
››› Inclusief gefundeerde vakkennis op het gebied van gevaarlijke stoffen
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 DE WERELD, DIE ONS BEWEEGT 
 
... draait rond gevaarlijke stoffen.

asecos zorgt ervoor dat gevaarlijke stoffen in 
onze dagelijkse werkomgeving op de juiste 
manier worden opgeslagen en veilig worden 
gehanteerd. De best mogelijke bescherming 
van mens en milieu is onze eerste prioriteit. 
Gedreven door dit streven, ontwikkelden we 
in 1994 de eerste veiligheidskast met 
een brandwerendheid van 90 minuten 
voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen. 
Wat toen een technische revolutie in de 
sector was, is nu de algemeen aanvaarde 
technische norm geworden. De producten 
van asecos bieden kwaliteit, innovatie en vei-
ligheid, waarbij de nadruk op het profijt van 
de klant ligt.
 
asecos is ‘s werelds grootste fabrikant van 
veiligheidskasten en hanteert de Europese 
norm EN 14470 deel 1 en deel 2. We zijn 
experts in de opslag van, omgang met en 
extractie van gevaarlijke stoffen en kunnen 
onze klanten daardoor totaaloplossingen 
bieden: Zo kunnen klanten niet alleen bij 
ons terecht voor de productie en het daar-
opvolgende onderhoud van innovatieve op-
lossingen die volgens de hoogste normen 
zijn gecertificeerd, maar ook profiteren van 
de diepgaande kennis van onze medewer-
kers. Wij combineren kwaliteit en knowhow 
met de claim om onze klanten optimale 
oplossingen te bieden voor hun behoeften.  
 

In deze catalogus vindt u, naast het pro-
ductassortiment dat voor elke toepassing 
de juiste oplossing heeft, nuttige infor-
matie en tips over het onderwerp opslag 
en extractie van gevaarlijke stoffen recht-
streeks van de experts. Let op het onder-
staande symbool aan de rechterkant voor 
een schat aan informatie over gevaarlijke 
stoffen en relevante wet- en regelgeving.  
 
Uiteraard zijn onze experts ook beschikbaar 
om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.
 
Al onze contactgegevens vindt u 
op www.asecos.nl.
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De wereld van asecos – 
Het hart van de academy!
 
Bezoekers van de wereld van asecos kunnen tijdens de 
rondleiding hun kennis van gevaarlijke stoffen testen, 
opfrissen en uitbreiden. In plaats van droge theorie is 
het leerconcept van asecos gebaseerd op humoristische, 
onafhankelijke verwerving van inhoud. Het theoretische 
en praktische aanbod in de wereld is enorm en inter-
actief vormgegeven.  
 
Een rondleiding door de wereld van asecos kan indivi-
dueel worden aangepast aan het kennisniveau van de 
bezoekersgroep. 

Geïnteresseerden kunnen verder gedegen specialistische 
kennis vinden in de asecos brochure over gevaarlijke stoffen, 
de Redpaper-serie en in onze meertalige HazMat-gidsen via 
www.asecos.com, op ons blog asecos.com/blog of in onze 
productvideo’s op youtube.com/asecosVideos.

 KNOWHOW RECHTSTREEKS VAN 
 DE FABRIKANT 
 
Onze expertise is goed onderbouwd, transnationaal en multimediaal.

Profiteer van onze vakkennis - zowel in binnen- als buiten
land. Al onze medewerkers beschikken over een uitstekende 
expertise in hun respectievelijke vakgebieden. In Duitsland zijn 
onze consultants bijvoorbeeld onafhankelijke BDSF-experts en 

in het buitenland hebben ze expertise in de lokale wetgeving. 
Op maat gemaakte en wettelijk conforme oplossingen voor 
elke klantbehoefte zijn het resultaat.

We vergroten het bewustzijn 
over de gevaren bij het omgaan 
met gevaarlijke stoffen
 
Dit traint en creëert bewustzijn voor de routine-
matige omgang met gevaarlijke stoffen, voor meer 
duurzame veiligheid in het dagelijks werk. In de 
asecos academy bieden we bijscholingen en 
seminars aan op het gebied van opslag van en 
omgang met gevaarlijke stoffen. Of het nu gaat 
om basiskennis of een speciaal onderwerp, of u 
nu gebruiker, planner, architect of geautoriseerde 
asecos-dealer bent, de asecos academy geeft 
diepgaande vakkennis op een praktijkgerichte en 
doelgroepgerichte manier door.  
 
Ons academy-concept is modulair opgebouwd, dat 
wil zeggen dat de afzonderlijke onderdelen kunnen 
worden gecombineerd tot een op maat gemaakt 
bijscholingsaanbod: www.asecos.com/academy
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 ONS MEDIA-AANBOD 

Individueel en op maat
 
Absoluut hoogtepunt is de nieuwe asecos producten configu-
rator. Met deze online-tool kunt u heel individueel uw veilig-
heidskast incl. interieur, maatvoering en ontwerp plannen – 
vervolgens wordt het gewenste product gevisualiseerd en kan er 
direct een offerte worden aangevraagd. Krijg een overzicht van 
het omvangrijke asecos-productassortiment en vind gemakkelijk 
de juiste kast voor uw toepassing. Test de configurator nu op:  
www.asecos-configurator.com 

Onze nieuwe media-service
 
De nieuwe producten configurator bevat voor elk product 
passende informatie, technische gegevens, CAD-tekeningen, 
BIM-gegevens, afbeeldingen, aanbestedingsteksten, bedienings-
handleidingen, certificaten en keuringsrapporten. Eenvoudig 
gestructureerd: aan het einde van elke configuratie vindt u alle 
gangbare gegevens-formaten voor de planning van uw project.

Ontdek ook virtueel de veiligheids-
kasten van asecos!
 
Naast onze showroom op locatie op ons hoofd-
kantoor in Gründau en de asecos vestiging voor 
uw land, kunt u asecos-producten nu ook virtueel 
ervaren:  
bij www.asecos-showroom.com kunt u 
eenvoudig door de 3D-navigatie van onze online 
showroom klikken en gedetailleerde productin-
formatie bekijken, zoals verklarende video’s of 
technische tekeningen.
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 GETESTE VEILIGHEID 
 
... waarop u kunt vertrouwen.

Onze producten ontwikkelen en produceren wij uitsluitend in Gründau in Hessen - onze hoofdvestiging.
Van hieruit leveren wij onze veiligheidskasten in meer dan 80 landen in de wereld. Als betrouwbare partner en leverancier voldoen wij 
aan de hoogste eisen met betrekking tot technologie, certificering en duurzaamheid.
 
De kwaliteit en functionaliteit van onze producten zijn erkend en gecertificeerd door gezaghebbende instellingen.

Constante kwaliteitscontrole
De productie van asecos veiligheidskasten is onderwor-
pen aan een vrijwillige, permanente externe controle door 
een erkend en onafhankelijk materiaalkeuringsinstituut. 
Regelmatig worden veiligheidskasten uit de lopende pro-
ductie onaangekondigd onderworpen aan een herhalings-
test in de brandkamer.

Onze veiligheidskasten popelen voor u!
 
Elk afzonderlijke model van de brandwerende veiligheidskas-
ten van asecos is succesvol getest door een onafhankelijke 
materiaalkeuringsinstituut in een brandkamer. Daarbij wordt 
volgens de strenge vereisten van de Europese Norm 14470 
deel 1 of 2 getest en aangetoond, welk beschermingsniveau de 
veiligheidskast heeft. 

