odorless and non-toxic

Black, Yellow



ویژگى هاى محصول
بدون هرگونه مواد سمى

روش بیولوژیکى مؤثر مبارزه با مگس
بر اساس تست هاى انجام شده

مناسب براى استفاده مداوم
کاربرد آسان و اقتصادى

Certificates

محصـول مشترک ایران و ترکـیه

تله سطلی با پودر جاذب مگس (راسیون)



 بدون تعطـیلی موقت آشپـزخانه و ...
 بدون نیـاز به جابجـایی اشـیاء

 بدون اثـرات سوء در محیـط
 بدون نیـاز به پاکسـازي محیط بعـد از اجرا
 100٪ موثـر براي انواع سوسـک و مـورچه

خدمات نويـن و مشاوره 





DELTA ILAÇLAMA

1832 Sokak No: 28/A Bahçelievler

www.deltailaclama.com.tr
www.asazist.com

info@asazist.com
info@deltailaclama.com.tr

شرکت آسازیست اردم

تبریز . چهارراه الله . سعدى غربى . نبش کوچه قنبرى . پالك 32
کـد پسـتى : 5178714349

@asazist

@asazist


