
4

6

Correcte opslag van gevaarlijke stoffen op de werkplek conform EN 14470-1 (type 90)

Modellen VBF.196.120 en VBF.196.90
breedte van de kast 1200 mm met 
opvanglegborden (pag. 8) 
breedte van de kast 900 mm met 
opvanglegborden (pag. 12)

Model VBF.129.120 (hoogte 1298 mm) 
breedte van de kast 1200 mm met 
opvanglegborden (pag. 10)

Brandveiligheidsopslagkasten met draaideuren - 
kort samengevat

Typegetest volgens de actuele stand van de 
techniek EN 14470-1 (Type 90)

EN

Model VBF.80.11.7-T (hoogte 800 mm) 
breedte van de kast 1100 mm 
met schuifladen (pag. 13)

Model VBF.196.60-G
breedte van de kast 600 mm met 
opvanglegborden (pag. 9)

Model VBF.129.60 (hoogte 1298 mm) 
breedte van de kast 600 mm met 
opvanglegborden (pag. 11)

“The Classic”
De economische oplossing op ieder gebied

Het nieuw toegepaste concept zorgt voor nog meer gebruiksgemak en vergroot 
de veiligheid bij het gebruik van de kast.
Door de flexibiliteit bij het samenstellen van het interieur is de kast optimaal 
aan te passen aan uw producten en emballage.

‹‹‹ Veiligheidskasten

voor-
waardelijk
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Brandveiligheidsopslagkasten met draaideuren

VBF.196.120
Brandveiligheidsopslagkast
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen
- Uitvoering conform de constructie-

eisen EN 14470-1
- Brandwerendheid volgens EN 1363-1
- Getest en goedgekeurd als type 90
- PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
- Voorzien van CE-markering

Technische gegevens in één oogopslag:
Kast
Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 1200 x 615 x 1968
(hoogte met transportpallet ca. 2090)
inwendig ca. 1050 x 520 x 1740
Gewicht: ca. 420 kg
Typeaanduiding conform EN 14470-1

Draaideuren
90° opening, kastinterieur vrij 
toegankelijk
De deuren sluiten zacht d.m.v. 
een luchtveer

Opvanglegborden
In hoogte per 32 mm verstelbaar
Maximale belasting: 75 kg
Afmetingen B x D x H (mm):
ca. 1042 x 462 x 80
Opvangcapaciteit: ca. 33 l.

Bodemopvangbak
Opvangcapaciteit: ca. 55 l.

Aansluiting ventilatie

Model VBF.196.120-N
Bestelnr. 11-1039 A: met 3 opvanglegborden, 
bodemopvangbak, lichtgrijs 

Transportsokkel met frontplint
Bestelnr. 51-1102 A: 1200 mm breed 

bovenaanzicht

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
VBF.196.120, 2 deuren, excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 1200 x 615 x 1968 11-1052 A
VBF.196.120-G, 2 deuren, excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 1200 x 615 x 1968 11-1053 A
Toebehoren / extra´s
Opvanglegbord (V=33 l.) geëpoxeerd staal RAL 7035 1042 x 462 x 80 51-1066 A
Legbord met lage rand geëpoxeerd staal RAL 7035 1042 x 435 x 30 51-1065 A
Inzetrooster voor opvangbak geëpoxeerd staal RAL 7035 1025 x 415 x 60 51-1067 A
Opvanglegbord (V=33 l.) roestvast staal 304 1042 x 462 x 80 51-1039 A
Legbord met lage rand roestvast staal 304 1042 x 435 x 30 51-1038 A
Inzetrooster voor opvangbak roestvast staal 304 1025 x 415 x 60 51-1040 A
Sokkel  voor eenvoudig verplaatsen van de kast, RAL 7035 1200 x 618 x 118 51-1102 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: uit voorraad

Veiligheidskasten met breedte 1200 mm - Model Type 90

‹‹‹ Veiligheidskasten

Model VBF.196.120-G-N
Bestelnr. 11-1038 A: met 3 opvanglegborden, 
bodemopvangbak, signaalgeel

toevoer

afvoer

aardingsklem

Diameter aansluiting mm 75
Afzuigcapaciteit 10-voudig m3/h               9
Drukverlies Pa 4

voor-
waardelijk

Algemene Informatie

De Catalogus Editie 8 bevat ons gehele assortiment veiligheidskasten, alsook een groot aantal 
geselecteerde producten voor een veilige opslag en verwerking van gevaarlijk stoffen. Omdat wij regelmatig nieuwe 
producten ontwikkelen adviseren wij u om regelmatig onze website www.asecos.nl te controleren op de nieuwste 
ontwikkelingen en innovaties, u kunt zich hier ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Structuur van de catalogus:

De hoofdstukken 1 en 2 (brandveiligheidsopslagkasten) zijn als volgt gestructureerd. Op de linker pagina (A)
vindt u een leverings overzicht van het betreffende model. Op de rechter pagina (B) worden de technische details en
functies toegelicht. De volgende pagina's (C) tonen de specifieke modellen met alle specificaties, gedetailleerde
informatie en bestelnummers.

Kies het juiste model en bestelnummer:

1.Brandwerendheid
Kies eerst voor de brandwerendheid van de romp, 30 of 90 minuten. Het verschil is de tijd waarbij de temperatuur
aan de binnenkant van de kast stijgt met meer dan 180 K* (EN 14470-1) of bij het ventiel van een gasfles met meer
dan 50 K* (EN 14470-2). 

Bij een vergelijking tussen type 90 en type 30, betekent dit dat de inhoud van de kast drie keer zo lang wordt 
beschermd tegen zelfontbranding of een explosie.

2.Deuren
Maak een keuze uit draaideuren of vouwdeuren. Vouwdeuren steken 50% minder uit dan draaideuren. Daarom 
adviseren wij deze wanneer de ruimte aan de voorkant van de kast beperkt is.

AGT: Verhoogde veiligheid bij het bedienen van de veiligheidskast, zelfs met emballage in de hand. Asynchroon 
gekoppelde deur openingsmechanisme, d.w.z. twee deuren openen met slechts één hand. Bij het openen van de rech-
terdeur volgt automatisch de linkerdeur.

TSA: Automatische deur sluitsysteem. Na ca. 60 seconden (instelbaar) sluiten de deuren volledig automatisch. Op deze
manier is een goede ventilatie en maximale veiligheid gewaarborgd.

3.Interieur
Maak een keuze uit legborden of schuifladen. De belangrijkste voordelen van laden is dat de gebruiker eenvoudig 
toegang tot de achterste emballage heeft, zonder de noodzaak om de voorste emballage eerst te verwijderen.
Bovendien maximaliseren schuifladen de opslag capaciteit omdat er geen vrije toegang boven de emballage aanwezig
hoeft te zijn.

Veiligheidskasten worden compleet geleverd met het omschreven interieur echter exclusief de afgebeelde accessoires.

* temperatuurverschil in kelvin 

Voorbeeld:

A) Pag. 6 B) Pag. 7 C) Pag. 8

‹‹‹ Info
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Inpandige opslag gevaarlijke stoffen

Brandveiligheidsopslagkasten
volgens EN 14470-1
90 min. brandwerend

max. opslag 250 l/kg

Met draaideuren vanaf
pagina 6 t/m 21

Met vouwdeuren vanaf 
pagina 22 t/m 32

Toegestaan voor de 
volgende stoffen: Wms ADR GHS
Lichtontvlambaar F 3 02
Zeer lichtontvlambaar F+ 3 02
Vergiftig T 6.1 06
Zeer vergiftig T+ 6.1 06
Schadelijk N 07
Oxiderend O 5.1 03
Corrosief C, Xi 8 05
Milieuschadelijk N 9 09

Klasse 2: voor zover spuitbussen
Klasse 5.1: niet in combinatie met brandbare stoffen

Opstelling
- Begane grond: geen limiet
- verdieping: max. 4 kasten per 

200 m2 of per brandcompartiment

Horizontale compartimentering
Toegestaan in combinatie met
afzonderlijke opvanglegborden.