Veiligheid in het dagelijks gebruik
asecos veiligheidskasten worden naar de vereisten van de Wet 
op de productveiligheid (ProdSG) getest. Door een onafhanke-
lijke testorganisatie wordt met de succesvolle GS-test gedocu-
menteerd en gecertificeerd, dat asecos-producten kwalitatief 
hoogwaardig en duurzaam zijn.  
Volgens het uitgebreide GS-testprogramma wordt het GS-teken 
alleen afgegeven als bijvoorbeeld de te testen producten een 
mechanische duurtest met 50.000 testcycli zonder schade 
hebben doorstaan. asecos veiligheidskasten hebben deze test 
succesvol doorstaan en voldoen zodoende aan de testvereisten 
van de laboratoriummeubelnorm 16121 en EN 16122.
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Uitstekend kwaliteitsmanagement
 
Met ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsys-
teem conform de internationale standaard ISO 9001 
bewijzen wij, dat kwaliteitsoriëntatie ieder deelproces 
van het asecos ondernemingsdenken en handelen 
bepaalt.

In ieder opzicht een betrouwbare partner
Meerdere keren op rij werd asecos gecertificeerd met de 
kredietwaardigheidscertificaat "CrefoZert" een "uitsteken-
de" kredietwaardigheid. De onderscheiding gebeurde 
weer door de toonaangevende rating-onderneming 
Creditreform Hanau Leibrock KG.

Technische ontluchting - arbeidsveiligheid met zekerheid
asecos produceert al meer dan 15 jaar ventilatieaf-zuigsystemen 
voor het werken met gevaarlijke stoffen. asecos werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen worden al lang op basis van Duitse (DIN 
12924-1) en Europese normen (EN 14175-3 par. 5.4.4) grondig 
gecontroleerd. Ook op het gebied van de technische ontluchting 
van veiligheidskasten biedt asecos een voortdurend uitbreidend 
assortiment aan. Bij alle ondersteunde asecos gerenommeerde tes-
tinstituten zoals infraserv Höchst, Institut für Industrieaerodynamik 
(IFI), Tintschl Engineering e.v.a. - van de ontwikkeling tot seriepro-
ductie van de gecertificeerde producten.
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Vakkennis
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Uw naslagwerk op het gebied van 
opslag, afzuiging van en omgang met 
gevaarlijke stoffen
 
In deze catalogus vindt u niet alleen het asecos-pro-
ductassortiment, maar ook nuttige vakkennis en tips 
over het opslaan van, omgaan met en afzuigen van 
gevaarlijke stoffen rechtstreeks van de experts. Let 
op het rechts onderstaande symbool voor een schat 
aan informatie over gevaarlijke stoffen en relevante 
regel– en wetgeving. De gefundeerde kennis is 
gestructureerd naar de verschillende soorten gevaar-
lijke stoffen en altijd nabij de juiste productoplos-
singen terug te vinden.

Vakkennis in één oogopslag:
 
Basiskennis gevaarlijke stoffen – vanaf pagina 10
Ontvlambare gevaarlijke stoffen – vanaf pagina 24
Lithium-ion batterijen – vanaf blz. 228
Gassen & drukhouders – vanaf blz. 238
Zuren & logen – vanaf blz. 274
Acuut giftige stoffen – vanaf blz. 298
Afzuiging van gevaarlijke stoffen – vanaf blz. 326
Technische luchtzuivering – vanaf blz. 378
Milieuschadelijke stoffen – vanaf blz. 404

 GEFUNDEERDE KENNIS ALS  
 NASLAGWERK 
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Basiskennis gevaarlijke stoffen

 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 
 – BENT U VEILIG? 
 

 HOEVEEL BEDRIJVEN KOMEN NIET TERUG?  

In veel bedrijven en laboratoria is het gebruik van gevaarlijke stoffen onderdeel van het dagelijkse werk en onver-
mijdelijk. Wat bij de dagelijkse omgang snel vergeten kan worden: onjuiste opslag, vooral van ontvlambare stoffen, 
brengt verschillende risico's met zich mee voor mens, milieu en waardevolle bezittingen.
›› › Branden en explosies veroorzaakt door onjuiste opslag van ontvlambare vloeistoffen en gassen
›› › Vervuiling van bodem, grondwater en oppervlaktewater door verontreinigd bluswater of lekkages
›› › Stilstand tot faillissement door verwoeste gebouwen en/of laboratoria; na een brand gaat ongeveer 80% van 

de bedrijven failliet
›› › Gevaar voor mensenlevens

Ondernemers en bedrijfsleiders moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor het omgaan met en 
opslaan van gevaarlijke stoffen en zichzelf regelmatig de volgende vragen stellen:
›› › Ben ik op de hoogte van de wettelijke voorschriften voor gevaarlijke stoffen?
›› › Pas ik deze voorschriften toe?
›› › Vervul ik mijn zorgplicht voor mens en milieu?
›› › Sla ik gevaarlijke stoffen in mijn bedrijf op volgens de wet– en regelgeving?

Ongeveer 80% van de bedrijven gaan failliet wanneer deze te maken hebben gehad met een 
brand die veroorzaakt is door onjuiste opslag van of omgang met gevaarlijke stoffen! Slechts 
één op de vijf bedrijven is in staat om weer terug op de markt te komen.
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 WAT ZIJN GEVAARLIJKE STOFFEN? 
 

Gevaarlijk in de zin van de verordening gevaarlijke stoffen zijn
›› › stoffen, mengsels en bepaalde producten die voldoen aan de criteria die zijn uiteengezet in bijlage I van de 

CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008;
›› › stoffen en mengsels waaruit gevaarlijke stoffen ontstaan   of vrijkomen bij fabricage of gebruik;
›› › stoffen en mengsels die niet aan deze criteria voldoen, maar die vanwege hun fysisch-chemische, chemische of 

toxische eigenschappen en de manier waarop ze op de werkplek aanwezig zijn of worden gebruikt, de gezond-
heid en veiligheid van werknemers in gevaar kunnen brengen;

›› › alle stoffen waaraan een grenswaarde is toegekend.

Nummering vol-
gens bijlage I (EG) 
Nr. 1272/2008

1. Fysische gevaren 2
a) Ontplofbare stoffen 2.1 
b) Ontvlambare gassen 2.2 
c) Ontvlambare aerosolen 2.3 
d) Oxiderende gassen 2.4
e) Gassen onder druk 2.5 
f) Ontvlambare vloeistoffen 2.6 
g) Ontvlambare vaste stoffen 2.7 
h) Zelfontledende stoffen en mengsels  2.8 
i) Pyrofore vloeistoffen  2.9 
j) Pyrofore vaste stoffen  2.10 
k) Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels 2.11 
l) Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen  2.12 
m) Oxiderende vloeistoffen  2.13 
n) Oxiderende vaste stoffen  2.14 
o) Organische peroxiden 2.15 
p) Bijtend voor metalen  2.16 

2. Gezondheidsgevaren 3 
a) Acute toxiciteit (oraal, dermaal en/of inademing)  3.1 
b) Corrosief/irriterend effect op de huid 3.2 
c) Ernstig oogletsel/oogirritatie  3.3 
d) Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid 3.4 
e) Mutageniteit in geslachtscellen  3.5 
f) Kankerverwekkendheid  3.6 
g) Voortplantingstoxiciteit  3.7 
h) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (STOT SE)  3.8 
h) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling (STOT RE) 3.9 
j) Aspiratiegevaar  3.10 

3. Milieugevaren 4 
Watergevaarlijk (acuut en op lange termijn) 4.1 

4. Overige gevaren  5 
Aantasting van de ozonlaag   5.1 
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 HOE MOETEN GEVAARLIJKE STOFFEN 
 INGEDEELD EN GEËTIKETTEERD WORDEN? 
 

