Veiligheid en milieubescherming

Veiligheidskasten met een nieuwe
constructie en een modern design.

De laatste hit van Asecos.

Door uzelf te verplaatsen veiligheidskasten
voor maximale flexibiliteit en veiligheid.
Met extra aandacht voor gebruiksgemak.

Bepaal zelf hoe uw veiligheidskast er uit moet zien.
U kunt kiezen uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs.

Lichtgrijs
RAL 7035

Signaalgeel
RAL 1004

Verkeersrood
RAL 3020

Gentiaanblauw
RAL 5010

Resedagroen
RAL 6011

Corpuskleur: Antracietgrijs RAL 7016

Helder wit
RAL 9010

Asecos zilver

Innovatie 004:
De extreem robuuste bouwwijze
Wie indruk wil maken op agenten, moet onaantastbaar zijn: Het Q-concept blinkt uit door zijn extreem robuuste bouwwijze en een krasbestendige
structuurlak.
Daarbij komt nog de enorme torsiestijfheid, waardoor de kasten eenvoudiger uitgelijnd en probleemloos tegen elkaar geplaatst kunnen worden.

Innovatie 001:
Het 2-kleurenconcept met een nieuw
stickerdesign
Eén kleur is niet genoeg – Daarom introduceren we
het Bicolor kleurenconcept voor deze Q-noviteit.
Daarbij passend zijn nieuwe stickers ontworpen die
alle belangrijke productinformatie compact samenvatten.

Innovatie 005:
Het 2-kleurenconcept met keus uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs
Met een frisse uitvindersgeest verbaast Q James
Bond zelfs: Bij het 2-kleurenconcept voor deze
nieuwe veiligheidskast wordt de corpus van de
kast zelf in antracietgrijs uitgevoerd en kunt u
voor de deuren kiezen uit 7 kleuren – zonder
meerprijs!
Hierdoor wordt meer individualiteit en een moderne uitstraling gegarandeerd.

Innovatie 002:
De constructie met geïntegreerde sokkel
met vrije ruimte voor transportmiddelen
Uitvinder Q is zeer trots op deze ontwikkeling: De
vast geïntegreerde sokkel met vrije ruimte voor
heftruck of pompwagen maakt pallets overbodig
om het gloednieuwe product te transporteren –
gewoon eronder rijden, klaar.

Innovatie 003:
Het inbraakvrije slot
James Bond kan geheel ontspannen achteroverleunen: Dankzij het nieuwe, inbraakvrije slot maken
dieven geen kans meer – en gevaarlijke stoffen zijn
optimaal beschermd. Opgelet – het slot kan uitstekend in een centraal deursluitsysteem worden
geïntegreerd!
Nieuw is ook de rood/groen-aanduiding die in één
oogopslag laat zien of de kast goed gesloten is.
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Innovatie 006:
De instelbare deurdemping
Ook geheimagenten houden van comfort: De instelbare demping in de veiligheidskast zorgt voor
meer gemak bij het plaatsen of pakken van gevaarlijke stoffen. Dankzij de technische vernieuwing blijven de deuren in elke openingshoek
staan en is een deurvastzetinrichting niet meer
nodig. In geval van brand garanderen betrouwbare technische onderdelen het sluiten van de
deuren en de veiligheid. Onder alle omstandigheden geldt echter: voor een optimale mechanische ventilatie moet de veiligheidskast steeds
gesloten worden gehouden!

Innovatie 007:
De Asecos Q-mover
Met de nieuwe Q-mover kunnen zelfs 1200 mm
brede veiligheidskasten met Q-constructie van
Asecos in staande positie probleemloos door
normale deuren worden getransporteerd. De
nieuwe veiligheidskasten met Q-design en Qconstructie zijn natuurlijk verkrijgbaar in de standaardbreedtes 600, 900 en 1200 mm. Voor elke
agent zit er een passend model bij!
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Veiligheidskast type 90 - breedte 1200 mm

