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Stekkerklare opzetunits voor brandveiligheids-opslagkasten

zonder flow-bewaking pag. 108

120-voudige verversing 120-voudige verversing 120-voudige verversing

met flow-bewaking pag. 109 met flow-bewaking, voor be-
vestiging op de muur pag. 109

120-voudige verversing

zonder flow-bewaking, voor be-
vestiging op de muur pag. 108

Mechanische ventilatie ›››
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Over ventilatie van kasten    

Bent u
zich
bewust
van deze
gevaren?

Rijk mengsel
brandbaar, niet explosief

Arm mengsel
niet brandbaar, niet explosief

Explosief
mengsel

0

20 ml

+

Bovenste explosiegrens

Onderste explosiegrens

%
100

Gasexplosie (grenzen)

functioneren en boven de bodemop-
vangbak zijn aangebracht.

EN 14470-2
(Brandveiligheidsopslagkasten voor
gasflessen)

- De kasten moeten voorzien zijn van 
openingen voor luchttoevoer – en 
luchtafvoer.

- De openingen moeten automatisch 
sluiten bij blootstelling aan een 
temperatuur van 70°C (+/- 10°C).

- Alle lucht binnenin een geventileerde 
kast moet minstens 10 keer per uur 
worden ververst voor brandbare of 
brandbevorderende gassen; minstens 
120 keer per uur voor giftige gassen 
bij een maximaal drukverlies van 
150 pa

- De ventilatie moet doeltreffend 
functioneren om de inhoud van de 
kast op onderdruk te houden en in 
geval van kleine lekkages de kast 
voldoende af te zuigen.

Men kan best de nationale voorschriften,
wetten en gedragscodes met betrekking
tot ventilatie-eisen nakijken.
Deze kunnen zelfs strenger zijn dan de
aanbevelingen van de EN-standaard.
Algemeen is het steeds een goed idee
om een kast op een mechanisch venti-
latiesysteem aan te sluiten.

Overheden leggen aan werkgevers ver-
plichtingen op om de risico's van
explosieve atmosferen op de werkplaats
te elimineren of te beheersen.

Wat de bewaring van brandbare stoffen
betreft, kan het risico op een explosieve
atmosfeer nooit volledig worden 
geëlimineerd!

Maar het risico kan wel worden beheerst!

Definitie van een explosieve 
atmosfeer: 

De definitie van een explosieve 
atmosfeer staat is artikel 3.1 van het
Arbobesluit:
een mengsel van lucht en brandbare
stoffen in de vorm van gassen, dampen,
nevels of stof, onder atmosferische
omstandigheden waarin de verbranding
zich na ontsteking uitbreidt tot het
gehele niet verbrande mengsel.

Een explosieve atmosfeer en explosies
kunnen voorkomen in alle sectoren, van
de metaal tot de voeding- en genotmid-
delenindustrie, van de bouw tot de
afval- en reinigingsindustrie en van de
chemie tot de groot- en tussenhandel.
Explosieve atmosferen zijn soms zelfs
noodzakelijk. De benzinemotor is
bijvoorbeeld gebaseerd op de her-
haalde, gecontroleerde opbouw van
explosieve atmosferen. Maar een
explosieve atmosfeer kan iets zeer
gevaarlijks worden, wanneer men het
niet verwacht!

Definitie van een gevaarlijke
explosieve atmosfeer:

Dit is een atmosfeer die door plaat-
selijke en operationele voorwaarden
explosief zou kunnen worden. Hiertoe
zouden onderhoudsactiviteiten en
storingen zoals lekken moeten worden
gerekend.

Een explosieve atmosfeer kan ontstaan
door de aanwezigheid van een brand-
stof (dit kan een gas, vloeistof of vaste
stof zijn) en zuurstof in de lucht.
Daarnaast moet ook sprake zijn van
zogeheten atmosferische omstandighe-
den. Deze omstandigheden ontstaan als
processen plaatsvinden bij een druk

tussen de 0,9 en 1,1 bar en een temper-
atuur tussen -20 en 60 graden Celsius.

Een explosie kan vervolgens plaatsvin-
den als de brandstof en zuurstof door
een ontstekingsbron, bijvoorbeeld door 

vuur of statische elektriciteit, wordt
ontstoken.

Denk eraan dat een oplosmiddel met
een factor 10 000 uitzet bij verdamping,
zodat zelfs een kleine gemorste hoeveel-
heid of lek een explosieve atmosfeer
binnenin de veiligheidskast kan creëren.
Om u een zichtbaar voorbeeld te geven,
stelt u zich een leeg metalen vat van
200 l voor. Slechts 20 ml van een zeer
brandbare vloeistof zou volstaan om een
explosieve atmosfeer in dit vat te
creëren.