Het aantal gevaarlijke stoffen met de meest uiteenlopende eigenschappen en de meest uiteenlopende kenmerken 
van gevaar is divers en brengt overeenkomstige risico's met zich mee. Daarom werd de etikettering van gevaarlijke 
stoffen wereldwijd gestandaardiseerd door het GHS-systeem en in Europa geïmplementeerd door de CLP-verorde-
ning.

GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals):
Wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor het classificeren en etiketteren van chemicaliën op verpakkingen en in 
veiligheidsinformatiebladen. De indelingssystemen voor gevaarlijke stoffen die tot 2015 in de EU van kracht waren, 
zijn vervangen. In het GHS zijn de gevarensymbolen met hun gevaarsaanduidingen vervangen door gevarenpicto-
grammen; eventueel met een gemeenschappelijk signaalwoord (“waarschuwing” of “gevaar”). In combinatie met 
de Hazard en Precautionary Statements geven de pictogrammen informatie over
›› › de aard en de ernst van het gevaar (H-zinnen (Hazars Statements) en aanvullende EUH-zinnen (bijzondere 

gevaren)) en
›› › de gedifferentieerde veiligheidsinstructies voor het voorkomen, reageren, opslaan en verwijderen van gevaarlijke 

stoffen (P-zinnen (Precautionary Statements)).

CLP-verordening (EG) 1272/2008 (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mix-
tures / Voorschrift voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels):
De verordening is de Europese implementatie van het wereldwijde GHS-systeem en is gelijk en rechtstreeks van 
toepassing in alle lidstaten. 

Zogenaamde aanpassingen aan technische en wetenschappelijke vooruitgang worden periodiek (ATP – uit het En-
gels Adaptation to technical and scientific progress) uitgevoerd. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk termino-
logische correcties en aanvullingen op de lijst van geharmoniseerde classificatie en markering van gevaarlijke stoffen 
in bijlage VI:

Gevarenpictogrammen volgens GHS

Toxisch (giftig) – categorie 1, 2, 3 Corrosief (bijtend)  
– categorie 1

Ontvlambaar – categorie 1, 2, 3 Brand bevorderend  
(oxiderend) – categorie 1, 2, 3

Explosief Houders onder druk

Milieuschadelijk Irriterend, sensibiliserend en 
schadelijk – categorie 2, 3 en 4

CMR – categorie 1A, 1B, 2
Op lange termijn  
gezondheidsgevaarlijk – categorie 1, 2
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 MAATREGELEN VOOR HET BESCHERMEN  
 VAN WERKNEMERS ? 
 

Vervanging van gevaarlijke stoffen
In het algemeen geldt de volgende regel voor vervanging: de vervanging van gevaarlijke stoffen door niet of minder 
gevaarlijke stoffen is de beste manier om het risico op schade door gevaarlijke stoffen te vermijden.

Veel gevaarlijke stoffen kunnen niet of nog niet worden vervangen of worden omgevormd tot minder gevaarlijke 
stoffen. Daarom moeten er grotendeels technische maatregelen worden genomen ter bescherming tegen risico’s 
van gevaarlijke stoffen.

Technische maatregelen
Technische maatregelen zijn gebaseerd op de volgende principes:

›› › Voorkomen dat gevaarlijke materialen vrijkomen
›› › Afzuiging van dampen, bij voorkeur direct bij de bron

Organisatorische maatregelen
Organisatorische maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat er niet meer werknemers dan absoluut nood-
zakelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en dat zij de noodzakelijke en voorgeschreven beschermende 
maatregelen voor het werken met deze stoffen kennen en naleven.

Organisatorische maatregelen zijn:
›› › het vaststellen van taken en verantwoordelijkheden,
›› › de selectie en inzet van geschikte werknemers,
›› › de uitvoering en het monitoren van de voorschriften,
›› › het verkrijgen van informatie over gevaarlijke stoffen,
›› › het opstellen van bedrijfsinstructies met nadruk op het volgende:

 › benaming van het gevaarlijke materiaal
 › gevaren voor mens en milieu
 › beschermingsmaatregelen en gedragscodes
 › gedrag in geval van gevaar
 › eerste hulp
 › correcte afvalstofverwerking

›› › regelmatige training van het personeel
›› › controleer de concentratie gevaarlijke stoffen in de werkruimte,
›› › controleer de technische voorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen
Indien de technische en organisatorische maatregelen ontoereikend zijn om bescherming tegen gevaarlijke stoffen 
te garanderen, moet het bedrijf ook persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen en moeten deze 
door de werknemers worden gebruikt met inachtneming van de gebruiksaanwijzing. De volgende persoonlijke  
beschermingsmiddelen worden aanbevolen, afhankelijk van de lichaamsdelen die gevaar lopen:
›› › beschermende kleding
›› › beschermende handschoenen
›› › beschermende schoenen
›› › bescherming voor de ogen, het gezicht en het hoofd
›› › bescherming van de ademhalingswegen
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Basiskennis gevaarlijke stoffen

Een van de belangrijkste taken voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers van een 
bedrijf betreft de veilige omgang met gevaarlijke stoffen.
Een werkgever heeft veel verplichtingen. Hij moet het potentiële gevaar van de respectieve toegepaste 
stoffen vaststellen, de nodige werkprocedures specificeren, passende voorzorgsmaatregelen nemen om 
de werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en het milieu te beschermen tegen schade 
veroorzaakt door het gebruik van deze stoffen.

Maar er is nog nooit iets gebeurd...
“Levenslange ervaring heeft ons geleerd dat 
we op elk moment voorbereid moeten zijn 
op de mogelijkheid van het uitbreken van een 
brand. Het feit dat er in de meeste gebouwen 
decennia lang geen brand is uitgebroken, is 
geen bewijs dat dit gevaar niet bestaat. Het is 
eerder een voortdurend geluk, dat echter op 
elk moment kan eindigen.”

Citaat uit een uitspraak van de hogere administratieve 
rechtbank in Münster, Duitsland, Az.: 10 A 363/86, 
11.12.87

... onjuiste opslag van gevaarlijke stoffen

... en de mogelijke gevolgen!
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 BRANDOEFENING OF ECHTE BRAND  
 — WAT IS HET VERSCHIL? 
 

Belangrijke overwegingen
Rookontwikkeling
Verspreidt zich snel door luchtstroming en deuren en veroorzaakt;
• verminderd oriëntatievermogen,
• ademhalingsproblemen, rookvergiftiging, flauwvallen en paniek.

Ontploffingsgevaar 
Enorm explosiegevaar door het niet opslaan van ontvlambare vloeistoffen en samengeperste gassen 
in brandwerende kasten.

Lift
Kan niet worden gebruikt in geval van brand; 
• hierdoor zijn trappenhuizen de enige mogelijkheid van ontsnappen van de bovenste verdiepingen.
• Vereist extra tijd voor de evacuatie van gewonde en gehandicapte personen.

Nooduitgangen
• kunnen moeilijk te vinden zijn als gevolg van de rookontwikkeling.
• kunnen ontoegankelijk zijn als gevolg van belemmering door de rookontwikkeling of verkeerd 

geplaatste objecten.