Veiligheidskast type 90 - breedte 900 mm

Constructie:
• Extreem robuuste bouwwijze
• Maximale torsiestijfheid
• Krasbestendige structuurlak
• Inbraakvrij slot met aanduiding van de
sluittoestand; integratie in centraal
deursluitsysteem mogelijk

Constructie:
• Extreem robuuste bouwwijze
• Maximale torsiestijfheid
• Krasbestendige structuurlak
• Inbraakvrij slot met aanduiding van de
sluittoestand; integratie in centraal
deursluitsysteem mogelijk

Deuren:
• De draaideuren vastzetten in elke positie om
gemakkelijk stoffen te kunnen plaatsen of te
pakken
• In geval van brand garandeert de
geïntegreerde thermobeveiliging dat de
deuren automatisch sluiten

Deuren:
• De draaideuren vastzetten in elke positie om
gemakkelijk stoffen te kunnen plaatsen of te
pakken
• In geval van brand garandeert de
geïntegreerde thermobeveiliging dat de
deuren automatisch sluiten

Sokkel:
• Vast geïntegreerde sokkel met vrije ruimte voor
heftruck of pompwagen
• Eenvoudig transport van de kast zonder pallet
• De optioneel verkrijgbare afdekplint sluit de
sokkel af wanneer de kast op een vaste plek
staat

Sokkel:
• Vast geïntegreerde sokkel met vrije ruimte voor
heftruck of pompwagen
• Eenvoudig transport van de kast zonder pallet
• De optioneel verkrijgbare afdekplint sluit de
sokkel af wanneer de kast op een vaste plek
staat

Uitvoering:
• Uitgebreide mogelijkheden voor een individuele inrichting van de kast (zie pagina 9)
• Met de optioneel verkrijgbare Q-mover kunnen
zelfs kasten van 1200 mm breed in staande
positie gemakkelijk door deuren worden
geschoven

Uitvoering:
• Uitgebreide mogelijkheden voor een individuele inrichting van de kast (zie pagina 9)
• Met de optioneel verkrijgbare Q-mover kunnen
zelfs kasten van 900 mm breed in staande
positie gemakkelijk door deuren worden
geschoven

EN

Bestelnr. 25118

Technische gegevens:

Afmetingen uitwendig B x D x H (mm) 1200 x 615 x 1955

Afmetingen uitwendig B x D x H (mm) 900 x 615 x 1955

Afmetingen inwendig B x D x H (mm) 1050 x 522 x 1645

Afmetingen inwendig B x D x H (mm) 750 x 522 x 1645

Gewicht (kg)

424

Gewicht (kg)

Max. belasting (kg)

600

Max. belasting (kg)

600

Gronddruk stelpoot (N/mm2)

1,46

Gronddruk stelpoot (N/mm2)

1,22

Inrijbreedte sokkel (mm)

1120

Inrijbreedte sokkel (mm)

820

Inrijhoogte sokkel (mm)

90

Inrijhoogte sokkel (mm)

90

343

Diameter aansluiting ventilatie (mm) 75

Diameter aansluiting ventilatie (mm) 75

Afzuigcapaciteit 10-voudig (m3/h)

9

Afzuigcapaciteit 10-voudig (m3/h)

6

Drukverlies (Pa)

4

Drukverlies (Pa)

2
820
afdekplint
Sockelblende
optional
optioneel

1120
afdekplint
Sockelblende
optioneel
optional

Uitvoering

Bestelnummer / deurkleur

Lichtgrijs

3 opvanglegborden,
inzetrooster,
bodemopvangbak

4
6

Signaalgeel
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Uitvoering

Verkeersrood Gentiaanblauw Resedagroen

Helder wit

Asecos zilver

24820

24826

24832

24838

24844

24856

24850

4 volledig uittrekbare
schuifladen

24822

24828

24834

24840

24846

24858

24852

6 volledig uittrekbare
schuifladen

24824

24830

24836

24842

24848

24860

24854

Leveringstijden: zie kleurencode op de laatste pagina

Recirculatie-opzetunit
UFA.20.30
Bestelnr. 21360

Meer info zie
pagina 10

90

(set met 2 stuks)