Mechanische ventilatie
Minimaal 10 keer de inhoud van de
kast.

Brandveiligheidsopslagkasten
volgens EN 14470-1
30 min. brandwerend

max. opslag 150 l/kg

Met draaideuren vanaf
pagina 36 t/m 37

Met vouwdeuren vanaf 
pagina 38 t/m 39

Toegestaan voor de 
volgende stoffen: Wms ADR GHS
Lichtontvlambaar F 3 02
Zeer lichtontvlambaar F+ 3 02
Vergiftig T 6.1 06
Zeer vergiftig T+ 6.1 06
Schadelijk N 07
Oxiderend O 5.1 03
Corrosief C, Xi 8 05
Milieuschadelijk N 9 09

Klasse 2: niet toegestaan
Klasse 5.1: niet in combinatie met brandbare stoffen

Opstelling
- Begane grond: één kast per 50 m2

- verdieping: max. 1 kast per 
200 m2 of per brandcompartiment

Horizontale compartimentering
Toegestaan in combinatie met
afzonderlijke opvanglegborden.

Mechanische ventilatie
Minimaal 10 keer de inhoud van de
kast.

Logen- en zurenkasten

vanaf
pagina 66 t/m 67

Toegestaan voor de 
volgende stoffen: Wms ADR GHS
Schadelijk N 07
Corrosief C, Xi 8 05

- Gescheiden opslag van logen  
en zuren

- Niet geschikt voor de opslag van    
brandbare stoffen

- Mechanische ventilatie

Milieukasten

vanaf
pagina 72 t/m 75

Toegestaan voor de 
volgende stoffen: Wms ADR GHS
Schadelijk N 07
Corrosief C, Xi 8 05
Milieuschadelijk N 9 09

- Niet geschikt voor de opslag van   
brandbare stoffen

- Corrosief, beperkt i.v.m. ontbreken  
van mechanische ventilatie.

Chemicaliënkasten

vanaf
pagina 70 t/m 71

Toegestaan voor de 
volgende stoffen: Wms ADR GHS
Schadelijk N 07
Corrosief C, Xi 8 05
Milieuschadelijk N 9 09

- Niet geschikt voor de opslag van   
brandbare stoffen

- Corrosief, in combinatie met  
mechanische ventilatie.

Brandwerende gasflessenkasten
volgens EN 14470-2
90 min. brandwerend

vanaf
pagina 88 t/m 89

Toegestaan voor de 
volgende stoffen: ADR GHS
Gas (Gasflessen) 2 04

A, C, F, 
O en T

Mechanische ventilatie
- 10-voudig bij brandbare en 

brandbevorderende gassen.
- 120-voudige bij zeer giftige gassen.
- 5-voudig bij overige gassen.

In welke veiligheidskast mogen welke gevaarlijke en/of schadelijke stoffen worden opgeslagen?

Info ›››
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Opslagruimte

Opslagruimte

Opslagru

Veilige opslag van brandbare stoffen?
De werkplek zonder een brandveiligheidsopslagkast

Gevaren, risico's en nadelen...

Transport / werktijd
- Verhoogd risico bij het intern transport 

van gevaarlijke stoffen vanuit de 
centrale opslagvoorziening naar de 
werkplek.

- Gevaarlijke stoffen, welke zijn gebruikt 
op de werkplek, worden niet altijd 
weer teruggebracht naar de centrale 
opslagvoorziening.

- Dure werktijd gaat verloren tijdens het 
halen en retour brengen van 
gevaarlijke stoffen.

- Gevaarlijke stoffen in emballage 
(fessen, spuitbussen containers etc.) 
zijn niet gestructureerd en overzichte-
lijk opgeslagen

Risico’s en gebrek aan 
brandbeveiliging
- De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die 

per dag op de werkplek nodig zijn, 
kunnen eenvoudig overschreden wor-
den.

- Niet bekende voorraden kunnen tot 
oncontroleerbare risico’s leiden. 
Bescherming van medewerkers en 
reddingsmedewerkers (brandweerlie-
den) kunnen in geval van brand niet 
langer gewaarborgd worden.

Ongepaste / foutieve opslag en haar
gevolgen

- U bent in strijd met de geldende 
wet-en regelgeving

- In geval van schade kan de 
verzekering niet uitkeren

- Medewerkers zijn persoonlijk 
aansprakelijk voor schade aan 
eigendommen en aan personen

- In geval van een ongeval bestaat 
het risico dat het verlies aan 
productie niet kan worden berekend 
of worden voorzien.

- Lange termijn reputatie schade bij 
relaties en omgeving

‹‹‹ Veiligheidskasten
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Veilige opslag van brandbare stoffen?
De werkplek met een brandveiligheidsopslagkast

Veiligheid, bescherming en 
voordelen ...

Transport / werktijd
- Minimaal intern transport met gevaar-

lijke stoffen uit de opslag ruimte naar 
de werkplek.

- Alle gevaarlijke stoffen voor de dage-
lijkse werkzaamheden veilig opgesla-
gen, direct op de werkplek.

- Efficiënt gebruik van de werktijd, er 
gaat geen dure werktijd verloren tijdens
het halen en retour brengen van 
gevaarlijke stoffen.

- Snelle en overzichtelijke toegang tot de
gevaarlijke stoffen door gestructureerde
en overzichtelijke opslag.

Maximale veiligheid voor de gebruiker
- Alleen de werkelijke benodigde werk-

voorraden staan buiten de opslagvoor-
ziening. Alle overige gevaarlijke stoffen 
staan veilig opgeslagen in een brandvei-
ligheidsopslagkast.

- Maximale brandbeveiliging door een 
gecentraliseerde opslag van gevaarlijke 
stoffen op de werkplek in een brandvei-
ligheidsopslagkast (Type 90 - EN 
14470-1).

- Explosieve atmosferen worden verme-
den als gevaarlijke stoffen wordt opge-
slagen in mechanisch geventileerde 
brandveiligheidsopslagkast.

Type 90 brandveiligheidsopslagkasten 
volgens EN 14470-1...

- Geven de hoogste mate van veiligheid 
voor mens en omgeving.

- Geven maximale veiligheid aan uw 
investeringen.

- Geven de hoogste brandveiligheid 
vandaag beschikbaar.

- Voorkomen het risico’s op explosies.
- Voorkomen uitbreiding van de 

calamiteit. 
- Bieden voldoende tijd voor medewer-

kers om veilig het gebouw te verlaten 
en om reddingsmedewerkers 
(brandweerlieden) reddingswerkzaam-
heden uit te laten voeren, alsook 
de brand te blussen.

Veiligheidskasten ›››



78

3 min 30 min 90 min

1

1

2

2

3

3

‹‹‹ Veiligheidskasten
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Wat mag van een veiligheidskast worden verwacht?
getest volgens een standaard beproe-
vingsmethode. Waarbij de temperatuur 
in de testoven wordt bepaald volgens
onderstaande standaardbrandkromme.  

Hoelang blijven gevaarlijke stoffen veilig in
een brandveiligheidsopslagkast? De grafiek
laat heel duidelijk het onderscheid zien: de
dubbelwandige stalenkast biedt niet meer
dan 3 minuten veiligheid alvorens de bin-
nen-temperatuur zich meer dan 180 K verhit
heeft.

Een type 30 EN brandveiligheidsopslag-
kast van asecos biedt meer dan 30 minuten
bescherming alvorens de binnentempera-
tuur zich meer dan 180 K verhit heeft. 10-
voudige zekerheid tegenover een dubbel-
wandige stalenkast. 

››› Enkelwandige of dubbelwandige stalenkasten zonder aanvullende brandwerende isolering voldoen aan geen enkele in de

EN 14470-1 gestelde eisen.

