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DE TOEKOMST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN OPSLAG
De nieuwe MULTIRISK kast van asecos voor de veilige, flexibele 
en energetisch duurzame opslag van verschillende gevaarlijke 
sto� en in één en dezelfde kast

In de dagelijkse praktijk van het laboratorium komt het vaak voor dat met veel verschillende gevaarlijke sto� en wordt gewerkt. Voor e�  ciënt 
werken zijn deze direct op de werkplek nodig. De telkens benodigde hoeveelheid gevaarlijke sto� en neemt door geoptimaliseerde processen 
echter voortdurend af. Tot op heden werden verschillende soorten brandveiligheidsopslagkasten aangeschaft, aangepast aan de eigenschap-
pen van de gevaarlijke sto� en die worden gebruikt: een brandwerende kast voor ontvlambare vloeisto� en, een speciale logen- en zurenkast 
voor corrosieve sto� en en een afzonderlijk afsluitbare chemicaliënkast voor giftige sto� en.

Het resultaat in de praktijk: drie vaak slechts voor een deel gevulde kasten. Dit is niet alleen ruimteverslindend en ine�  ciënt, maar ook duur 
in aanschaf en gebruik!

In principe moet de gebruiker in het kader van een risicobeoordeling beslissen of bepaalde gevaarlijke sto� en samen mogen worden opge-
slagen. Als gezamenlijke opslag mogelijk is, kunnen er beperkingen zijn als gevolg van het ontwerp van eerdere brandveiligheidsopslagkasten. 
Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan brandwerendheid conform EN 14470-1, onvoldoende corrosiebestendig interieur of een ontoerei-
kende verversingsvoud (afzuigvolume).

Door het gebruik van een MULTIRISK kast – in plaats van drie verschillende speciale kasten voor de opslag van gevaarlijke sto� en 
– kan niet alleen waardevolle vloeroppervlak in het laboratorium worden teruggewonnen.
De eenmalige aanschafkosten en de permanente exploitatiekosten voor de mechanische ventilatie worden eveneens verlaagd. 
Als gevaarlijke sto� en direct op de werkplek veilig worden opgeslagen, bespaart dit door de korte afstanden ook tijd en dus
personeelskosten.



Ter bescherming van de werknemers, moet de vorming 
van voor de gezondheid gevaarlijke dampen en een ex-
plosieve atmosfeer worden voorkomen, door brandveilig-
heidsopslagkasten voor de opslag van gevaarlijke sto� en 
permanent (24/7) aan te sluiten op een mechanische 
ventilatiesysteem. Deze maatregel is echter altijd met een 
hoog energieverbruik verbonden en is kostenintensief, als 
voor de deels geringe hoeveelheden gebruikte gevaarlijke 
sto� en, drie verschillende speciale kasten worden aan-
geschaft die voortdurend mechanisch moeten worden 
afgezogen. Naast de kosten van de aanschaf van drie 
verschillende kasten voor gevaarlijke sto� en, nemen deze 
ook bij de opstelling in het laboratorium waardevolle vloer-
oppervlak in beslag.

3 in 1
De nieuwe MULTIRISK kast kan drie conventionele brandvei-
ligheidsopslagkasten vervangen, bespaart vloeroppervlak in het 
laboratorium en reduceert duidelijk de benodigde hoeveelheid 
aan mechanisch afgezogen lucht voor een veilige opslag van 
gevaarlijke sto� en.

Gering vloeroppervlak met optimaal gebruik van de 
ruimte 
Met een kastbreedte van slechts 60 cm biedt de MULTI RISK 
kast een grote opslagcapaciteit (per opslagniveau 14x 1 ltr 
glazen laboratoriumfl essen of 4x 2,5 ltr en 3x 1 ltr glazen 
laboratoriumfl essen), omdat de kast met zijn diepte van 86 cm 
optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte naast de 
zuurkasten op het laboratorium.

Maximaal comfort met veiligheid
De handmatig bedienbare verticale uittrekelementen bieden 
volledig overzicht op de opgeslagen gevaarlijke sto� en binnen-
in de hele kast. Dankzij de speciaal geconstrueerde uittrekbare 
rails kunnen deze zelfs bij een volle belading soepel worden 
bediend. Beide verticale uittrekelementen kunnen zelfs tege-
lijkertijd worden geopend. Dit biedt de mogelijkheid van een 
gelijktijdig gebruik door twee personen. De geïntegreerde zelfs-
luitdemping (SOFT-CLOSE-technologie) ondersteunt daarnaast 
het handmatig sluiten. Voor de noodzakelijke veiligheid in geval 
van brand worden geopende verticale uittrekelementen via een 
geïntegreerde veiligheidsinrichting automatisch gesloten.