Technische gegevens:

90

1954

Q-mover
Om brede kasten
gemakkelijk door
normale deuren
te kunnen
transporteren

Model VBF.195.90
(afdekplint optioneel)

voorwaardelijk

voorwaardelijk

1954

Model VBF.195.120
(afdekplint optioneel)

EN

3 opvanglegborden,
inzetrooster,
bodemopvangbak

Bestelnummer / deurkleur

Lichtgrijs

Signaalgeel

Verkeersrood

24881

24887

24893

Gentiaanblauw

Resedagroen

Helder wit

Asecos zilver

24899

24905

24917

24911

4

4 volledig uittrekbare
schuifladen

24883

24889

24895

24901

24907

24919

24913

6

6 volledig uittrekbare
schuifladen

24885

24891

24897

24903

24909

24921

24915

Leveringstijden: zie kleurencode op de laatste pagina
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Veiligheidskast type 90 - breedte 600 mm
Constructie:
• Extreem robuuste bouwwijze
• Maximale torsiestijfheid
• Krasbestendige structuurlak
• Inbraakvrij slot met aanduiding van de
sluittoestand; integratie in centraal
deursluitsysteem mogelijk
Deur:
• De draaideur vastzetten in elke positie om
gemakkelijk stoffen te kunnen plaatsen of te
pakken
• In geval van brand garandeert de
geïntegreerde thermobeveiliging dat de
deur automatisch sluit
Sokkel:
• Vast geïntegreerde sokkel met vrije ruimte voor
heftruck of pompwagen
• Eenvoudig transport van de kast zonder pallet
• De optioneel verkrijgbare afdekplint sluit de
sokkel af wanneer de kast op een vaste plek
staat
Uitvoering:
• Uitgebreide mogelijkheden voor een individuele inrichting van de kast (zie pagina 9)

EN
Model VBF.195.60
(afdekplint optioneel)

voorwaardelijk

Technische gegevens:

Q’s geheime depot – accessoires voor veiligheidskasten
VBF.195.120

VBF.195.90

VBF.195.60

Veiligheidskast zonder
inrichting
antraciet/signaalgeel
(bestelnr. voor andere deurkleur op aanvraag)

Bestelnr.
Afmetingen uitwendig B x D x H (mm)
Afmetingen inwendig B x D x H (mm)

23719
1200 x 615 x 1955
1050 x 522 x 1645

24861
900 x 615 x 1955
750 x 522 x 1645

23755
600 x 615 x 1955
450 x 522 x 1645

Opvanglegbord van staal
met kunststof coating

Bestelnr.
B x D x H (mm)
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg)
In hoogte verstelbaar op rastermaat (mm)

5534
1043 x 435 x 30
75
32

11166
743 x 435 x 30
75
32

5553
443 x 435 x 30
75
32

Opvanglegbord van
roestvast staal

Bestelnr.
B x D x H (mm)
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg)
In hoogte verstelbaar op rastermaat (mm)

5771
1043 x 435 x 30
75
32

11169
743 x 435 x 30
75
32

5774
443 x 435 x 30
75
32

Opvangbak van PE/PP
voor opvanglegborden

Bestelnr.
B x D x H (mm)

7223
1043 x 435 x 50

9707
720 x 435 x 88

9706
420 x 435 x 88

Gifkluisje

Bestelnr. (deuraanslag links/rechts)
B x D x H (mm)

5784/5785
380 x 420 x 360

5784/5785
380 x 420 x 360

5784/5785
380 x 420 x 360

Bodemopvangbak van
staal met kunststof
coating

Bestelnr.
B x D x H (mm)
opvangcapaciteit (l)
max. inhoud verpakkingen in de kast (l)

5535
1042 x 462 x 80
33
30

11164
742 x 462 x 80
23
20,5

7455
442 x 457 x 130
22
20

Bodemopvangbak van
roestvast staal

Bestelnr.
B x D x H (mm)
opvangcapaciteit (l)
max. inhoud verpakkingen in de kast (l)