Irrationeel gedrag
Mensen willen gevaarlijke situaties vermijden en zo snel mogelijk het gebouw verlaten.  
Deze acties kunnen hun blootstelling aan extreme gevaren verhogen, wat kan worden versterkt;
• door het gebruik van sprinklerinstallaties, waardoor natte vloeren ontstaan en het gevaar op uitglij-

den toeneemt,
• door struikelen of vallen over onopgemerkte voorwerpen, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. 

CONCLUSIE 
De werkelijke evacuatietijden kunnen aanzienlijk langer zijn dan brandoefeningen doen 
vermoeden.
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Basiskennis gevaarlijke stoffen

 WELKE OPSLAGMOGELIJKHEDEN VOOR  
 GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN ER? 
 

Onjuiste opslag van bijvoorbeeld ontvlambare gevaarlijke stoffen, brengt verschillende risico's met zich mee voor 
mens, milieu en waardevolle bezittingen. In het ergste geval leidt dit tot branden en explosies, die niet alleen 
mensenlevens in gevaar brengen, maar ook kunnen leiden tot stilstand van bedrijven tot aan faillissement (na een 
brand gaat circa 80% van de bedrijven failliet). Verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater door 
zeer vervuild bluswater of lekkages behoren tot de mogelijke gevolgen. Een wettelijk conforme opslag van gevaarlijke 
stoffen dient daarom in elk bedrijf met hoge prioriteit te worden geïmplementeerd.
Er zijn grofweg drie opslagconcepten te onderscheiden:
1. buitenopslag / opslaggebouw / container gevaarlijke stoffen – centrale buitenopslag
2. opslagruimten in gebouwen – centrale binnenopslag
3. veiligheidskasten type 90 / type G90 – decentrale opslag in werkruimtes

Buitenopslag / opslaggebouw / container gevaarlijke stoffen – centrale buitenopslag 
Buitenopslag is het uitpandig opslaan van verpakkingen zonder bescherming zoals dak en muur. Als opslag
in open lucht wordt ook de opslag onder een afdak aangeduid als er geen wanden zijn of de verpakkingen onder 
een afdak met twee niet-aangrenzende wanden zijn opgesteld.

Het plaatsen van opslagplaatsen/containers voor gevaarlijke stoffen voor ontvlambare is ook buiten mogelijk, maar 
hangt vooral af van vrije ruimtes op het bedrijfsterrein. Indien deze ruimten aanwezig zijn, kan een overeenkomstige 
opslag voor gevaarlijke stoffen worden ingericht conform PGS 15, ARAB, CODEX of VLAREM.

Van de opgegeven afstanden kunnen worden afgeweken als de buitenmuren van het gebouw dat naar de opslagcon-
tainer is gericht tot 2 meter boven en tot 2 meter aan weerszijden van de rand van de opslagcontainer tenminste 60 
minuten brandwerend is uitgevoerd en in dit gebied geen ramen of deuren geplaatst zijn. Een en ander dient altijd in 
overleg met het lokale bevoegde gezag te gaan.

Ontoelaatbare opslag
Veilige opslag

Centrale opslag Decentrale opslag

Wildgroei aan opslag
 Hoog risico 
 Juridische gevolgen

Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen/container voor 
gevaarlijke stoffen

 Grote opslaghoeveelheden 
  Lange (interne) transportafstanden

Veiligheidskasten
  Opslag direct op de 
werkplek

 Flexibiliteit 
 Mobiele opslagruimte

Vereisten voor opslagcontainers

Afstand tot gebouwen ≥ 10 meter geen eisen aan brandwerendheid

Afstand tot gebouwen < 10 meter eis 30 minuten aan brandwerendheid

Afstand tot gebouwen < 5 meter eis 60 minuten aan brandwerendheid
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Opslagruimten – centrale binnenopslag
Essentiële bouwkundige eisen en brandwerendheid 
In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en als 
brandcompartiment een oppervlakte hebben van maximaal 1.000 m2. De weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag (WBDBO) tussen een opslagvoorziening en een andere ruimte moet tenminste 60 minuten bedra-
gen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken mogen hier geen afbreuk 
aan doen.Voor de brandwerendheid moeten de volgende criteria van NEN 6069 worden aangehouden: − ‘R’ voor 
draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag zelf; − ‘REI’ voor dragende wanden en vloeren; 
− ‘RE’ voor daken; − ‘EI’ voor niet-dragende wanden; − ‘EI1’ voor deuren.Een deur in een constructie met een 
bepaalde brandwerendheid moet zelfsluitend zijn uitgevoerd.

Opvangbakken moeten ondoordringbaar zijn voor de opgeslagen vloeistoffen en gemaakt zijn van onbrandbare 
materialen. Het opvangvolume van de opvangbak moet tenminste 110% van de grootste opgeslagen verpakking 
bedragen of 110% van de totaal opgeslagen hoeveelheid verpakkingen zijn, indien dit groter is.

Afvoeren, openingen en doorgangen naar lager gelegen kamers, kelders, putten, schachten en kanalen bijv. voor 
kabels of leidingen moeten worden beschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen en hun dampen.

Veiligheidskasten – decentrale opslag in werkruimtes
De PGS 15 beschrijft veiligheidskasten type 90 volgens EN 14470-1 (opslag van ontvlambare vloeistoffen) en type 
G90 volgens EN 14470-2 (opslag van gasflessen onder druk) als een adequate opslagoplossing in vergelijking met 
opslagruimten of magazijngebouwen.
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de modelgroepen van de asecos-brandveiligheids-
opslagkasten. Het portfolio biedt een breed scala aan opslagoplossingen voor bijna elke toepassing. 

Ondanks de herkenbare inspanningen om meer duidelijkheid en precisie te bereiken, blijft het onderwerp 
opslag van gevaarlijke stoffen uitdagend in de steeds vernieuwende PGS 15. Want bedrijven moeten elke 
wijziging in de specificaties voor de opslag van gevaarlijke stoffen doorvoeren. Dit betekent dat de ver-
antwoordelijken niet alleen moeten controleren of de gebruikte stoffen en producten, hun indelingen of 
hoeveelheden zijn gewijzigd, maar ook of de tot nu toe gekozen beschermingsmaatregelen en technische 
voorzieningen voldoen aan de huidige eisen.

INFO

In The asecos HazMat Guide (Engelstalig) hebben 
we de meest belangrijke informatie verzameld over 
veilige opslag van en omgang met 
gevaarlijke stoffen.
U kunt een gratis exemplaar bestellen 
via: www.asecos.nl
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 GROTE VERSCHEIDENHEID AAN KASTEN 
Chemicaliën zijn divers en hebben meestal veel verschillende 
eigenschappen. Maar of ze nu milieugevaarlijk, gasvormig, 
giftig of ontvlambaar zijn: als ‘s werelds toonaangevende 
fabrikant van veiligheidskasten volgens de Europese norm 

EN 14470-1/-2 heeft asecos de juiste kast voor een veilige 
en wettelijk conforme opslag. Onze individuele oplossingen 
worden onder andere gebruikt in de landbouw, onderzoek, 
industrie en laboratoria.

LOGEN- EN ZURENKASTEN
zorgen voor een veilige opslag van 
agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke 
stoffen in overeenstemming met de 
voorschriften. Dankzij de resistente 
speciale platen met melaminecoating 
is deze modellijn van hoge kwaliteit en 
duurzaam.

VRIJSTAANDE KASTEN
van de Q- en S-LINE zijn bewezen allroun-
ders voor de opslag van (zeer) (licht) 
ontvlambare stoffen. Met deurvergrende-
lingssysteem, automatische deursluiting 
(TSA) en bediening met één hand (AGT) 
bieden deze kasten het grootst mogelijke 
gebruiksgemak.