EN 14470-1
(Brandveiligheidsopslagkasten voor
opslag van  brandbare vloeistoffen)

- De kasten moeten voorzien zijn van 
openingen voor luchttoevoer – en 
luchtafvoer.

- De openingen moeten automatisch 
sluiten bij blootstelling aan een 
temperatuur van 70°C (+/- 10°C).

- Alle lucht binnenin een geventileerde 
kast moet minstens 10 keer per uur 
worden ververst bij een maximaal
drukverlies van 150 Pa.

- De ventilatie moet doeltreffend 

‹‹‹ Mechanische ventilatie
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Bovenaanzicht
VBF.196.120

Luchttoevoer

Luchtafvoer

Aardingsklem

Ventilatieschema van een Asecos-kast in overeenstemming met EN 14470-1

De ventilatie moet doeltreffend 
functioneren, de afzuiging dient 
boven de bodemopvangbak te 
zijn aangebracht.

1. De kast op een mechanisch afzuigsys-
teem aansluiten met voldoende capa-
citeit om de alle lucht binnenin de kast
minstens 10 keer per uur te verversen 
bij een maximaal drukverlies van 150 Pa.

Mogelijkheden om explosieve atmosferen te voorkomen

2. De kast voorzien van één van onze 
stekkerklare ventitie-units (zie pag. 
108 - 109)

Op de volgende pagina's vindt u verschillende soorten afzuigsystemen, ventilatoren en recirculatiefiltersystemen. Aarzel niet ons te
contacteren, indien wij kunnen helpen!

3. De kast voorzien ons recirculatielucht-
filter, UFA .20.30 (zie pag. 106 - 107)

Over ventilatie van kasten    

Mechanische ventilatie ›››
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Dit kunt u voortaan
voorkomen!

Stekkerklare recirculatie-opzetunit voor brandveiligheids -
opslagkasten (hoge modellen) en vatenkasten modellen
VBFA, VBFT en VBF.
Veilige mechanische ventilatie van veiligheidskasten 
in werkruimtes conform de eisen van PGS-15
Explosieveilige zone rondom de veiligheidskast 
is niet meer noodzakelijk. 
Ideaal voor toepassing direct in werkruimtes - zeer stil:
slechts ca. 39 dB (A).

- Behuizing van plaatstaal met poedercoating, kleur lichtgrijs
(RAL 7035), deksel in rood (RAL 3002)

- Afmetingen B x D x H (mm): 305 x 555 x 210
- Compleet met meertraps filtersysteem, 

aansluitsnoer en stekker.
Bestelnr. 14-1011 A 

Vervangend filter voor UFA.20.30
Bestelnr. 54-1000 C  

Adapter 1 voor UFA.20.30
- Noodzakelijk voor de modellen VBF.221 van de vatenkasten

en alle modellen 197 van de asecos brandveiligheidsopslag-
kasten.

Bestelnr. 54-1001 A  

Adapter 2 voor UFA.20.30
- Noodzakelijk voor alle modellen asecos brandveiligheidsop-

slagkasten die ouder zijn dan de modellenserie 197. 
Ook geschikt voor veiligheidskasten van andere fabrikanten

Bestelnr. 54-1002 A

Stekkerklare recirculatie-opzetunit UFA.20.30

Uw voordeel

- Geen kostbare luchtafvoerleidingen nodig, ge-
makkelijke en veilige montage van het UFA filter.

- Explosieveilige zone rondom de veiligheidskast is
niet meer noodzakelijk - grote flexibiliteit bij de
keuze van de opstelplek van de kast.

- Actieve bescherming van personen door betrouw-
bare afzuiging van gezondheidsschadelijke 
dampen en absorptie door het filtersysteem.

- Fluisterstil, slechts ca. 39 dB (A).

Plaats de bijgeleverde adapter
op de luchtafvoer van de kast
en plaats de recirculatie-unit
bovenop deze adapter

Sluit het netsnoer aan op de
recirculatie-unit en op het licht-
net.

UFA - Montage: gemakkelijk en veilig in enkele stappen

‹‹‹ Mechanische ventilatie
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1

1

2

2

Doel - uw veiligheid
- De stekkerklare recirculatie-opzetunit

UFA.20.30 is in staat om de dampen 
van oplosmiddelen (koolwaterstoffen), 
voortdurend, tot aan de verzadiging 
van het filter, voor tenminste 99,999%
vast te houden (uit te filteren), onder 
zowel normale bedrijfsomstandigheden 
als ook bij een gesimuleerde lekkage 
in een veiligheidskast.