››› 30 minuten brandwerendheid vormt de basis ter bescherming van reddingswerkers en personeelsleden in geval van brand.

››› 90 minuten brandwerendheid betekent een maximale kwaliteit en daarom de hoogst haalbare zekerheid voor mens en milieu.

››› Brandveiligheidsopslagkasten die aan de EN 14470-1 voldoen, verschaffen uw investering een maximale zekerheid.

Een vergelijking van de brandwerendheid van kastconstructies

Het belangrijkste beschermingsdoel
van een veiligheidskast is het veilig
opslaan van gevaarlijke stoffen
gedurende een gedefinieerd tijdsbestek
en daarmee de verhitting van de
gevaarlijke stof tot meer dan 180 K te 
verhinderen.

Een brandveiligheids-opslagkast:

››› voorkomt explosies, branduitbreiding
››› geeft genoeg tijd voor het personeel 

om te ontkomen
››› geeft genoeg tijd aan reddingswerkers 

en brandweerlieden om te evacueren 
en bluswerkzaamheden uit te voeren

Wat gebeurt er wanneer de 180 K
overschreden wordt?
Wanneer aan de binnenkant van een 
opslagvoorziening (zoals een brandvei-
ligheids-opslagkast) een temperatuur 
stijging wordt bereikt van meer dan 180
K kunnen licht-ontvlambare vloeistoffen,
zoals bijvoorbeeld ether met een lage
zelfontstekingstemperatuur spontaan

ontploffen of tot verbranding komen. 

Standaard brandkamertest
Brandveiligheids-opslagkasten worden

3 minuten: gevaar! 30 minuten: zekerheid! 90 minuten: top-zekerheid!

dubbelwandige stalenkast type 30 EN brandveiligheidsopslagkast type 90 EN brandveiligheidsopslagkast

ca. 450 °C
buitentem-

peratuur

ΔT van 180 K
aan de 
binnenzijde 
van de kast

842 °C
buitentem-

peratuur

ΔT van 180 K 
aan de 
binnenzijde 
van de 
kast

1006 °C
buitentem-

peratuur

ΔT van 180 K
aan de 
binnenzijde 
van de 
kast

tijd
t/min

Oventemp.
t/°C

tijd
t/min

Oventemp.
t/°C

De temperatuurscurve correspondeert met de standaard
temperatuurscurve van de EN 1363-1. Een kastconstruc-
tie die onder de bepalingen van de EN 14470-1 zijn
getest, voorkomen een temperatuursstijging van meer
dan 180 K, afhankelijk van de brandwerendheidsklassen
tot een maximale tijdsduur van 90 minuten.

De hoogste zekerheid biedt een type 90
brandveiligheidsopslagkast van asecos. Deze
kasten bieden meer dan 90 minuten
bescherming alvorens zich de binnentempera-
tuur meer dan 180 K verhit heeft. 30-voudige
zekerheid in geval van brand. Genoeg tijd voor
reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.
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Veiligheidskasten ›››

Veiligheidskenmerken van brandveiligheids-opslagkasten

Het belangrijkste beschermingsdoel van een

veiligheidskast is het veilig opslaan van ge-

vaarlijke stoffen gedurende een gedefinieerd

tijdsbestek en daarmee de verhitting van de

gevaarlijke stof tot over 180 K te verhin-

deren.

>>> voorkomt explosies, branduitbreiding

>>> geeft genoeg tijd voor het personeel 

om te ontkomen

>>> geeft genoeg tijd aan reddingswerkers 

en brandweerlieden om te evacueren

en bluswerkzaamheden uit te voeren

De speciale constructie en bouwwijze
van asecos veiligheidskasten staan
borg voor een brandwerendheid

overeenkomstig EN 14470-1. asecos
staat voor hoogste kwaliteit en vei-
ligheid in geval van brand.

Speciale vuurbestendige brandbescher-
mingsplaten en isolatie
die in verschillende combinaties in de kast
gemonteerd worden, staan borg voor een
beschermingsgraad gedurende een ge-
definieerd tijdsbestek (tegen vuur van 
buitenaf). Ook na 90 minuten, met een
buitentemperatuur van meer dan 1000 °C,
kunt u ervan overtuigd zijn dat de
toegenomen temperatuursstijging binnen
in de kast de 180 K niet overschrijdt. Dit
resultaat wordt met behulp van 18 lucht-
en oppervlaktemetingen gedurende een
brandkamertest genoteerd en gedocu-
menteerd.

Isolatiepakket van een type 90 EN
brandveiligheidsopslagkast

in originele staat
en
na een brandkamertest overeen-
komstig EN 14470-1 

Brandwerende afdichtingen in de 
deurvoegen worden verhit en expan-
deren zich tot meer dan het 20-voudige
van hun originele omvangsdikte.

Afdichting in normale staat Geëxpandeerde afdichting in geval van brand

De voegvlakken in de kast worden 
met de opschuimende brandwerende 
afdichtingen hermetisch afgesloten.
Hoogst mogelijk brandbescherming
voor EN brandveiligheidsopslagkasten.

De smeltloden met een vastgestelde 
en geteste smelttemperatuur worden 
ingezet bij
- deurvastzetinrichting
- schuifladen
- schuifplateaus
- en toe- en afvoerventielen

Deuren, schuifladen en schuifplateaus
De gedurende de werktijd openstaande
deuren, uitgetrokken schuifladen en
schuifplateaus zullen in geval van brand 
- bij een temperatuur van max. 50 °C 

(deuren en schuifplateaus) of 70 °C 
(schuifladen) veilig gesloten worden. 

Smeltlood - veilige bediening van EN brandveiligheidsopslagkasten met maximale zekerheid

deurvastzetinrichting

Smeltlood (temperatuursafhankelijk ontgrendelingselement) voor schuifladen

Luchttoe- en luchtafvoerventielen
De toe- en afvoerventielen sluiten in 
geval van brand veilig en zeker bij een 
temperatuur van max. 70 °C.
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EN 14470-1 - De Europese norm voor brandveiligheids-opslagkasten

periode beschermen. 
- Hoewel sprake is van een indeling in 

4 verschillende klassen (type 15, 
type 30, type 60, type 90), blijft een 
minimale brandwerendheid van 30 
minuten voor brandveiligheids-op-
slagkasten gehandhaafd. 

- Voor de opslag van gevaarlijke stoffen 
die onder de PGS 15 vallen is het type 
15 (15 minuten brandwerendheid) 
niet geschikt.

- Elk kasttype en elke kastgrootte moet 
in een brandkamer zijn getest. 

- Bij maatveranderingen die buiten de 
tolerantie vallen, moet een kasttype 
opnieuw worden getest. 

- Bij iedere brandveiligheidsopslagkast 
moet een productcertificaat aanwezig 
zijn waaruit blijkt dat de brandveilig-
heidsopslagkast voldoet aan de norm 
EN 14470-1.

De nieuwe Europese norm EN 14470-1
is begin 2004 door CEN (European
Committee for Standardization) gerati-
ficeerd en in mei 2004 officieel door
NEN (Normalisatie-Instituut) gepub-
liceerd onder NEN-EN 14470-1.
Bestelnummer ICS 13.220.40;71.040.10.
Overeenkomstig de Europese afsprak-
en is de oude en strijdige norm (NEN
2678) na publicatie ingetrokken. 

NEN-EN 14470-1 in relatie met PGS
15:
Volgens PGS 15 (28/07/05) moet een
brandveiligheidsopslagkast die na 1 jan-
uari 2006 voor het eerst in gebruik is
genomen voldoen aan de nieuwe 
Europese norm EN 14470-1. Een veilig-
heidskast die voor het eerst in gebruik is
genomen voor die datum moet volgens
PGS 15 tenminste voldoen aan NEN
2678. Door de veranderde constructie-
en testeisen, voldoen veiligheidskasten 
volgens NEN 2678 en DIN 12925/1 niet
meer aan de verhoogde veiligheidseisen
van de EN 14470-1. Alle producenten
van veiligheidskasten zullen al hun kast-
modellen moeten aanpassen aan de
nieuwe constructieeisen en volgens de
norm EN 14470-1 laten testen.