VEILIGHEIDSKASTEN MET VERTI-
CALE SCHUIFSECTIES
zijn ruimtewonders in het laboratorium. 
Door de grote kastdiepte benutten ze 
het voorheen lege gebied - analoog aan 
de zuurkast. De verticale schuifsectie 
technologie biedt een optimaal overzicht 
en toegang tot alle opgeslagen gevaarlijke 
stoffen aan beide zijden.

ONDERBOUW-VEILIGHEIDS-
KASTEN
passen perfect onder zuurkasten of 
werktafels en maken efficiënte en 
ergonomische werkprocessen mogelijk. 
Deze kasten zijn ook optimaal geschikt 
voor afvoersystemen.

BATTERIJKASTEN
slaan lithium-ion batterijen veilig op en 
beschermen de omliggende ruimte 
tegen aantasting door vlammen in 
geval van een thermal-runaway. Opti-
oneel verkrijgbaar met geïntegreerde 
oplaadfunctie voor de accu’s.

GASFLESSENKASTEN
bieden de gebruiker de moge-
lijkheid om te kiezen tussen 
gecentraliseerde en gedecentrali-
seerde gastoevoer in termen van 
implementatie en kosten.
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VEILIGHEIDSKAST MET RECIR-
CULATIEAFZUIGSYSTEEM
zijn beschikbaar voor bijna alle gevaar-
lijke stoffen: ontvlambaar, giftig of zuren 
en logen. Gemeenschappelijk voor alle 
modellen is de extractie en filtering van 
gevaarlijke dampen.

COMBINATIE-VEILIGHEIDS-
KASTEN
worden gescheiden door een hori-
zontale of verticale scheidingswand, 
afhankelijk van de breedte van de kast. 
Hierdoor ontstaan twee hermetisch 
gescheiden opbergvakken voor de 
veilige opslag van zuren en logen en 
brandbare stoffen in slechts één kast. 
Een gemeenschappelijke reactie van 
de verschillende gevaarlijke stoffen is 
daarmee onmogelijk.

MILIEUKASTEN
zijn geschikt voor de veilige opslag 
van milieuschadelijke vloeistoffen en 
pesticiden in werkruimtes. Door deze uit 
te rusten met vloeistofdichte bodemop-
vangbakken wordt het lekken van water-
vervuilende vloeistoffen voorkomen.

VEILIGHEIDSBOX
geschikt voor eenvoudige wandmontage 
boven werkbanken en werkplekken. 
De veiligheidsbox zorgt voor een veilige 
opslag van brandbare vloeistoffen, 
spuitbussen enz.

CHEMICALIËNKASTEN
voor een veilige opslag van giftige, 
niet-brandbare gevaarlijke stoffen in 
werkruimten. De kastmodellen zijn 
verkrijgbaar in drie breedtes en twee 
hoogtes, voor een breed scala aan 
toepassingen.

VATENKASTEN
zijn de reuzen onder de veilig-
heidskasten. De kasten kunnen 
grote containers en vaten van 
200 liter opslaan.



Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 voor ontvlambare vloeistoffen

V-LINE

Brandveiligheidsopslagkasten met elektronische 
verticale schuifsecties voor maximaal gebruiksgemak 
en toegang tot alle opgeslagen emballages aan beide 
zijden

Q-LINE
Brandveiligheidsopslagkasten met een robuuste 
constructie en geïntegreerde transportsokkel voor 
flexibel intern transport

FX-LINE

Brandveilighiedsopslagkasten met een recirculatieaf-
zuigsysteem voor het veilig filteren en opslaan van een 
breed scala aan gevaarlijke stoffen met een flexibele 
opstelplek.

S-LINE Veiligheidskasten als beproefde klassiekers met een 
grote verscheidenheid aan modellen

K-LINE
Combinatie-veiligheidskasten voor de gecombineerde 
opslag van brandbare en niet-ontvlambare, agressieve 
chemicaliën in aparte opslagcompartimenten.

XL-LINE Brandveiligheidsopslagkasten voor het opslaan van gro-
te emballages en vaten tot 200 liter

UB-LINE
Onderbouw-veiligheidskasten voor ruimtebespa-
rende integratie onder zuurkasten, werkplekken of 
werkoppervlakken met gevaarlijke stoffen

Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 en EN 1363-1 voor lithium-ion batterijen

ION-LINE Lithium-ion batterijen veilig opslaan en opladen

Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor gassen onder druk (G-ULTIMATE-90, G-CLASSIC-30)

G-LINE Veilige opslag, levering en verwijdering van gasflessen 
onder druk

Veiligheidskasten voor niet-ontvlambare vloeistoffen

SL-LINE
Kasten voor zuren en logen met corrosiebestendige, 
stevige constructie en gescheiden opslagcompartimen-
ten voor zuren en logen

C-LINE Kasten voor chemicaliën, de ideale opslag van niet-ont-
vlambare chemicaliën en giftige stoffen

E-LINE
Milieukasten en kasten voor gewasbeschermingsmid-
delen voor de veilige opslag van milieuschadelijke 
stoffen en pesticiden.
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Inhoud deel 1 | Veiligheidsopslagkasten

Gefundeerde 
vakkennis en 
nuttige tips over de 
opslag van, omgang 
met en afzuiging 
van gevaarlijke 
stoffen, rechtstreeks 
van de experts! De 
cataloguspagina’s 
zijn gemarkeerd 
met dit symbool.



Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 voor ontvlambare vloeistoffen

V-LINE
Brandveiligheidsopslagkasten met elektronische verticale 
schuifsecties voor maximaal gebruiksgemak en toegang 
tot alle opgeslagen emballages aan beide zijden

Vakkennis: brandbare gevaarlijke stoffen pagina 24–31
V-MOVE-90 pagina 32–39

Q-LINE
Brandveiligheidsopslagkasten met een robuuste 
constructie en geïntegreerde transportsokkel voor 
flexibel intern transport

Q-CLASSIC-90 pagina 42–53
Q-CLASSIC-90 Triple Certified pagina 54–55
Q-PEGASUS-90 ONE-TOUCH pagina 56–65
Q-PHOENIX-90 pagina 66–69
Q-CLASSIC-30, Q-DISPLAY-30 pagina 70–79
Q-CLASSIC-30 Triple Certified pagina 80–81

FX-LINE
Brandveilighiedsopslagkasten met een recirculatieafzuig-
systeem voor het veilig filteren en opslaan van een breed 
scala aan gevaarlijke stoffen met een flexibele opstelplek

FX-CLASSIC-90 pagina 94–95
FX-PEGASUS-90 ONE-TOUCH pagina 96–101
FX-DISPLAY-30 pagina 102–103

S-LINE Veiligheidskasten als beproefde klassiekers met een 
grote verscheidenheid aan modellen

S-CLASSIC-90 pagina 110–125
S-PEGASUS-90 ONE-TOUCH pagina 122–125
S-CLASSIC-30 pagina 126–127
S-PHOENIX-90 pagina 130–143
S-PHOENIX Vol.2-90 ONE-TOUCH pagina 144–151

K-LINE
Combinatie-veiligheidskasten voor de gecombineerde 
opslag van brandbare en niet-ontvlambare, agressieve 
chemicaliën in aparte opslagcompartimenten.