Veilig en duurzaam
Het ventilatieconcept van de MULTIRISK kast overtreft 
de eisen gesteld in de EN 14470-1. In plaats van en-
kel afzuiging direct boven de bodemopvangbak, zorgt het 
centraal op de achterwand gepositioneerde luchtafvoerkanaal 
bij beide verticale uittrekelementen voor een veilige en gelijk-

matige afzuiging op elk opslagniveau. Zo biedt de MULTIRISK 
kast optimale bescherming tegen dampen die gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid en een explosieve atmosfeer. Bovendien 
kunnen de meest verschillende gevaarlijke sto� en volledig 
fl exibel over de opslagniveaus van beide verticale uittrekele-
menten worden verdeeld. 
De permanent te garanderen luchtverversing van de kast wordt 
ook standaard bewaakt met het nieuwe Safety-Assistance-Sys-
tem (SAS). Het fl owbewakingssysteem is af fabriek ingesteld op 
het minimaal vereiste afzuigvolume en signaleert een te laag 
afzuigvolume via een rode LED-display. Het op locatie aanwe-
zige mechanische ventilatiesysteem kan zo optimaal worden 
ingeregeld op het vereiste afzuigvolume. Dit zorgt permanent 
voor een veilige en energie-e�  ciënte werking van de mecha-
nische ventilatie en bespaart op lange termijn kosten voor te 
grote afzuigvolumes. Verder controleert het systeem of de ver-
ticale uittrekelementen na gebruik correct zijn gesloten. Want 
alleen gesloten kasten bieden een voortdurende optimale me-
chanische luchtverversing van de binnenruimte en garanderen 
de best mogelijke brandveiligheid. 
Het visuele signaaldisplay voor een onvoldoende afzuigvolume 
of geopende verticale uittrekelementen kunnen via het geïnte-
greerde schakelcontact naar een centrale meldkamer worden 
doorgestuurd. Op die manier kan – ook voor veel kasten op 
één plaats – de voortdurend veilige en energie-e�  ciënte wer-
king van de mechanische ventilatie centraal worden bewaakt, 
wat leidt tot kostenbesparingen op lange termijn.

VEILIGHEID VOORUITGEDACHT

luchttoevoer luchtafvoer



De gebruiker van de kast kan onbelemmerd beslissen welke soorten gevaarlijke 
sto� en worden opgeslagen in de twee opslagcompartimenten. Beide verticale 
uittrekelementen kunnen dankzij het ventilatieconcept en het uniforme interieur 
gelijkwaardig worden gebruikt. De optioneel verkrijgbare opslagbox kan gemak-
kelijk worden geopend via een schuifmechanisme, kan afzonderlijk worden 
afgesloten en is dus bij uitstek geschikt om giftige sto� en achter slot en grendel te 
bewaren.

De speciale, volledig brandwerende constructie van de MULTIRISK kast type 90 
biedt voor het eerst de mogelijkheid tot een brandveilige opslag van agressieve 
én giftige gevaarlijke sto� en. De kast zorgt dus niet alleen voor een veilige opslag 
van diverse gevaarlijke sto� en in de dagelijkse praktijk, maar biedt ook maximale 
bescherming voor gebruikers en hulpdiensten in geval van brand.

De keuze van de gebruikte materialen in het kastinterieur, in combinatie met een 
mechanische ventilatie, biedt de solide basis voor een lange levensduur van de 
kast. Elk opslagniveau is uitgerust met een inzetopvangbak van chemicaliënbe-
stendig PE en is op elk moment door de klant zonder gebruik van gereedschap 
in hoogte te verstellen. De kunststof bakken zijn, bijvoorbeeld voor reiniging of bij 
lekkages, eenvoudig uitneembaar.

Met een breedte van slechts 60 
cm en een diepte van 86 cm is 
de ruimtebesparende opslagvoor-
ziening met een groot opslagvolume 
optimaal geschikt voor opstelling 
naast zuurkasten.

De kast kan veilig worden afgesloten 
ter bescherming tegen gebruik door 
onbevoegden. De geïntegreerde 
rood/groen-indicator geeft direct 
de sluitstatus aan. De kast kan in 
bestaande centraal deursluitsystemen 
worden geïntegreerd door de profi el-
cilinder te vervangen met een eigen 
profi elcilinder.

De dampen van gevaarlijke sto� en 
worden op elk opslagniveau in de 
kast afgevangen en direct op de 
geïntegreerde aansluiting (ø 75) via 
een mechanisch luchtafvoersysteem 
afgezogen. Het mogelijke ontstaan 
van een explosieve atmosfeer of voor 
de gezondheid schadelijke dampen, 
wordt daarmee veilig voorkomen.

Het minimaal vereiste afzuigvolume 
wordt bewaakt met het geïntegreerde 
Safety-Assistance-System – voor een 
voortdurend veilige en energie-e�  -
ciënte werking van de mechanische 
ventilatie.

Brandveiligheidsopslagkasten voor onbeperkte opslag van de meest uiteenlopende gevaarlijke 
sto� en in werkruimtes conform PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM



EK5 / AK4 – ProdSG

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

jaar10
garantie

• Brandwerendheid 90 minuten (type 90), 
typekeuring conform EN 14470-1

• GS-gecertifi ceerd* (conform ProdSG §21 par. 
1 op basis ZLS EK5/AK4)

• Konform de vereisten van EN 16121
en EN 16122*
Eisen en testmethoden voor de bepaling van 
veiligheid, sterkte, duurzaamheid en stabiliteit.

• Uitstekende producten met speciale 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in 
combinatie met een asecos-servicecontract

* aangevraagd

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Onze experts staan voor advies tot uw beschikking – neem 
telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 stuur ons 
een e-mail aan sales@asecos.nl.



asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

     +1 704 8973820
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa¡nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

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

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr
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