Toepassing
De norm stelt prestatie eisen met
betrekking de constructie en brand
werendheid van brandveiligheids-
opslagkasten voor de opslag van brand-
bare vloeistoffen in werkruimte vast. 

Primair wordt met de nieuwe norm
voldaan aan
- Minimalisatie van uitbreiding van 

brand, bij de opslag van brandbare 
vloeistoffen.

- Beveiliging van de inhoud gedurende 
een bekende (geteste) tijdperiode.

- Minimalisatie van uittredende dampen 
naar de werkruimte.

- Voorkoming van uittredende vloeistof-
fen bij lekkage.

- Het creëren van een veilige tijdperiode 
om ingeval van brand de aanwezige 
personen in de ruimte te kunnen eva-
cueren. 

- Reddingswerkers de gelegenheid te 
geven om de calamiteit te bestrijden 

voordat de opgeslagen stoffen leiden 
tot een oncontroleerbare brand.

Deuren
- Deuren moeten automatisch in elke 

positie, binnen 20 sec. kunnen sluiten.
- Vergrendel systemen die deuren open-

houden moeten bij een temperatuur 
van 50 (-10) °C ontkoppelen.

- Voorkoming van letsel. De sluitkracht 
van de deuren mag 100 N niet over-
schrijden.

- Het moet mogelijk zijn elke deur met 
één hand te bedienen en de deuren 
moeten ook in een geopende stand, 
zelfstandig kunnen sluiten.

Zij- en achterwanden
- Zijwanden en achterwand dienen van 

een gelijkwaardige dikte en constructie 
te zijn. 

Luchttoevoer- en afzuigopeningen
- De kasten moeten zijn voorzien van 

een luchttoevoer- en een luchtafvoer 
aansluiting. 

- Afvoer moet geschikt zijn voor een 
mechanisch afzuigsysteem.

- Ventilatie openingen moeten bij een 
temperatuur van ca. 70 °C automatisch 
sluiten.

Legborden
- Legplanken mogen niet zijn uitgevoerd 

van een absorberend materiaal en 
mogen de ventilatie in de kast niet 
hinderen.

- Tijdens de brandkamertest moeten de 
legborden voldoen aan de door de pro-
ducent opgegeven maximale belasting.

Opvangbak(ken)
- De opvangbak(ken) moet een mini-

mum opvangcapaciteit hebben van 
10% van de in de kast opgeslagen 
hoeveelheid, of 110% van de inhoud 
van de grootste opgeslagen emballage.

- Opvangbakken moeten op hun vloei-
stofdichtheid zijn getest.

Brandwerendheid
- In geval van brand moet een brandvei-

ligheids-opslagkast de inhoud 
gedurende een door de producent of 
leverancier aangegeven brandwerende

Conclusie
In de nieuwe EN 14470-1 zijn duide-
lijk de eisen omschreven waaraan
een brandveiligheids-opslagkast
moet voldoen, alsook de toepassin-
gen en de wijze waarop getest moet
worden.

Investeer alleen nog in veiligheids-
kasten die aan alle eisen van de 
EN 14470-1 voldoen.

Uw veiligheid bij de opslag van 
brandbare vloeistoffen.

asecos brandveiligheids-opslagkasten
worden sinds begin 2004 geleverd
met brandkamertest rapporten vol-
gens EN 14470-1. 

‹‹‹ Veiligheidskasten
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asecos brandveiligheids-opslagkasten volgens EN 14470-1

Uw keuze, uw veiligheid

Type 15 – 15 minuten brandwerend 
(voor Nederland niet toegestaan)

Type 30 –30 minuten brandwerend, 
minimale eis met gebruiks- 
beperkingen

Type 60 – 60 minuten brandwerend, 
overeenkomstig het Bouwbesluit

Type 90 – 90 minuten brandwerend, 
maximale veiligheid, zonder 
beperkingen

EN Kast in brandkamer brandproef 
volgens EN 14470-1

Brandproef volgens EN 14470-1

Brandkamer

Kast

br
an

de
r

1000 °C

EN 14470-1 Het meest essentiële
De EN 14470-1 omvat de volgende belangrijke veiligheidseisen:

Veiligheidseisen ››› Minimalisatie van uitbreiding van brand, bij de opslag van brandbare vloei-
stoffen.

››› Minimalisatie van uittredende dampen naar de werkruimte.
››› Voorkoming van uittredende vloeistoffen bij lekkage.
››› Beveiliging van de inhoud gedurende een bekende (geteste) tijdperiode.
››› Het creëren van een veilige tijdperiode om ingeval van brand de aanwezige

personen in de ruimte te kunnen evacueren. 
››› Reddingswerkers de gelegenheid te geven om de calamiteit te bestrijden 

voordat de opgeslagen stoffen leiden tot een oncontroleerbare brand.

Brandwerendheid ››› De kast moet worden getest in een daarvoor geschikte testoven (brand-
kamer), door een voor deze verrichting geaccrediteerde instelling.

››› De gehele kast moet aan alle zijden, rondom gelijkmatig worden verhit.
››› De temperatuurstijging in de testoven (brandkamer) moet worden uit-

gevoerd volgens de eenheidstemperatuur curve EN 1363-1 (5.11) 
voorheen NEN 6069.

››› De temperatuur in de kast wordt gemeten door 18 thermokoppels (8 t.b.v. 
luchttemperatuur, 8 t.b.v. oppervlakten, 2 t.b.v vloeistof in de fles). 
Afhankelijk van de tijdsduur wanneer op één van de 16 thermokoppels 
(lucht of oppervlakte meting) de temperatuur groter is dan 180 K wordt 
de kast geclassificeerd als type 15, type 30, type 60 of type 90.

Deuren ››› Deuren moeten automatisch in elke positie, binnen 20 sec. kunnen 
sluiten.

››› Vergrendelsystemen die deuren openhouden moeten bij een temperatuur 
van 50 (-10) °C ontkoppelen.

››› Voorkoming van letsel. De sluitkracht van de deuren mag 100 N niet over-
schrijden.

››› Deuren moeten in een geopende stand, zelfstandig kunnen sluiten.

Afzuiging ››› Lucht aan- en afvoer openingen moeten zijn aangebracht.
››› Afvoer moet geschikt zijn voor een afzuigsysteem.
››› Indien een kast mechanisch wordt afgezogen moet in een kast met ges-

loten deuren de inhoud van de kast minimaal 10 keer per uur ververst 
worden.

››› De weerstand in het afzuigsysteem van de kast mag de150 Pa niet over-
schrijden.

››› De ruimte in de kast moet t.o.v. de omliggende ruimte onder onderdruk 
staan.

››› Ventilatie openingen moeten bij een temperatuur van ca. 70 °C automa-
tisch sluiten.

Legborden en ››› Legplanken of schuifladen mogen niet zijn uitgevoerd van een absorberend
schuifladen materiaal en mogen de ventilatie in de kast niet hinderen.

››› Tijdens de brandkamertest moeten de legborden en schuifladen voldoen 
aan de door de producent opgegeven maximale belasting.

Opvangbak ››› De opvangbak moet een minimum opvangcapaciteit hebben van 10% 
van de in de kast opgeslagen hoeveelheid, of 110% van de inhoud van 
de grootste opgeslagen emballage.

Overige informatie ››› Het inwendig volume van een brandveiligheids-opslagkast mag niet groter 
zijn dan 1m3.

››› De kasten worden type getest. Een reductie van minder dan 100 mm in 
hoogte of breedte of een reductie van minder dan 150 mm in diepte 
wordt geaccepteerd als eenzelfde type. Bij andere afwijkingen wordt dit 
gezien als een nieuwe type kast en die zal dus als nieuw type getest 
moeten worden.