K-PHOENIX-90 pagina 160–167
K-PHOENIX Vol. 2-90 ONE-TOUCH pagina 160–167
K-UB-90 pagina 168–171

XL-LINE Brandveiligheidsopslagkasten voor het opslaan van 
grote emballages en vaten tot 200 liter

XL-CLASSIC-90 pagina 174–177

UB-LINE
Onderbouw-veiligheidskasten voor ruimtebespa-
rende integratie onder zuurkasten, werkplekken of 
werkoppervlakken met gevaarlijke stoffen

UB-S-90 pagina 182–195
UB-ST-90 pagina 196–201
UB-T-90 pagina 202–213
UB-T-90E pagina 214–221
UB-S-90K pagina 222–223

Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 en EN 1363-1 voor lithium-ion batterijen

ION-LINE Lithium-ion batterijen veilig opslaan en opladen

Vakkennis: lithium-ion batterijen pagina 228–235
Overzicht ION-LINE pagina 236–237

Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor gassen onder druk (G-ULTIMATE-90, G-CLASSIC-30)

G-LINE Veilige opslag, levering en verwijdering van gasflessen 
onder druk

Vakkennis: gassen en gassen onder druk pagina 238–249
G-ULTIMATE-90 pagina 252–261
G-CLASSIC-30 pagina 262–265
G-OD pagina 266–270
G-PG pagina 271

Veiligheidskasten voor niet-ontvlambare vloeistoffen

SL-LINE
Kasten voor zuren en logen met corrosiebestendige, 
stevige constructie en gescheiden opslagcompartimen-
ten voor zuren en logen

Vakkennis: zuren en logen pagina 274–277
SL-CLASSIC pagina 280–283
SL-CLASSIC-UB pagina 284–288
SLX-CLASSIC pagina 290–293

C-LINE Kasten voor chemicaliën, de ideale opslag van niet-
ontvlambare chemicaliën en giftige stoffen

Vakkennis: acuut toxische stoffen pagina 298–299
CS-CLASSIC pagina 302–309
CS-CLASSIC-MultiRisk pagina 310–313
CX-CLASSIC pagina 314–317
CX-CLASSIC-MultiRisk pagina 318

E-LINE
Milieukasten en kasten voor gewasbeschermingsmid-
delen voor de veilige opslag van milieuschadelijke 
stoffen en pesticiden.

E-CLASSIC pagina 320–322
E-CLASSIC-UF pagina 323
E-PSM-UF pagina 324
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Afzuiging en filtratie van gevaarlijke stoffen

Oplossingen voor bescherming van niet-rokers en bestrijding van luchtverontreiniging

Opslag van en omgang met stoffen binnen en buiten

Service en onderhoud
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Afzuiging en filtratie van gevaarlijke stoffen

Vakkennis: afzuiging van gevaarlijke 
stoffen pagina 326–329

Recirculatiefilter-opzetunits pagina 330–331
Ventilatie-unit pagina 332
Ventilatie-opzetunits pagina 333
Flowbewaking pagina 334
Radiaalventilatoren pagina 335
Werkplekken voor gevaarlijke stoffen pagina 336–369
Radiaalventilatoren pagina 361
Apothekerskast pagina 370–371
Afzuigsystemen pagina 366–369
Opzet-afzuigkasten pagina 372–373
Bronafzuigingen pagina 374–377

Oplossingen voor bescherming van niet-rokers en bestrijding van luchtverontreiniging

Vakkennis: luchtzuivering pagina 378–379
Overzicht luchtreinigers pagina 380–381
Overzicht rookruimte pagina 382–383

Opslag van en omgang met stoffen binnen en buiten

Opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen vanaf pagina 384
Vakkennis: milieuschadelijke stoffen pagina 404
Opvangbakken van staal pagina 407–419
Opvangbakken van kunststof pagina 420–433
Tapstationen en stellingsystemen pagina 434–445
Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen 
(staal / PE) pagina 446–453

Veiligheidsreservoir pagina 456–465
Opslag en behandeling van gasflessen pagina 468–469
Bescherming en behandeling van het vat pagina 470–473
Pompen pagina 474–475
Verzamelsystemen pagina 476–479
Vatentransport pagina 480–485
Aanrijbeschermingssystemen pagina 486
Bedrijfsuitrusting pagina 487
Lekkagebeheer pagina 488–493

Service en onderhoud

asecos Service vanaf pagina 494
Colofon pagina 504
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Tegenwoordig worden in de meeste laboratoria en fabrieken ontvlambare gevaarlijke stoffen gebruikt. De veilige en wettelijk 
conforme opslag van deze gevaarlijke stoffen stelt gebruikers vaak voor grote uitdagingen. 
Door hun aard dragen ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen gemakkelijk bij tot de verspreiding van een brand en vormen 
daarom een   hoog risico voor mens en milieu bij onjuiste opslag.
Dampen van brandbare gevaarlijke stoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden een explosieve atmosfeer vormen en in 
combinatie met een ontstekingsbron explosies veroorzaken.
De dampen vormen daarom een   bijzonder risico. In containers met gevaarlijke stoffen die leeg lijken te zijn kan bijv. de resteren-
de inhoud een explosief mengsel vormen.

Rechtsgrond / technische regels / informatie
›› › .PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
›› › Arbeidsomstandighedenwet
›› › Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 4)
›› › Arbeidsomstandighedenregeling
›› › ATEX 114 en ATEX 153 (opslag van explosiegevaarlijke stoffen en gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer)
›› › REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen)
›› › ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming)
›› › CODEX (welzijn op het werk)
›› › VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning)

Definitie
Stoffen waarvan de dampen een explosieve atmosfeer kunnen vormen en die bij aanwezigheid van een ontstekingsbron licht 
ontvlambaar zijn.

De indeling van brandbare vloeistoffen volgens de GHS (Globally Harmonised System) en een vergelijkende weergave van de ADR 
(internationaal wegvervoer gevaarlijke stoffen) en de oude WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen) vindt u in de volgende grafieken.

Gevarenklassen

Gevarenklasse / pictogram Gevarencategorie Signaalwoord Gevarenwaarschuwing H-zin

Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 Gevaar H 224

Categorie 2 Gevaar H 225

Categorie 3 Opgelet H 226
Vl

am
pu

nt

Vl
am

pu
nt

60°

35°

23°

0°0°

21°

55°

WMS oud °C°C
93°

60°

23°

°C°C

./.
(oude VbF A III)
55 °C < Fp ≤ 100 °C

ontvlambaar
R10

licht ontvlambaar
R11
Kookpunt > 35 °C

zeer licht ontvambaar
R12
Kookpunt ≤ 35 °C

GHS

Categorie 4:
brandbaar

in GHS niet
voorzien!

Vlampunt > 35 °C
Verdere brandbaarheid 
controleren

Categorie 3:
ontvlambaar (H226)

Categorie 2:
licht ontvlambaar (H225)
Kookpunt > 35 °C

Categorie 1:
zeer licht ontvlambaar (H224)
Kookpunt ≤ 35 °C 

OPGELET

GEVAAR

Uiterst ontvlambaar

Licht ontvlambaar

GEEN
SYMBOOL

ADR

Categorie 4:
brandbaar

Verpakkingsgroep
VG III

VG II
Kookpunt > 35 °C

VG II
Kookpunt ≤ 35 °C

(Gasoliën, diesel en lichte stookolie Fp = 55-75 °C           kunnen worden beschouwd als categorie 3 voor vervoer.)

Classificatie, markering en kenmerken van ontvlambare vloeistoffen

 RISICO’S EN GEVAREN 
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Vlampunt
De classificatie en markering van ontvlambare vloeistoffen is gebaseerd op het vlampunt van de vloeistof.

Definitie vlampunt
Temperatuur waarbij zoveel dampen uit een vloeistof ontsnappen dat met de omgevingslucht een ontvlambaar damp-lucht-
mengsel wordt gevormd (EN 1127-1).