- De gereinigde lucht wordt vanuit de 
kast weer in de werkruimte teruggevoerd.

- Scheiding tussen de afgezogen lucht en
elektrische onderdelen.

- Potentiaalvrij contact voor door-
melding naar centraal alarmsysteem.

Controle van de afzuigvolume
- Constante elektronische controle 

van het afzuigvolume.
- Geïntegreerde drukverschilmeting.
- Alarmsysteem: Optisch en d.m.v.

potentiaalvrij contact voor door-
melding naar centraal alarmsysteem.

Controle van het koolactief filter
- Constante bewaking van de verza-

diging van het filter.
- Tweetraps alarmsysteem: Optisch en

d.m.v. potentiaalvrij contact voor door-
melding naar centraal alarmsysteem.

Filterwissel
- Filterwissel, inclusief afvoer van het 

vervuilde filter door een asecos onder-
houdsmonteur. (bij normale belasting 
met schadelijke stoffen wordt aange-
raden / is het noodzakelijk om het filter 
één keer per jaar te laten vervangen)

De tests - uw veiligheid
- ATEX en CE conform.
- Recirculatie-opzetunit is succesvol 

getest door een onafhankelijk onder-
zoeksinstituut (gecertificeerd conform 
ISO/IEC 17025 door de ZLS, Zentral
stelle der Länder für Sicherheit 
(= Duitse centrale instituut van de 
bondslanden voor veiligheid), als 
niet-bedrijfsgebonden meetinstituut 
voor gevaarlijke stoffen)

- Series van tests met zowel kleine als 
ook calamiteiten met grotere lekkages

- Tests in diverse types kasten en met 
verschillende interieurs.

De recirculatie-opzetunit van asecos is
met succes getest door (infraserv högst)

Werkingsprincipe ventilatie d.m.v. de
recirculatie-opzetunit. Aard van het onderzoek

Een vergelijkende meting van de belas -
ting met koolwaterstofdampen (benzi-
ne, oplosmiddelen en licht ontvlamba-
re vloeistoffen) van de afgevoerde
luchtstroom met en zonder filtersys-
teem. De in de test gebruikte oplos-
middelen (koolwaterstoffen) zijn een
representatieve selectie van alle (zeer)
lichtontvlambare stoffen, die in de
dagelijkse praktijk worden gebruikt en
in veiligheidskasten worden opgesla-
gen. Bij de keuze van de stoffen is reke-
ning gehouden met de polariteit en het
kookpunt. Bovendien is uitdrukkelijk
het verschillende absorberend vermo-
gen van de afzonderlijke stoffen inge-
calculeerd.

Beoordeling van het resultaat:
De UFA.20.30 is in staat om de dampen
van oplosmiddelen (koolwaterstoffen),
voortdurend tot aan de verzadiging van
het filter, voor tenminste 99,999% vast
te houden (uit te filteren), onder zowel
normale bedrijfsomstandigheden als
ook bij een gesimuleerde lekkage in
een veiligheidskast.

Controle 
filtersysteem

Controle 
afzuigvolume

Recirculatie filtersysteem conform RL

94/9/CE (ATEX) RL 73/23/EG (laagspan-

ningsrichtlijn)

Identificatie: CE II 3 G T4

Technische gegevens
Motorvermogen kw 0,01
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Stroomsterkte A 0,09
Geluidsniveau dB (A) 39
Toerental rpm 2450
Gewicht (incl. filter) kg 15

Stekkerklare recirculatie-opzetunit UFA.20.30

Toevoer verse
lucht vanuit de
werkruimte

Afvoer gereinigde
lucht naar de 

werkruimte

Mechanische ventilatie ›››
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HF.EA.11570

HF.EA.8677

Ventilatie-units

Model Materiaal, kleur Bestelnr.
HF.EA.8677 zonder flowbewaking lichtgrijs, RAL 7035 14-1001 A
HF.EA.11570 zonder flowbewaking en geschikt voor bevestiging op de muur lichtgrijs, RAL 7035 14-1002 A

Ventilatie-units

Stekkerklare ventilatie-units
Levert een 120-voudige luchtverversing
per uur in de kast. Voor het veilig en
conform voorschriften mechanisch
afzuigen van schadelijke stoffen uit
brandveiligheids-opslagkasten.

- Zeer stil, ideaal voor directe toe-
passing in de werkomgeving.

- Behuizing van plaatstaal met 
poedercoating, RAL 7035 lichtgrijs.