Gebruiksinformatie ››› Zowel voor de gebruiker als voor de toezichthoudende instanties moet 
duidelijk zichtbaar zijn aan welke brandveiligheidsnorm de kast voldoet. 
Op een goed zichtbare plaats, moet de volgende informatie zijn aange-
bracht: Deuren sluiten (wanneer de kast niet wordt gebruikt). 
Gevaarsymbool (Vuur, open vlam, roken verboden) overeenkomstig ISO 
3864. Gevaarsymbool (Brandgevaarlijke stoffen) overeenkomstig ISO 
3864.
De van toepassing zijnde norm: EN 14470-1.
De brandwerendheid van de kast, aangegeven in type 30, 60 of 90.

Tevens moet in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht:
Naam of merk van de producent. Modelnummer en jaar van productie. 
Maximaal toegestane hoeveelheid emballage. Maximale belasting legbord

brander
Veiligheidskasten ›››

Uw veiligheid bij opslag 
brandbare vloeistoffen

asecos brandveiligheids-
opslagkasten getest en 
goedgekeurd met testrapport 
volgens de nieuwe Europese 
norm EN 14470-1.
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AP Freiberg

geprüfte 
Sicherheit

ENDIN

Veiligheid in geval van brand
Ieder model kast is met succes bij een
daartoe geaccrediteerd certificerings-
instituut getest in een brandkamer.
(type getest)

Veiligheid in geval van brand
Ieder model kast is conform 
EN 14470-1 en DIN 12925-1 getest op
brandwerendheid (type getest).
Dit is gedocumenteerd in testrapporten
van onafhankelijke testinstituten.

Veiligheid tijdens dagelijks gebruik
Ieder model kast is getest en voldoet
geheel aan de wettelijke eisen voor de
veiligheid van gereedschappen.
Dit is gedocumenteerd door middel van
de bijgevoegde testcertificaten van de
onafhankelijke testinstituten van de
Duitse beroepsorganisaties.

Kwaliteitscontrole
Wij laten zelfs op eigen initiatief de fabri-
cage van onze veiligheidskasten continu
controleren door een erkend onafhanke-
lijk testinstituut, d.w.z. de kasten worden
regelmatig opnieuw onderworpen aan
een brandkamertest.

Volledige documentatie -
asecos levert kwaliteit met bewijs.

‹‹‹ Veiligheidskasten
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Testrapporten van geaccrediteerde
onderzoeksinstituten voor elk kastmodel.
Bewijs voor een geteste brandwerend-
heid volgens EN 14470-1.

Bewijs van conformiteit aan de 
machinerichtlijn van alle kastmodellen.
Gedocumenteerd middels een test-
getuigschrift door onafhankelijke 
testorganisaties.

CE conformiteitsverklaringen voor elk
kastmodel.
Bewijs voor het naleven van alle 
relevante Europese richtlijnen.

Kwaliteitsmanagement volgens 
DIN EN ISO 9001.
asecos kwaliteit van aanbieding tot en
met uitlevering aan toe.

asecos - standaard voor veiligheid en kwaliteit

Veiligheidskasten ›››
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°C
600 -

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

EX

Een ieder die met brandbare (licht)
ontvlambare vloeistoffen werkt moet
zich van de eigenschappen van gevaar-
lijke stoffen bewust zijn!

Definitie:
Brandbare vloeistof = in het algemeen 
een vloeistof met een vlampunt van 60 °C
of lager.

Definitie
Onder de ontstekingstemperatuur verstaat
men de temperatuur, waartoe een brand-
baar mengsel plaatselijk moet worden ver-
hit om tot ontploffing of verbranding te 
komen. De ontstekingstemperatuur
behoeft niet alleen veroorzaakt te worden
door open vuur (vlammen, e.d.) maar kan
ook door hete oppervlakten worden ver-
oorzaakt.

Vele huidige gebuikte chemicaliën zoals
ether hebben een ontstekingstempe-
ratuur van rond de 180 °C. Een brandvei-
ligheids-opslagkast dient te voorkomen
dat deze temperatuur aan de binnen-
kant (niet verhitte zijde) wordt bereikt. 
90 minuten brandwerende veiligheids-
kasten voldoen hier ruimschoots aan. 

(F+) R12 – 
Zeer lichtontvlambaar

Vloeistoffen die een vlampunt hebben 
< 0 °C en een kookpunt < 35 °C

R10 – Ontvlambaar

Vloeistoffen met een vlampunt
tussen 23 °C en 60 °C

(F) R11, R15, R17 – 
Lichtontvlambaar

Vloeistoffen met een vlampunt < 23 °C
en een kookpunt > 35 °C;

Een eenvoudig voorbeeld

In een vol vat is het damp-luchtmengsel
te rijk. Hierdoor zal de inhoud slechts
verbranden.

2 cl (een borrelglaasje) van een licht
ontvlambare vloeistof is voldoende om
in een leeg vat van 200 liter een
explosief mengsel te veroorzaken!

De volgende hoeveelheden
brandbare vloeistoffen kunnen
tot een explosie-gevaarlijk
mengsel verdampen:

4 druppels tot 500 ml

2 cl tot 200 liter

1 liter tot 20.000 liter

Definities en informatie betreffende (licht) ontvlambare vloeistoffen

555° benzeen

465° xyleen

ca. 220° benzine/stookolie

95° zwavelkoolstof

Ontstekingstemperatuur

is de laagste temperatuur van een vloei-
stof waarbij een damp-luchtmengsel tot
ontbranding komt of verbrandt.

Ontstekingsbron
mechanische vonk
elektrische vonk
chemische reactie
statische lading
heet oppervlak
onbeschermde vlam

Brandbare stof
gassen
vloeistoffen
vaste stoffen

Zuurstof

De drie voorwaarden voor het ontstaan en het in stand houden van een brand:

Zuurstof

O
nt

st
ek

in
gs

br
on

Brandbare stof

‹‹‹ Veiligheidskasten
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Informatie over het nieuwe GHS-systeem

Indien u meer informatie over het nieuwe GHS en de gevolgen ervan wenst, aarzel dan niet Asecos te contacteren.
We helpen u graag verder.

Veiligheidskasten ›››

Gevarenaanduiding:
Standaardzinnen die aan een gevaren-
klasse en -categorie worden toegewezen
en de aard van het gevaar beschrijven.

Veiligheidsaanbevelingen:
Maatregelen om nadelige effecten te
minimaliseren of voorkomen. 

Voorbeelden van de nieuwe
waarschuwingspictogrammen:

De doelstelling van de Verenigde Naties
is een brede internationale toepassing.
De status van internationale invoering
van het GHS wordt door de VN nauwlet-
tend gevolgd. 

Wat is het?

Het Globally Harmonized System of
Classification and Labeling of
Chemicals of GHS is een nieuw wereld-
wijd geharmoniseerd systeem voor de
indeling en etikettering van chemische
stoffen en mengsels op basis van hun
gevaarseigenschappen. Het GHS is een
gemeenschappelijke en consequente
benadering van het definiëren en inde-
len van risico's en het communiceren
van waarschuwingen op etiketten en
veiligheidsgegevensbladen op wereld-
niveau. Dit systeem is vastgesteld door
de Verenigde Naties. Voor de invoering
van de regels over het leveren en het
gebruik van chemische stoffen in de
Europese Unie stelt de Europese
Commissie een nieuwe Europese veror-
dening op (EU-GHS).

Waarom is GHS nodig?

Momenteel hebben veel landen hun
eigen standaarden voor het indelen en
aanduiden van risico’s bij gevaarlijke
stoffen. Voorbeeld: eenzelfde stof kon in
één land als "giftig" aangemerkt zijn en
in een ander land niet als een gevaar-
lijke stof aangezien worden. Het GHS is
bedoeld om de diverse systemen te ver-
vangen door één uniform systeem.