Definitie explosiegrenzen
De onderste explosiegrens (LEL) en bovenste explosiegrens (UEL) 
omsluiten de grenzen van het explosiegebied. 

Definitie ontstekingstemperatuur
De ontstekingstemperatuur (van een brandbaar gas of een brandbare vloeistof) 
is de laagste temperatuur van een heet oppervlak bepaald onder gespecifi-
ceerde testomstandigheden waarbij ontbranding van een brandbare stof als 
gas-luchtmengsel of damp-luchtmengsel plaatsvindt.

De verbrandingsdriehoek
Een brand kan alleen ontstaan   als in tijd en ruimte in de juiste mengverhou-
ding aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
brandbare stof
ontstekingsbron
zuurstof 

Voorbeelden van vlampunten van ontvlambare 
vloeistoffen

Stof Vlampunt °C

Ether (diethylether) -40 °C

Petroleumether / lichte ben-
zine

< -20 °C

Benzine < -20 °C

Diesel / stookolie / gasolie > 55 °C

Petroleum / terpentijn / kero-
sine

30-40 °C

Ethanol 12 °C

Propanol 12 °C

Aceton < -20 °C

MEK (Butanon) -1 °C

0 %

100 %

BOVENSTE EXPLOSIEGRENS (UEL)

ONDERSTE EXPLOSIEGRENS (LEL)

VET MENGSEL
niet explosief

EXPLOSIEF MENGSEL

MAGER MENGSEL
niet brandbaar, niet explosief

ONTSTEKINGS-
BRON:

mechanische vonk
elektrische vonk
chemische reactie
statische oplading
heet oppervlak
open vlam

BRANDBARE 
STOF:

gas
vloeistof

vaste stof

ZUURSTOF
voorwaarde mengverhouding

ZUURSTOF

ON
TS

TE
KI

NG
SB

RO
N BRANDBARE STOFEX

°C

Temperatuur van de vloeistof 
boven het vlampunt

Temperatuur van de vloeistof 
onder het vlampunt

“Mager mengsel”

ONTVLAMBAAR 
DAMP-LUCHT-

MENGSEL

VLAMPUNT

60°

23°

0°
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Ontvlambare gevaarlijke stoffen

Wat is het doel van het opslaan van ontvlambare gevaarlijke stoffen in brandveiligheidsopslagkasten?
Door gevaarlijke stoffen op te slaan in brandveiligheidsopslagkasten met een gedefinieerde brandwerendheid wordt voldaan 
aan de basisveiligheidseisen voor minimalisering van de brandbelasting volgens de PGS 15 (Nederland) en de ARAB, Codex en 
Vlarem (België).
Brandveiligheidsopslagkasten moeten zodanig zijn ontworpen, opgesteld, bediend en onderhouden dat de veiligheid van 
werknemers en derden gegarandeerd is, in het bijzonder tegen gevaren veroorzaakt door brand of explosie.

Wat zijn de voordelen van de opslag in brandveiligheidsopslagkasten?
Brandveiligheidsopslagkasten met een brandwerendheid van 90 minuten worden beschouwd als een apart brandcompartiment.
Opslag in deze brandveiligheidsopslagkasten biedt daarom de volgende voordelen: 
›› › er wordt voldaan aan de brand- en explosiebeveiligingseisen. het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten wordt ook 

aanbevolen voor kleine hoeveelheden brandbare vloeistoffen!
›› › opstelling in werkruimten is toegestaan. 
›› › vermindering van het interne transport van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende risico's.
›› › een opstelling in gangen na overleg met de plaatselijke brandweer met inachtneming van de vluchtroutebreedte is 

in principe mogelijk.

Welke soorten brandveiligheidsopslagkasten zijn er?
Er zijn drie soorten brandveiligheidsopslagkasten:

1. brandwerende opslagkasten voor brandbare vloeistoffen:  
brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 voor de opslag van brandbare vloeistoffen,  
brandbare vaste gevaarlijke stoffen, gaspatronen onder druk en aerosolverpakkingen. 

2. brandwerende opslagkasten voor gasflessen:  
brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor het opslagen van gasflessen onder  
druk en gaspatronen onder druk en aerosolverpakkingen. 
Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk vanaf pagina 238.

3. brandwerende opslagkasten voor lithium-ion batterijen: 
brandveiligheidsopslagkasten, momenteel zonder normatieve referentie, voor opslag en opladen van                                            
lithium-ion batterijen. 
Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk vanaf pagina 228.

Hoe worden brandveiligheidsopslagkasten geclassificeerd?
Brandveiligheidsopslagkasten worden volgens hun brandwerendheid in een brandkamertest als volgt geclassificeerd:

 VERANTWOORDE OPSLAG IN  
 BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN  

Type brandveiligheidsopslagkast

Gemeten tijd voor de 
temperatuurstijging in de 

brandkamertest

Brandveiligheidsopslagkast 
voor ontvlambare 

vloeistoffen* EN 14470-2

Brandveiligheidsopslagkast 
voor gecomprimeerde 

gasflessen** EN 14470-2

Brandveiligheidsopslagkast 
voor lithium-ion  

batterijen***

15 min type 15 - -

30 min type 30 G 30 -

60 min type 60 G 60 -

90 min type 90 G 90 90

* Ontvlambare vloeistoffen: tijd gemeten voor de temperatuurstijging met 180 K, gemeten in de kast
** Gasflessen onder druk: tijd gemeten voor de temperatuurstijging met 50 K, gemeten aan het oppervlak van de gasflesafsluiter
*** Lithium-ion batterijen: gecontroleerd op basis van EN 1363, EN 14470-1

Stand van
de techniek

Brandveiligheidsopslagkasten met een gecertificeerde brandwerendheid van 90 minuten zijn volgens de stand 
van de techniek. Hierdoor worden ze beschouwd als een aparte brand- of opslagcompartimenten.



Hoe kan de brandwerendheid van brandveiligheidsopslagkasten worden herkend en welke andere 
kenmerken zijn er?
De aanduiding van de brandwerendheid in minuten moet op de voorzijde van de 
de brandveiligheidsopslagkast worden bevestigd. Deze is te herkennen aan het nummer op  
de sticker (bijvoorbeeld 90 of 30). 
Daarnaast zijn de volgende waarschuwings- en verbodssymbolen vereist: 
›› › verbodsbord P003 “Geen open vlam; vuur, open ontstekingsbronnen en roken verboden” 
›› ›  waarschuwingsbord W021 "Waarschuwing voor ontvlambare stoffen” 

Welke technische veiligheidseisen moeten in acht worden genomen bij het plaatsen van brandveiligheidsopslag-
kasten voor brandbare vloeistoffen met de verschillende brandweerstandsklassen?
Aan de technische veiligheidseisen voor de eigenschappen van brandveiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen wordt 
geacht te zijn voldaan indien deze een brandwerendheid hebben van minimaal 90 minuten en voldoen aan de overige eisen 
van EN 14470-1. Ze kunnen in onbeperkte aantallen worden ingesteld. 
De brandwerendheid kan minder zijn, maar ten minste 30 minuten (type 30) als 
›› › er slechts één is kast opgesteld in een brandcompartiment (bij grotere afdelingen maximaal één kast per 100 m²) of
›› › er maximaal 150 kg/ltr. aan gevaarlijke stoffen in de brandveiligheidsopslagkast opgeslagen wordt.

   In principe moet er gestreefd worden naar opslag van gevaarlijke stoffen in brandveiligheidsopslag-
kasten met een brandwerendheid van 90 minuten (stand der techniek).

