
DGX02 Medya Parçalayıcı

GÜVENLİÜRÜN HAKKINDA

Mobil, otomatik parçalayıcı ProDevice DGX02
(Data Grinder Xtreme), her tür veri ortamının
(disketler, optik diskler, 2,5 ”ve 3,5” sabit
sürücüler, flash medya ve SSD'ler , cep
telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar)
nihai ve fiziksel olarak imhası için en yeni nesil
cihazdır.

ÖZELLİKLERİ

• Cihazın "kapalı" muhafazası sayesinde
kullanım güvenliği.
• Entegre acil durum anahtarı.
• Tam hareketlilik ve teslimat aracı ile taşıma
imkanı.
• Sürekli çalışma için uyarlanmış güçlü motor.
• Basit ve sezgisel kontrol sistemi ‐ entegre
kontrol otomasyonu.
• Cihazın tıkanmasını önlemek ve malzemeleri
boşaltmak için yerçekimi sistemi.
• Artık parçaları içinde biriktiren dayanıklı bir
plastik taşıma arabası içerir.

PRODEVICE DGX02, YASALAR, 
DÜZENLEMELER VE GÜVENLİK 

TALİMATLARINA UYUM SAĞLAR

• ISO / IEC 21964
• DIN66399
• Manyetik veri depolamaya sahip

sürücüler için H‐5
• Optik depolama için O‐2
• Manyetik depolama için T‐3
• Elektronik veri depolama için E‐2
• HDD fiziksel imhası için DMS 2008 /

seviye C

ProDevice DGX02 cihazı ile veri
taşıyıcıları yok etmek, disklerin,
bantların, tabletlerin veya cep
telefonlarının küçük parçalara
ayrılmasına neden olur. Dolayısıyla,
DGX02, KVKK tarafından tanımlanan gizli
verilerin korunmasına ilişkin standartları
önemseyen şirketler ve kurumlar için
mükemmel bir çözümdür.



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Kontrol sistemi ve uygun sertlikte çelikten yapılmış özel kesme bıçakları ile birlikte
yüksek güç aktarımına (5,5 KW) sahip motorun kullanılması, makinenin hızlı ve
verimli çalışmasını sağlar.

• Çekmece besleme sistemi, kullanımın güvenliğini sağlamak için bir güvenlik cihazı
ile donatılmıştır. İmha edilmiş diskler veya diğer dijital bilgi taşıyıcıları, doğrudan
bir taşıma arabasına (250 kg'a kadar yük kapasitesi) yerleştirilmiş özel, dayanıklı
plastik bir kaba (boyutlar: 800x600x450mm) gider. Bu şekilde hasarlı medya
kolaylıkla taşınabilir.

PRODEVICE DGX02 MEDYA PARÇALAYICI

Motor gücü 5,5 kW

Güç kaynağı 400 V

Parçanın ezildikten sonraki genişliği 15 mm

Boyutlar E. 88cm x B.100cm x Y.132cm

Ağırlık 600 kilo

Ezilmiş depolama ortamı için plastik 
kap boyutları

80cm x 60cm x 45cm

DGX02, hem bağımsız tipte hem de frenlerle donatılmış özel taşıma tekerlekleriyle
donatılmış şekliyle satılabilen tek öğütücüdür. Tasarlanırken, minimum ağırlığı ve
boyutları hesaplanarak cihazın hareketliliğine özel önem verilmiştir. Bu, makinenin
neredeyse 3.500 kg ağırlığa kadar her türlü teslimat aracı ile taşınabileceği anlamına
gelmektedir.