De Europese Unie heeft het GHS van de
Verenigde Naties in de EU-wetgeving
ingevoerd als de CLP-verordening
(verordening (EC) nr. 1272/2008
Verordening over de indeling, etiketter-
ing en verpakking van stoffen en
mengsels).

Men verwacht dat dit de wereldhandel
en de afstemming van de communicatie
met betrekking tot de waarschuwingen
over chemicaliën ondersteunt en de effi-
ciëntie van de regelgeving bevordert.

De fabrikanten van chemicaliën hebben
tot 1 december 2010 de tijd om indelin-
gen voor deze stoffen voor te stellen die
gebruikt zullen worden om zuivere stof-
fen vanaf die datum te etiketteren. De
deadline voor de indeling van mengsels
is 31 mei 2015.

Wat zijn de doelstellingen van het
GHS?

De doelstellingen van het GHS zijn de
bescherming van de mens en het milieu
verbeteren door:
- Het bieden van een internationaal 

doorzichtig systeem voor de commu-
nicatie van risico’s en gevaren. 

- Het bieden van een erkende structuur 
aan landen die geen systeem hebben. 

-  Het vereenvoudigen van de interna-
tionale handel in chemicaliën waarvan
de risico's op internationaal vlak
degelijk beoordeeld en vastgesteld 
zijn.

-  Het reduceren van de nood aan dier-
proeven en beoordeling van chemical-
iën. 

Gevarenclassificatie

Het GHS-classificatiesysteem is zeer
complex. Het bestaat uit diverse fysieke
risico's, gezondheidsrisico's en milieurisi-
co's. Een volledige toelichting van de
classificatie is op de website van de
Verenigde Naties voor het GHS terug te
vinden op
http://www.unece.org/trans/danger/
publi/ghs/ghs_welcome_e.html.

De belangrijkste gestandaardiseerde ele-
menten van het GHS voor een etiket
zijn:

Symbolen (waarschuwingspictogram-
men): 
De pictogrammen omvatten de gehar-
moniseerde waarschuwingssymbolen
plus andere grafische elementen, zoals
boorden, achtergrondpatronen of
kleuren die bedoeld zijn om specifieke
informatie mee te delen. De symbolen
lijken erg op de huidige EU-symbolen,
met een paar uitzonderingen. 

Signaalwoorden:
"Gevaar" of "Opgelet" zullen worden
gebruikt om gevaren te benadrukken en
de relevante graad van ernst van het
gevaar dat aan een GHS-gevarenklasse
en -categorie toegeschreven wordt. 
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EN 14470-2 voor gasflessenkasten

Maximale veiligheid bij opslag en opstellen van gasflessen
inpandig
Omwille van hun positieve druk en inhoud
(corrosief, giftig, ontvlambaar, brandbevor-
derend) vormen gasflessen een potentieel
gevaar. Daarom wordt doorgaans aanbevo-
len om gasflessen buiten te bewaren. In de
praktijk is dit vaak onmogelijk of gaat dit
met zeer hoge kosten gepaard. Met de
publicatie van de nieuwe Europese stan-
daard voor gasflessenkasten, EN 14470-2, is
er nu een economische en flexibele optie
voor de installatie van gasflessen binnen
beschikbaar die een veiligheidsgraad biedt
die vergelijkbaar is met opslag buiten.

Consequenties van de EN 14470-2 in
Europa
Veiligheidskasten voor gasflessen zijn inge-
deeld in vier verschillende klassen, te
weten: 
- type G15: > 15 minuten* 
- type G30: > 30 minuten* 
- type G60: > 60 minuten* 
- type G90: > 90 minuten* 
*max. 50 K temperatuur stijging op de af-
sluiter van de gasfles gemeten (in Nederland
en België word type G15 niet toegestaan)

Ieder type kast en ieder formaat van de kast
moet afzonderlijk in een brandkamer wor-
den getest. Wanneer maatafwijkingen meer
bedragen dan de vastgestelde toleranties,
dan moet een kast opnieuw worden getest.
Deze tests mogen uitsluitend door een
erkend onderzoeksinstituut worden uitge-
voerd.
Overeenkomstig EN 14470-2 moet bij iede-
re kast een conformiteitsverklaring worden
meegeleverd.

De complete set documentatie van
Asecos bestaat bij ieder kast uit:
- Een testrapport van een erkend onder-

zoeksinstituut (Belangrijk: Uitsluitend een
testrapport van een erkend onderzoeksin-
stituut voor materiaalonderzoek is het
bewijs van een met goed gevolg doorstane
test op brandwerendheid).

- Een certificaat waaruit blijkt dat de kast 
voldoet aan de veiligheidseisen.

- Een CE-conformiteitsverklaring van de
fabrikant.

Dit betekent
- gebruik overeenkomstig de wettelijke

voorschriften
- veiligheid voor de gebruiker
- duidelijke identificatie van documenten

over de goedkeuring bij het model van

veiligheidskast

Vroegere DIN 12925-2
Veiligheidskasten voor gasflessen
Omwille van de wijzigingen en aanzienlijk
strengere keuringseisen voldoen de veilig-
heidskasten overeenkomstig DIN 12925-2
niet langer aan de verhoogde veiligheids-
standaard EN 14470-2. DIN 12925-2 is ver-
vangen door de publicatie van EN 14470-2. 

Alle fabrikanten van veiligheidskasten moe-
sten hun kastmodellen aan de nieuwe
bouweisen aanpassen en elk kastmodel
moet een test met de voorwaarden van EN
14470-2 ondergaan.

De gebruiker moet bij de ontvangst van vei-
ligheidskasten volgens EN een volledige
documentatie over de goedkeuring krijgen.

Waarom type G90?
Het classificatietype 90 voor veiligheidskas-
ten voor opslag van brandbare vloeistoffen
geldt in Duitsland al jaren als het meest
geavanceerde. Dit veranderde zelfs niet na
de publicatie van DIN EN 14470-1.
Door de afwezigheid tot nu toe van een
classificatie voor gasflessenkasten voor 90
minuten beschikten bedrijfsexploitanten tot
dusver over verschillende veiligheidsni-
veaus voor de bewaring van brandbare 
vloeistoffen en gasflessen. Niettemin laat de
vraag naar uniforme beschermingsconcep-
ten zich steeds meer voelen. In het verle-
den bestond er enkel in Duitsland een stan-
daard voor gasflessenkasten. Hier moesten
de inwendige oppervlakten van de kast
gedurende 20 minuten tegen opwarming
met meer dan 50 K worden beschermd.

Door het consequent nastreven van een
strategie met 4 klassen, ook in het stan-
daardisatiewerk voor EN 14470-2, heeft de
gebruiker of beheerder nu de mogelijkheid
om hetzelfde veiligheidsniveau voor de
bewaring en installatie van gasflessen te
kiezen als voor de bewaring van brandbare
vloeistoffen.

Dit is meer dan begrijpelijk. Het gevaar dat
door gasflessen gevormd wordt is met
zekerheid minstens vergelijkbaar met dat
van brandbare vloeistoffen. Gassen kunnen
door overmatige opwarming van de fles en
de aangesloten ventielen ontsnappen en
dit alleen kan verschrikkelijke gevolgen
hebben. Zelfs sterkere opwarming kan uit-

eindelijk leiden tot ontploffing van de gas-
fles. Dergelijke ontploffing van een gasfles
heeft doorgaans een extreem verwoestend
effect.

Wat maakt de nieuwe G90-kasten zo vei-
lig?
Het meest kritieke onderdeel van een gas-
fles is het ventiel. Daarom wordt het door
een speciale schroefdop beschermd tegen
schade tijdens het transport van de fles.
Deze bescherming is er echter niet meer,
wanneer de gasflessen aangesloten worden
op een leidingsysteem. Om zeker te kunnen
zijn dat het ventiel niet beschadigd of te
sterk opgewarmd wordt in geval van brand
(bestaande dichtingen kunnen worden
beschadigd en er zou ongecontroleerd gas
kunnen uitlekken en ontbranden of zelfs tot
een gevaarlijke ontploffing kunnen leiden),
werd hieraan bijzonder belang gehecht in
de nieuwe Europese standaard voor gasfles-
senkasten.

