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De eerste 90 minuten brandwerende 
apothekerskast voor opslag van licht-

ontvlambare stoffen 
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UNIEKE INNOVATIE 
Een 90 minuten brandwerende veiligheidskast is vandaag de dag de gewoonste 
zaak van de wereld, toch is de geschiedenis beperkt. Het product werd in 1994 
ontwikkeld door Asecos en verving een generatie veiligheidskasten waarvan de 
brandwerendheid beperkt bleef tot maximaal 20 minuten. Destijds een 
revolutionaire ontwikkeling die geleid heeft tot het aanscherpen van regel- en 
wetgeving op basis van de beschikbare stand der techniek, vandaag de 
standaard. In de jaren daarna heeft Asecos niet stil gezeten, vrijwel jaarlijks 
werden er wel nieuwe innovaties geïntroduceerd door ’s werelds grootste 
producent van brandveiligheidsopslagkasten. 
 
 
NIEUW CONCEPT VOOR OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IS 
RUIMTEBESPAREND 
Als eerste producent ter wereld introduceert Asecos een 90 minuten 
brandwerende “APOTHEKERSKAST” 
Een kast met verticale uitschuifbare lades, die als het ware het hele 
kastinterieur mee naar buiten nemen waardoor de in de kast opgeslagen 
producten optimaal zichtbaar en toegankelijk zijn, werd ooit ontwikkeld voor het 
gebruik in apotheken waar de inzichtelijkheid met allerlei kleine verpakkingen 
van groot belang is. Tegenwoordig vindt men degelijke kasten in alle laboratoria 
maar ook bij de keukeninrichters, zowel voor professionele toepassing als voor particulier gebruik. Nieuw is de toepassing als 90 
minuten brandveiligheidsopslagkast voor de opslag van gevaarlijke stoffen. 
 

TEST PROCEDURE 
De 90 minuten brandwerende “APOTHEKERSKAST” is getest en goedgekeurd volgens EN 
14470-1, EN 1363-1 en EN 14727. Deze kast beschikt tevens volgens de machinerichtlijn over 
CE- markering en is gecertificeerd met het GS kwaliteitskeurmerk waarvan één van de 
belangrijkste criteria een prototype test is waarbij alle bewegende delen meer dan 50.000 keer 
functioneel getest moeten zijn. De nieuwe “APOTHEKERSKAST” wordt op de markt gebracht 
als de V-LINE welke wordt geleverd in een model, met 1 en met 2 uitschuifbare secties. De 
kasten zijn 2.000 mm hoog en 850 mm diep waardoor ze perfect te combineren zijn met 
zuurkasten die in de regel dezelfde diepte hebben. 
 
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID 
De kast kent geen handgrepen, het openen en sluiten 
gaat elektronisch, schokloos en fluisterzacht. Bediening 
door middel van een softtouch led-schakelaar en het 
sluiten volgt na ca. 1 minuut automatisch. Stickers met 
kleurovergang op de opvanglegborden informeren de 
gebruiker over de meest optimale opslag (snelste 
toegang tot de aangebroken verpakking). Op de 
buitenkant zijn taalonafhankelijke pictogrammen en 
gevaarsymbolen aangebracht. Om te voldoen aan de 
Arbo-eisen is de kast voorzien van een gecontroleerde 
diagonale beluchting. Het front van elke sectie is leverbaar in meerdere kleuren of in roestvast 
staal. Inwendig is de kast afgewerkt met een melanine kunststof toplaag. 

 
VOORDELEN 
Het belangrijkste voordeel is een maximaal overzicht en een vereenvoudigde toegang tot de chemicaliën door de open zijkanten 
van elke uitschuifbare sectie en ruimtebesparing, die wordt gerealiseerd door een extreem robuuste uitvoering waarbij elke 
uitschuifbare sectie een draagvermogen heeft van maar liefst 250 kg en is voorzien van 6 niveaus met elk een eigen 
opvangvolume. Hiervan zijn de bovenste 5 per 25 mm in hoogte verstelbaar. Op basis van 1 ltr flessen heeft één sectie een 
opslagcapaciteit van 125 flessen, of 45 flessen van 2,5 ltr.  
 
Optioneel is de kast leverbaar met persoonsgebonden toegangsbeveiliging. De V-Serie zal in de komende maanden verder 
ontwikkeld worden, o.a. met een geïntegreerde scanner voor een voorraadbeheerssysteem gekoppeld aan een multifunctionele 
informatiedisplay over beladingstoestand, service interval, en afzuigcapaciteit, alsook een sensor voor contactloos openen en 
sluiten van de verticale uitschuifbare secties. 
 

 

 

 