5772
1042 x 462 x 80
33
30

11167
742 x 462 x 80
23
20,5

5775
442 x 457 x 130
22
20

Inzetrooster voor
opvangbak van staal
met kunststof coating

Bestelnr.
5536
B x D x H (mm)
1025 x 415 x 60
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg) 75

11165
724 x 415 x 60
75

5555
439 x 420 x 60
75

Inzetrooster voor
opvangbak van
roestvast staal

Bestelnr.
5773
B x D x H (mm)
1025 x 415 x 60
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg) 75

11168
724 x 415 x 60
75

5776
439 x 420 x 60
75

Schuiflade van staal
met kunststof coating

Bestelnr.
B x D x H (mm)
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg)
opvangcapaciteit (l)
max. inhoud verpakkingen in de kast (l)

23322
865 x 510 x 90
60
30
27

23332
565 x 510 x 90
60
19
17

23224
345 x 505 x 50
25
5
4,5

Schuiflade van
roestvast staal

Bestelnr.
B x D x H (mm)
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg)
opvangcapaciteit (l)
max. inhoud verpakkingen in de kast (l)

23324
865 x 510 x 90
60
30
27

23334
565 x 510 x 90
60
19
17

23231
345 x 505 x 50
25
5
4,5

Zwaarlast lade van
staal met kunststof
coating

Bestelnr.
B x D x H (mm)
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg)
opvangcapaciteit (l)
max. inhoud verpakkingen in de kast (l)

22968
865 x 510 x 162
100
66
60

23342
565 x 510 x 162
100
45
41

-

Zwaarlast lade van
roestvast staal

Bestelnr.
B x D x H (mm)
Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last (kg)
opvangcapaciteit (l)
max. inhoud verpakkingen in de kast (l)

23210
865 x 510 x 162
100
66
60

23344
565 x 510 x 162
100
45
41

-

Opvangbak van PP
voor schuifladen

Bestelnr.
B x D x H (mm)

10054
860 x 500 x 96

-

18472
344 x 495 x 66

Rubber antislipmat
met groeven voor
schuifladen

Bestelnr.
B x D (mm)

8699
840 x 490

15653
540 x 490

8719
340 x 495

Q-mover
(set van 2 stuks)

Bestelnr.
B x D x H (mm)

25118
140 x 600 x 130

25118
140 x 600 x 130

25118
140 x 600 x 130

Afdekplint voor
sokkel

Bestelnr.
B x D x H (mm)

24816
1120 x 90 x 35

24818
820 x 90 x 35

24817
520 x 90 x 35

Afmetingen uitwendig B x D x H (mm) 600 x 615 x 1955

Ventilatie-opzetunit
Voor luchtverversing
conform EN-normen

Afmetingen inwendig B x D x H (mm) 450 x 522 x 1645
Gewicht (kg)

265

1954

Max. belasting (kg)

Bestelnr. 14218
Meer info zie
pagina 10

600
2

Gronddruk stelpoot (N/mm )

0,93

Inrijbreedte sokkel (mm)

526

Inrijhoogte sokkel (mm)

90

Diameter aansluiting ventilatie (mm) 75
4

Drukverlies (Pa)

2

90

Afzuigcapaciteit 10-voudig (m3/h)

526
afdekplint
Sockelblende
optional
optioneel

Uitvoering

3 opvanglegborden,
inzetrooster,
bodemopvangbak

4
6

4 volledig uittrekbare
schuifladen
6 volledig uittrekbare
schuifladen

Bestelnummer / deurkleur

Lichtgrijs

Signaalgeel

24923*

24929*

24935*

24941*

24947*

24959*

24953*

24965**

24971**

24977**

24983**

24989**

25001**

24995**

24925*

24931*

24937*

24943*

24949*

24961*

24955*

24967**

24973**

24979**

24985**

24991**

25003**

24997**

24927*

24933*

24939*

24945*

24951*

24963*

24957*

24969**

24975**

24981**

24987**

24993**

25005**

24999**

Leveringstijden: zie kleurencode op de laatste pagina
Deuraanslag: *links, **rechts
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Verkeersrood Gentiaanblauw Resedagroen