- Compleet met netsnoer en stekker.
- Aan-/uit-schakelaar.
- Groene lamp gaat uit bij stroomuitval.
- Aansluitflens Ø 75 mm.
- Afmetingen B x D x H (mm): 

ca. 200 x 400 x 200.
- Gewicht: ca. 7 kg.

Model HF.EA.11570
- Geschikt voor bevestiging 

op de muur
- Inclusief bevestigingssteunen, flexibele

afzuigslang, slangenklemmen en be-
vestigingsmateriaal.

- Overige gegevens als model HF.EA.8677

Geschikt voor:

Brandveiligheidsopslagkasten (met 
uitzondering van onderbouwkasten)

Logen- en zurenkasten

Chemicaliënkasten

Brandwerende gasflessenkasten

Grafiek ventilatie-opzetunits 

afzuigcapaciteit in m
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Mechanisch afzuigsysteem conform RL
94/9/CE (ATEX) en RL 73/23/EG (laagspan-

ningsrichtlijn) Identificatie: CE II 3 G T4

Technische gegevens

Motorvermogen kw 0,035
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Stroomsterkte A 0,3
Geluidsniveau dB (A) 35
Toerental rpm 2450

‹‹‹ Mechanische ventilatie
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Ventilatie-units

Grafiek ventilatie-opzetunits
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Mechanisch afzuigsysteem conform RL
94/9/CE (ATEX) en RL 73/23/EG (laagspan-

ningsrichtlijn) Identificatie: CE II 3 G T4

HF.EA.11442

HF.EA.15575

Model Materiaal, kleur Bestelnr.
HF.EA.11442 met flowbewaking lichtgrijs, RAL 7035 14-1003 A
HF.EA.15575 Met flowbewaking en geschikt voor bevestiging op de muur lichtgrijs, RAL 7035 14-1004 A

Ventilatie-units

Stekkerklare ventilatie-units
Levert een 120-voudige luchtverversing
per uur in de kast. Voor het veilig en
conform voorschriften mechanisch
afzuigen van schadelijke stoffen uit
brandveiligheids-opslagkasten.

- Zeer stil, ideaal voor directe 
toepassing in de werkomgeving.

- Behuizing van plaatstaal met 
poedercoating, RAL 7035 lichtgrijs.

- Compleet met netsnoer en stekker.
- Aan-/uit-schakelaar.
- Met behulp van een geïntegreerd 

drukmeter. Bij storing gaat de rode 
signaal lamp branden en gaat 
de groene controle lamp uit.

- Aansluitflens Ø 75 mm.
- Afmetingen B x D x H (mm): 

ca. 200 x 400 x 200.
- Gewicht: ca. 7 kg.
- Afzuigbewaking

Model HF.EA.11575
- Geschikt voor bevestiging 

op de muur.
- Inclusief bevestigingssteunen, 

flexibele afzuigslang, slangenklemmen
en bevestigingsmateriaal.

- Overige gegevens als model HF.EA.11442

Geschikt voor:

Brandveiligheidsopslagkasten (met 
uitzondering van onderbouwkasten)

Logen- en zurenkasten

Chemicaliënkasten

Brandwerende gasflessenkasten

Technische gegevens

Motorvermogen kw 0,035
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Stroomsterkte A 0,3
Geluidsniveau dB (A) 35
Toerental rpm 2450

Mechanische ventilatie ›››



110

Vanwege het hogere geluidsniveau van deze ventilatoren adviseren wij
plaatsing buiten de werkomgeving

14-1006 (model EH.VE.5794)

14-1012

Grafiek EH.VE.5793 en EH.VE.5794

Radiaalventilatoren:
Voor het veilig en conform de voor-
schriften mechanisch afzuigen van
schadelijke stoffen uit brandveilig-
heidsopslagkasten.
- Behuizing en schoepenrad van PP.
- Gasdichte aansluiting tussen 

motor en waaier.
- Aansluitflens Ø 75 mm.
- VDMA- en CE-conform.
- Beschermingsklasse IP 55.
- Afzuigcapaciteit 0 - 250 m3/h, 

maximum druk 240 - 175 Pa.
- Met PA/GFK montageconsole

Radiaalventilator: (model EH.VE.5793)
- Afmetingen B x D x H (mm): 

ca. 250 x 255 x 310
- Gewicht: ca. 3,5 kg
Bestelnr. 14-1005 A

Radiaalventilator, explosieveilig: 
(model EH.VE.5794)
- Voldoet aan RL 94/9/CE-ATEX
- Ex EEx e II 2 G cIIB T3 X 04 ATEX D132
- Afmetingen B x D x H (mm): 

ca. 270 x 255 x 310
- Gewicht: ca. 7 kg
Bestelnr. 14-1006 A

Afzuigventilator:
- Hoofdzakelijk geschikt voor afzuiging

van agressieve, brand gevaarlijke en
giftige gassen in alle brandveiligheids-
opslagkasten

- Ventilator wordt direct op het afzuig-
kanaal van de kast geplaatst.