EN 14470-2 specificeert daarom dat er
bijkomende temperatuurmeetpunten aan
de ventielhouder van de fles moeten wor-
den bevestigd gedurende de testen. De
gemeten temperatuurstijgingen mogen niet
hoger zijn dan 50°K gedurende de volledige
testperiode (90 minuten), terwijl tempera-
turen van meer dan 1000° C reeds in de
brandkamer heersen. Deze extreme ver-
scherping van de voorschriften garandeert
dat gasflessen die in veiligheidskasten van
het type G90 bewaard worden, gedurende
meer dan 1,5 uur geen gevaar voor werkne-
mers en veiligheidsdiensten vormen, zelfs
in geval van een uitslaande brand.

‹‹‹ Gasflessenkasten

Max. 50 K 
temperatuur stijging

nr. 1 Positie thermo-
koppels op gasfles
a) 1 paar bij de afsluiter
b) 1 paar in de nek
c) 1 paar in het midden

nr. 2 Positie thermo-
koppels in kast



97

De nieuwe norm EN 14470-2 voor gasflessenkasten

Feiten en consequenties

Het meest essentiële EN 14470-2

Van toepassing op Veiligheidskasten voor opslag van gasflessen onder druk met een totale inhoud van 
maximaal 220 liter, voor vrijstaande, aan de muur bevestigde en op wielen staande kasten.
Niet voor bouwkundige kasten of overige voorzieningen.
Maximaal mogen 3 leidingen van 10 mm diameter en 2 elektraleidingen van 20 mm diameter
per gasfies worden aangebracht. 
Bij mechanische afzuiging dient de inhoud van de kast tenminste 10 keer per uur te worden
ververst. Bij giftige stoffen dient minimaal een 120 voudige verversing te worden aangehouden.

Beschermingsdoelen – Personeel moet het gebouw in geval van brand zonder gevaar kunnen verlaten.
Definitie Reddingswerkers en brandweermensen moeten bij de werkplek kunnen komen voordat de

gasflessen instabiel worden.

Classificatie uitgebreid van G90
één naar vier klassen G60
(gemeten tijd voor de  G30
temperatuursverhoging op de G15 (in Nederland en België niet toegestaan)
afsluiter van de fles met 50 K)

Testeisen De brandwerendheid van de kast moet door een typekeuring bij een 
erkend instituut voor het testen van materialen worden onderzocht. 
De kast moet tijdens de brandwerendheidstest 100 mm vanaf de muur 
vrij in de ruimte staan. 
Hierbij moeten de zijwanden, de deur, de bovenkant en de achterwand 
aan dezelfde hitteomstandigheden worden blootgesteld. 
Toegestane afwijkingen in de maatvoering waarvoor geen nieuwe brandwerendheidstest 
is vereist, zijn beperkt tot het verminderen van één van de afmetingen: 
- Hoogte en breedte, maximaal 100 mm 
- Diepte (van voor- naar achterkant), maximaal 150 mm
Veiligheidskasten met grotere of met twee maatafwijkingen moeten opnieuw 
conform EN 14470-2 worden getest.
De afstand tussen de binnenkant van de bovenkant van de kast en het 
hoogste punt van de afsluiter op de gasfles mag niet meer bedragen dan 175 mm.
Per fles worden een RVS buis, Ø 10 mm, en een elektriciteitskabel (3 x 1,5 mm) 
door de bovenkant geleid.
De lengte van de RVS buis tussen de gasfles en de doorvoer 
in de bovenkant van de kast mag niet meer bedragen dan 500 mm.

Advies Vraag ons advies over de actuele stand en toepassingen binnen uw organisatie

Gasflessenkasten ›››
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De services die asecos aanbiedt.

Overige services:

Voor montage- en servicewerkzaam-
heden en voor reistijd bereken wij:

Per uur per monteur

Per km (heen en terugreis) 

Ga voor zekerheid.
In geval van schade bent u gedekt omdat
u kunt aantonen dat u alle vereiste maat-
regelen heeft genomen om schade te
voorkomen of te beperken.

Vraag een individuele offerte aan voor
controle van uw veiligheidskasten!

asecos verricht zijn prestaties volgens
afspraak gedurende de gebruikelijke
werktijden
(maandag tot vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur)

De periodieke controle wordt éénmaal
per jaar uitgevoerd. 

De periodieke veiligheidstechnische con-
trole geschiedt met een test- en check-
programma, dat speciaal voor dit doel is
ontwikkeld. Eventuele noodzakelijke
reparaties worden door ons gespecifi-
ceerd en na gegeven opdracht uitgevoerd
en afzonderlijk berekend.

Tarieven veiligheidstechnische controle.

Basistarief controle-overeenkomst
Bestelnr. 310-00031

Servicekosten per kast
Bestelnr. 310-00032 

- Zaterdagen, toeslag 50%
- Zon en feestdagen, toeslag 100%

Aanvullende werkzaamheden evenals
eventuele noodzakelijke, extra onder-
delen, reparaties en verbruiksmiddelen
worden afzonderlijk en volgens de dan
geldige tarieven berekend.

De veiligheidstechnische controle.

Deze controle bestaat uit:
Een optische controle:
a) Controle op beschadigingen – binnen

en buiten
b) Controleren op corrosie en beschadi-

gingen legborden
c) Controleren op corrosie en beschadi-

gingen bodemopvangbak
d) Controleren van de toestand en

bevestiging van de legborddragers
e) Controleren op aanwezigheid van

juiste markeringen en merken
f) Controle algemene toestand veilig-

heidskast
g) Controleren van de opstelling van de

veiligheidskast (waterpas)
h) Controleren van de schuimband ten

behoeve van de brandwerendheid
i) Controleren op aanwezigheid van de

brandkleppen in af- en toevoerkanaal
j) Controleren aansluiting op aarding
k) Controleren op aanwezigheid van

handleiding 

Een functionele controle:
l) Controleren automatisch sluiten van

de deur(en)
m) Controleren van de deursluitsnelheid
n) Controleren van deurvastzetinrichting

(indien aanwezig)
o) Controleren op aanwezigheid en

functioneren van smeltveilig-
heid, thermostaat, smeltlood  
etc.

p) Meten afzuigcapaciteit in af-
zuigkanaal (indien aanwezig)

q) Oliën van alle bewegende
onderdelen

r) Uitwerken van een controleverslag
en veiligheidskast voorzien van een

controlesticker

‹‹‹ Service en info
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Voor een probleemloze levering en plaatsing van uw brandveiligheids-opslagkast(en) op de plaats van bestemming.
Door ons inhuisformulier in te vullen, kan beoordeeld worden of en op welke manier de kast(en) door ons ingehuisd kunnen wor-
den tegen het standaard tarief voor een standaard plaatsing.

Onder standaard plaatsing verstaan wij:
- het plaatsen van de kast(en) op de gewenste plaats op de begane grond. Wanneer kasten op een verdieping (etage of kelder)

moeten worden geplaatst en deze verdieping met een interne lift met voldoende draagvermogen en afmetingen bereikbaar is,
geldt dit ook als een standaard plaatsing;

- het waterpas stellen van de kast(en);
- het aanbrengen van twee afzuigstompen op de bovenkant van de kast (indien noodzakelijk);
- het aanbrengen van handgrepen en plint (indien noodzakelijk);
- het optisch reinigen van de buitenkant kast met een droge doek (indien noodzakelijk);
- het retour nemen van het verpakkingsmateriaal;
- het laten aftekenen door cliënt van het inhuisformulier voor een correcte en schadevrije ontvangst van de kast, alsook voor de

aanwezige gebruiksaanwijzing.