Helder wit

Asecos zilver
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Ventilatie van veiligheidskasten
Ventilatie-opzetunits
De kant en klare opzetunits voor aansluiting
op een aanwezige afzuiginstallatie zijn snel
gemonteerd, werken bijzonder geluidsarm en
zorgen voor luchtverversing in de kast conform EN-normen. Er zijn modellen die rechtstreeks op de veiligheidskast kunnen worden
geplaatst en modellen voor wandmontage,
optioneel ook leverbaar met afzuigbewaking
en een extra potentiaalvrij alarmcontact.

Recirculatie-opzetunit
De recirculatie-opzetunit UFA.20.30 zou goed
van uitvinder Q kunnen zijn. Zonder allerlei
gaten in wanden of plafonds te hoeven
maken en dure afvoerleidingen aan te leggen
vangt de recirculatie-opzetunit gevaarlijke
dampen van oplosmiddelen op en houdt
deze veilig in het filtersysteem achter. Daardoor vervallen Ex-veiligheidszones rondom de
kast en zijn de gebruikers goed beschermd
tegen gevaarlijke dampen.

Nog meer producten voor veilige mechanische ventilatie vindt u op www.asecos.nl.
Hier kunt u ook de actuele catalogus van Asecos met meer dan 1.700 productoplossingen
gratis aanvragen.

Serviceaanbod
Naast de ontwikkeling en constructie van veiligheidskasten biedt
Asecos ook een uitgebreid aanbod aan service en diensten rond
het thema „Opslag en handling van gevaarlijke stoffen“. En het

beste: speciaal opgeleide en gecertificeerde onderhoudsmedewerkers voeren alle servicewerkzaamheden bij u ter plaatse uit!

Naast veiligheid en milieubescherming staat Asecos voor de
voortdurende verdere ontwikkeling van producten. Daarom
plannen de ontwikkelaars van Asecos nu al de introductie van
andere series die worden geconstrueerd volgens de methode
van Mr. Q. U mag dus wat verwachten van de nieuwe draai- en
vouwdeurkasten van Asecos.

Vanzelfsprekend worden ook de beproefde constructieve
hoogstandjes AGT (asynchroon gekoppelde deuraandrijving) en
TSA (automatisch sluitende deur) in de Q-bouwwijze overgenomen. En zoals altijd heeft men ook aan praktische details
gedacht:

Waterpas
De optioneel verkrijgbare waterpas wordt vast in de veiligheidskast gebouwd, waardoor de gebruiker de kast eenvoudig kan
uitlijnen. Zelfs op een oneffen ondergrond kan de veiligheidskast
zonder andere hulpmiddelen zodanig worden uitgelijnd dat de
werking van de zelfsluitende deur in geval van brand gewaarborgd is.

Afzuigcontrolemechanisme
Voor nog meer veiligheid: Met de kasten van de toekomstige Qbouwwijze kan de correct werkende afzuiging geheel optisch
worden gecontroleerd. Het demonteren van onderdelen van de
kast of het gebruik van meetinstrumenten wordt overbodig. Een
betrouwbare werking van de mechanische ventilatie met een
minstens 10-voudige luchtverversing kan gewoon visueel worden gecontroleerd. Wanneer de 10-voudige luchtverversing niet
bereikt wordt, wordt dit in één oogopslag snel en eenvoudig
zichtbaar.