- Op het afzuigkanaal kan maximaal
10 mtr. slang en 3 bochten gemon-
teerd worden.

- Aansluiting 230V. 
- Capaciteit 10 m3/h bij 150 Pa.
- Geluidsniveau circa 42 dB (A).
Bestelnr. 14-1012 A

Technische gegevens model EH.VE.5793
Schakel-/aansluitingsvarianten standaard variant II variant III
Type aandrijving/schakeling 1 x 230V 3 x 230V Δ 3 x 400V Y
(met condensator)
Motorvermogen kW 0,09 0,09 0,09
Nominale spanning V 230 230 400
Frequentie Hz 50 50 50
Stroomsterkte A 0,6 0,6 0,36
Cos 0,8 0,8 0,8
Geluidsniveau dB (A) 45 45 45
Toerental rpm 2780 2780 2780
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14-1005 (model EH.VE.5793)

Technische gegevens model EH.VE.5794
Schakel-/aansluitingsvarianten standaard variant II
Type aandrijving/schakeling 3 x 400V Y 3 x 230V Δ
Motorvermogen kW 0,09 0,09
Nominale spanning V 400 230
Frequentie Hz 50/60 50/60
Stroomsterkte A 0,53 0,92
Cos 0,8 0,8
Geluidsniveau dB (A) 45 45
Toerental rpm 2780 2780

Radiaalventilatoren

‹‹‹ Mechanische ventilatie
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Continue controle mechanische ventilatie

APG.26.30-BL 1

APG.26.30-EL 2 

Model Kleur Bestelnr.
APG.26.30-BL 1 lichtgrijs, RAL 7035 14-1018 A 
APG.26.30-BL 2 lichtgrijs, RAL 7035 14-1019 A
APG.26.30-HL 2 lichtgrijs, RAL 7035 14-1020 A
APG.26.30-EL 2 lichtgrijs, RAL 7035 14-1021 A

Continue controle mechanische ventilatie

De stekkerklare functie controle 
systemen kunnen direct aangesloten
worden tussen de afzuigaansluiting
van een veiligheidskast en de externe
afzuiginstallatie.
Veilige en eenvoudige bewaking van
de afzuigcapaciteit volgens ATEX en
NPR 7910-1.

- Metaal gelakte behuizing
- Aansluitsnoer (3m) en stekker 230V
- Aansluiting en uitgang 75 mm rond

Basic-Line, model BL 1
- Functiecontrole door elektronische 

drukverschil meter 
- Groene LED indicatie bij voldoende 

afzuigcapaciteit
- Rode LED indicatie bij onvoldoende 

afzuigcapaciteit
- Minimale benodigde afzuigcapaciteit 

30 m3/h

Basic-Line, model BL 2
Als model BL 1, echter:
- Minimale benodigde afzuigcapaciteit 

20 m3/h

High-Line, model HL 2
Als model BL 2, echter met extra: 
- Storingindicatie voor lokalisatie storing 

in de kast of in externe afzuiginstallatie 
- Potentiaalvrij contact voor doormelding

naar gebouwbeheer systeem

Exclusive-Line, model EL 2
Als model HL 1, echter met extra: 
- Digitale aflezing afzuigcapaciteit 
- Akoestisch alarm bij stroomuitval  
- Noodstroom accu, deze neemt bij 

stroomuitval de functiecontrole over
- Reset knop

Technische gegevens APG.26.30-BL 1 APG.26.30-BL 2 APG.26.30-HL 2 APG.26.30-EL 2
Nominale spanning (V) 230 230 230 230
Frequentie (Hz) 50 50 50 50        
Stroomsterkte (A) 0,11 0,15 0,15 0,15  
Geluidsniveau dB (A) < 28 < 28 < 28 < 28
Afzuigcapaciteit (m3/h) 30 20 20 20
Weerstand (Pa) 20 5 5 5

Mechanische ventilatie ›››
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Hoogte 1100 mm Hoogte 1400 mm

pag. 117pag. 116

Model EX Line Model Weegwerkplek

pag. 120 pag. 127

Model APA

pag. 128

Afzuiginstallatie

pag. 126
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Gevaarlijke-stoffen werkplek - Afzuiging van gevaarlijke stoffen