Prijs vastgesteld op een levering op één afleveradres in de Benelux, uitgezonderd waddeneilanden, zonder onderbreking,
excl. speciale hulpmiddelen zoals kraan en/ of liftwerktuigen. Voor het inhuizen is ca. 30 minuten per kast gereserveerd.
Wanneer meer tijd nodig is, zijn wij gerechtigd dit als meerwerk aan de opdrachtgever door te berekenen.

Art.nr. 310-00034: Basistarief inhuizen  Art.nr. 310-00035: Inhuistarief per kast  

Is de toegang met onze vrachtwagen tot
aan de losplaats over een verharde weg,
zonder obstakels vrij bereikbaar?

Is de ruimte waar de brandveiligheidsop-
slagkast(en) moet(en) worden opgesteld
bereikbaar via toegangsopeningen met een
minimale afmeting van:
2.100 x 800 mm (H x B)?

Moet(en) de brandveiligheidsopslagkast(en)
worden opgesteld op de begane grond? 

Is deze ruimte bereikbaar zonder obstakels?
(dorpels niet hoger dan 40 mm etc.)

Reden:

Afmeting kleinste toegangsopening
(dagmaat opgeven):

Hoogte: …………………………… cm

Breedte: …………………………… cm

Aantal obstakels: ……………………………

Soort obstakels: ……………………………

Hoogte dorpels: …………………… mm

Is het gebruik hiervan toegestaan en voldoet
deze aan de volgende minimale afmetingen?:
dagmaat deur 2.100 x 800 mm (H x B)
inwendige afmeting lift
800 x 1.500 x 2.100 mm (B x D x H)
Toegestane lift belasting min. 550 kg

Is er een interne lift aanwezig?

Toegestane belasting lift: …………………………… kg

dagmaat liftdeur: H x B …………… x …………… mm,

Inwendige afmeting lift: B x D x H ……… x ……… x ……… mm
De brandveiligheidsopslagkast(en)

kan (kunnen) voor het
standaard tarief ingehuisd worden!
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Vraag ons om advies. tel: +31 (0) 172 - 50 64 76
E-Mail: info@asecos.nl
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Veiligheid,
een heet hangijzer:
De lezingen met demonstraties
van asecos
Door branden en explosies sterven er 
in Duitsland alleen al jaarlijks ongeveer
1.000 mensen. Daarnaast raken circa
100.000 personen gewond, waarvan een
deel zwaargewond. De totale schade
wordt door de organisatie van Duitse ver-
zekeringen geschat op ruim meer
dan 3 miljard euro*.

In de meeste gevallen zijn deze ongevallen
op menselijke fouten terug te voeren:
Nog altijd gaan gebruikers met brandbare
of explosieve stoffen te zorgeloos om.
Een bijkomende factor is het plotseling
optreden van ontstekingsbronnen.

Wij maken u en uw klanten attent op de
gevaren die kunnen ontstaan door ondes-
kundige opslag van gevaarlijke stoffen.

Module 2

Bestaande uit een lezing met experimenten bij u in het bedrijf, inclusief
PowerPoint-presentatie met achtergrondinformatie over wetgeving, voorschriften
m.b.t. gevaarlijke stoffen(PGS 15, ARAB, CODEX, VLAREM), Europese normen 
EN 14470-1 en EN 14470-2, alsook neutraal cursusmateriaal.

Duur: ca. 2 uur
Kosten: € 350,-

Module 3

Bestaande uit een lezing met spectaculaire experimenten en demonstraties bij u 
in het bedrijf. Wij brengen u op de hoogte van de wet- en regelgeving en de laatste
ontwikkelingen zoals de nieuwe Europese normen EN 14470-1 en EN 14470-2, en 
de gevolgen daarvan voor zowel Nederland als de rest van Europa.
In de asecos-mobiel kunt u onze producten van dichtbij bekijken en uitproberen.
Tijdens de lezing zelf wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint-presentatie en 
cursusmateriaal geheel in asecos-design.

Duur: ca. 1 dag.
Kosten: € 650,-

Kennis van de samenhang van de drie
elementen van de gevarendriehoek
(brandbare stof - zuurstof - hitte) is niet
alleen van belang voor het vermijden
van brand en explosies, maar is tegelijk
de basis voor het nemen van bescher-
mende maatregelen.
* Bron Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

De volgende drie modules kunnen wij u aanbieden:

Module 1

Bestaande uit een bezoek van een asecos-expert bij u op locatie en de vertoning van
de film “lezingen met expirimenten”. De film laat spectaculaire experimenten zien 
en wijst op mogelijke gevaren bij onvakkundige opslag van gevaarlijke stoffen.
Naast de film geeft onze expert belangrijke achtergrondinformatie over wet- en 
regelgeving m.b.t. gevaarlijke stoffen en de Europese normen EN 14470-1 en 
EN 14470-2.
Op verzoek kan aansluitend aan de filmpresentatie nog een rondgang door uw 
bedrijf worden gemaakt waarbij onze expert direct van advies kan dienen.

Duur: ca. 2 uur
Kosten: gratis

Knal, Plof, Boem!

Voelbaar maar op veilige afstand
demonstreren wij tijdens de lezingen
ontploffingen, explosies en andere
chemische reacties.
Onze experts brengen u op een zowel
spannende als informatieve manier de
nodige achtergrondkennis bij.
U ervaart wat er kan gebeuren met
brandbare gassen en vloeistoffen en
u leert de meest uiteenlopende
ontstekingsbronnen kennen.
Bovendien worden de bijbehorende
beschermings- en voorzorgsmaatregelen
duidelijk uitgelegd.

‹‹‹ Service en info
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Veiligheid tastbaar gemaakt: 
asecos-mobielen / beurzen in heel Europa

Asecos-mobielen
Hoe snel openen de deuren van de volau-
tomatische PHOENIX touchless? Hoe
gemakkelijk is de bediening van een
PEGASUS vouwdeurenkast met één hand?
De antwoorden op dergelijke vragen kunt
u vinden in een van onze asecos-mobie-
len. De demonstratievoertuigen toeren
permanent door Europa om gebruikers de
gelegenheid te geven nader kennis te
maken met de asecos producten direct bij
hen voor de deur.

Doordat zij steeds van de nieuwste pro-
ducten zijn voorzien bieden de asecos-
mobielen de mogelijkheid om uw mede-
werkers te instrueren en technisch up-to-
date te brengen. Natuurlijk kunt u onze
demonstratiewagens ook boeken als
ondersteuning van uw eigen presentaties.

Neemt u daarvoor contact met ons op.

Beurzen

Als u de producten van asecos eens met
eigen ogen wilt zien bent u van harte wel-
kom op onze stand tijdens een beurs. Als
Europees marktleider zijn wij op alle
belangrijke beurzen in Europa in onze
branche vertegenwoordigd. Kom eens
langs en bekijk de “Highlights” uit ons
assortiment.

De beursagenda vindt u op onze website
onder het menu “Events”.

Wij hopen u binnenkort persoonlijk te
kunnen begroeten.  

Service en info ›››
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Veiligheid up-to-date
De asecos printservice

Naast onze hoofdcatalogus hebben we
nog een aantal andere publicaties voor u.
De asecos printservice geeft informatie
over de acties en innovaties en brengt u
steeds op de hoogte van de nieuwste
zaken die bij asecos ontwikkeld zijn.

Veiligheid op het
Internet:
Op www.asecos.nl

Als u snel maar toch gedegen informatie
zoekt dan raden wij u een bezoek aan
de asecos internetpagina's aan.
Op onze website vindt u niet alleen alle
informatie over onze producten maar
ook een begrijpelijke uitleg van allerlei 
begrippen en definities rondom het
thema gevaarlijke stoffen.

‹‹‹ Service en info