Een overzicht van de belangrijkste services van Asecos:
››› veiligheidstechnische controle incl. onderhoud
››› transport en verplaatsing van veiligheidskasten en werkplekken
voor gevaarlijke stoffen
››› verlengde servicegarantie – tot maximaal 10 jaar garantie met het
Excellent Splus-contract
››› vervangen van het filter voor bijvoorbeeld de recirculatie-opzetunit
››› 24 uurs onderdelenservice
››› inspectie van stellingsystemen
››› en veel meer

Contact:
Telefoon +31 (0) 172 49 63 62
E-mail service@asecos.nl
Dat zegt de wetgever:
De betrouwbare werking van een veiligheidskast hangt van een groot aantal technische details af. Daarom eist de wetgever in het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Artikel 7.4a keuringen en 7.5 eerste lid), de PGS 15 en RI&E dat veiligheidskasten met regelmatige
tussenpozen door vakkundig onderhoudspersoneel juist onderhouden en op hun functionaliteit gecontroleerd worden.
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www.asecos.nl
www.asecosQ.nl

Uw officiële Asecos dealer:

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
St Albans Enterprise Centre
St Albans Road
GB-ST16 3DP Stafford, Staffordshire

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Gecertificeerde kwaliteit
De naam Asecos staat voor security en ecology - voor veiligheid en
milieubescherming in de omgang met gevaarlijke stoffen. Asecos
GmbH is de toonaangevende fabrikant van veiligheidskasten en expert
op het gebied van afzuiging van gevaarlijke stoffen in Europa. Vertrouw
op kwaliteit “Made in Germany” en op maximale prestaties.

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax
+49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

Phone +44 1785 2270-90
Fax
+44 1785 2270-83
info@asecos.co.uk

asecos Sarl
Sécurité et protection de l environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Asecos BV
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +33 387 78 62 80
Fax
+33 387 78 43 19
info@asecos.fr

Phone +31 172 50 64 76
Fax
+31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Mollet 14
ES-08120 La Llagosta

Voor alle andere landen gelieve te contacteren:
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +34 902 300 385
Fax
+34 902 300 395
info@asecos.es

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax
+49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

Prijzen en leveringsvoorwaarden

© Asecos BV 08/2011 - NL

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, productwijzigingen door verdere technische ontwikkeling en de verandering van modellen. Maataanduidingen en gewichten zijn
benaderingswaarden.
De precieze leverings- en betalingsvoorwaarden staan apart vermeld. De respectieve verkoopvoorwaarden van de bovenstaande leveranciers zijn van toepassing. Alle aangeboden
artikelen worden DDP geleverd. In geval van aparte of latere bestellingen van toebehoren en binneninrichtingen van kasten (bv. legborden, roosters voor opvangbakken, enz.) worden
de prijzen „af fabriek“, exclusief verpakkings- en vrachtkosten, opgegeven. Na afweging van grootte en gewicht kiezen wij de voor u gunstigste verzendingswijze. De aangegeven
leveringstijden in het drukwerk zijn gemiddelden. De precieze leveringstijden vindt u in de gedetailleerde offerte resp. order terug.
Alle prijzen zijn in euro zonder BTW opgegeven. De geldende BTW wordt bijkomend aangerekend. De nettoprijzen gelden voor 1 stuk/exemplaar resp. doos, tenzij anders aangegeven.
Als er verpakkingseenheden (VE) aangegeven zijn, wordt het product uitsluitend per aantal complete verpakkingseenheden geleverd.
Producten worden zonder decoratie geleverd.

*door de gehele Benelux, voor de Waddeneilanden wordt een extra toeslag berekend

Kleurencode leveringstijden
Leverbaar binnen
1 week

Leverbaar binnen
2 weken

Leverbaar binnen
4 weken

Leverbaar binnen
6 weken

Leverbaar binnen
8 weken

Leverbaar binnen
8-12 weken

De vermelde levertijd is gebaseerd op in de handel gebruikelijke bestelhoeveelheden. Bij grotere hoeveelheden kan de levertijd naar verhouding langer worden.
Aflevering van de artikelen gebeurt afhankelijk van de producteigenschappen met verschillende transporteurs, bv. via pakketdienst, stukgoedverzending of speciaal transport. De
daadwerkelijke aflevering is bij pakketten of stukgoedverzending uiterlijk één week na uitlevering door Asecos. Bij speciaal transport vindt de aflevering plaats nadat alle noodzakelijke
informatie beschikbaar is (bv. checklists), gemiddeld binnen 10 werkdagen.