Wat zijn de verboden voor het samen opslaan van brandbare vloeistoffen in brandveiligheidsopslagkasten?
Een verbod voor het samen opslaan volgens PGS 15 geldt alleen als er sprake is van onverenigbare combinaties (stoffen die 
met elkaar kunnen reageren). Indien in een brandveiligheidsopslagkast meerdere gevarenklassen worden opgeslagen, is het aan 
te raden per opslagniveau één en dezelfde gevarenklasse op te slaan met een eigen opvangbak met voldoende opvangcapaci-
teit. Brandbare vloeistoffen mogen in brandveiligheidsopslagkasten niet samen opgeslagen worden met: 
›› › gevaarlijke stoffen die brand kunnen veroorzaken (bijv. pyrofore stoffen of zelfontledende gevaarlijke stoffen)
›› › gecomprimeerde gasflessen
›› › lithium-ion batterijen

Ook is het aan te raden minerale zuren en logen niet in een brandveiligheidsopslagkast op te slaan vanwege 
het risico op corrosie, maar in een aparte zuur- of loogkast. Giftige en zeer giftige stoffen die niet 
brandbaar zijn, moeten achter slot en grendel worden bewaard in een aparte chemicaliënkast.
Passende producten vindt u in het betreffende hoofdstuk vanaf pagina 274.
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 MOETEN BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN 
 VOLGENS EN 14470-1 MECHANISCH 
 GEVENTILEERD WORDEN? 

Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 moeten, maar hoeven niet per se, te worden aangesloten op mechanische 
ventilatie. Bij brandveiligheidsopslagkasten die mechanisch niet geventileerd zijn, moeten alternatieve maatregelen worden geno-
men die een vergelijkbare explosiebeveiliging en gezondheidsbescherming voor werknemers waarborgen.
Mechanische ventilatie wordt aanbevolen als preventieve maatregel om het ontstaan van een gevaarlijke, explosieve atmosfeer 
te voorkomen en moet ook worden gebruikt in het belang van de gezondheidsbescherming als er geuroverlast is.

UW VOORDELEN: 

›› › Geen gezondheidsrisico’s voor medewerkers

›› ›  Geen EX-zone in en rond de  
brandveiligheidsopslagkast nodig

›› ›  Grenswaarden voor de werkplek (GSW)  
worden veilig nageleefd

OPGELET! De onderste explosiegrens van een stof is vele malen hoger dan de grenswaarde op de werkplek van een 
stof. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie en houd u veilig aan beide grenswaarden.

1

2

Oplosmiddel Vlampunt
Fp °C

Dampdruk p 20°C
mbar/hPa

Onderste explosiegrens
LEL (1 VOL-% = 10.000 ppm)

Grenswaarde voor de 
werkplek 

GSW

Ether (diethylether) -40°C 587 mbar 1,7 Vol-% = 17.000 ppm 308 mg/m3

Heptaan C7H16 -4°C 48 mbar 1,1 Vol-% = 11.000 ppm 1200 mg/m3

Aceton C3H6O < -20°C 233 mbar 2,5 Vol-% = 25.000 ppm 1210 mg/m3

Ethanol C2H5OH 12°C 59 mbar 3,1 Vol-% = 31.000 ppm 260 mg/m3

Met hun speciale ontwerp zijn asecos-brandveiligheidsopslagkasten voorbereid voor aansluiting (ø 75) en bediening van een 
mechanische ventilatie. Door de luchttoevoer in het bovenste (1) en de luchtafvoer in het onderste gedeelte van de kast (2) 
worden schadelijke dampen met succes geëlimineerd. De dampen van gevaarlijke stoffen worden via het kastplafond in de  
mechanische luchtafvoer geleid. Dit kan in de vorm van een luchtafvoersysteem ter plaatse (de luchtafvoer wordt naar een 
veilige buitenlocatie geleid) of via recirculatieluchtfiltermodules.
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Mechanische ventilatie van brandveiligheidsopslagkasten is mogelijk door: 
›› › aansluiting op een apart luchtafvoerkanaal, dat op een veilige plaats naar buiten moet worden geleid 
›› › integratie in een bestaand luchtafvoersysteem 

Los daarvan kunnen de volgende producten worden gebruikt: 
›› › Recirculatiefilter-opzetunits (UFA) 
›› › Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de opslag  

van gevaarlijke stoffen met verschillende eigenschappen 

Voor alle oplossingen moet de lucht minimaal 10 keer per uur worden ververst. 

Bij gebruik van recirculatiefilter-opzetunits of recirculatieafzuigsystemen hebben praktijktesten aangetoond dat branden in de 
adsorptiefilters – zoals we ze kennen van grote industriële installaties – bij het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten niet 
kunnen optreden als de recirculatiefilter-opzetunit op een brandveiligheidsopslagkast is uitgerust met een continu actieve flowbe-
waking. 
Bepaalde gevaarlijke stoffen mogen alleen worden opgeslagen in mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkasten met 
een brandwerendheid van minimaal 90 minuten. Dit zijn ontvlambare stoffen gemarkeerd met H224 en stoffen met een ontste-
kingstemperatuur onder 200 °C (bijv. diethylether of koolstofdisulfide). Ook in gebruik genomen gaspatronen mogen alleen in 
mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkasten worden bewaard.

Brandveiligheidsopslagkasten zonder mechanische ventilatie beschermen de opgeslagen goederen bij brand tegen ontoelaatba-
re verhitting en tegen ontsteking van eventueel voorkomende explosieve mengsels. 

Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de brandveiligheidsopslagkast bevinden. Als dit niet kan worden uitgesloten, moeten, 
afhankelijk van de risicobeoordeling, maatregelen worden genomen om ontstekingsbronnen te vermijden, in ieder geval volgens 
zone 2 volgens ATEX 153.

De kasten moeten worden geaard via potentiaalvereffening.

In de brandveiligheidsopslagkast voor brandbare vloeistoffen moet daarom de volgende zone-indeling worden 
uitgevoerd:

In de operationele praktijk dienen genoemde randvoorwaarden verwaarloosbaar te zijn, waardoor voor geventileerde brandveilig-
heidsopslagkasten geen zoneclassificatie en dus ook geen explosieveiligheidsdocument nodig is.

Recirculatiefilter- 
opzetunits

vanaf pagina 330

Opslagkasten met 
recirculatieafzuig-
systeem

vanaf pagina 88

Mechanische 
ventilatie:
Luchtafvoersysteem of 

recirculatiefilter-opzetunit 

(UFA)

Natuurlijke 
ventilatie:

GEEN ZONE
Voorwaarden: 
emballage gesloten 
niet vullen in de kast 
geen bevochtiging

Indien nee:
ZONE 2

ZONE 2
Voorwaarden: 
emballage gesloten 
niet vullen in de kast 
geen bevochtiging

Indien nee:
ZONE 1 binnenin
ZONE 2 buiten
r = 2,5m  | h = 0,5 m

Gezondheidsbescherming door naleving van grenswaarden op de werkplek moet bij het omgaan 
met gevaarlijke stoffen altijd worden gegarandeerd. In de werkplek voor gevaarlijke stoffen 
kunnen gevaarlijke substanties veilig worden gevuld en verwerkt.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Werkplekken voor gevaarlijke stoffen” vanaf pagina 336.
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Mogen vulwerkzaamheden op/in een brandveiligheidsopslagkast worden uitgevoerd?
In principe niet. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van zuurkasten of werkplekken voor gevaarlijke stoffen. 
Van het basisverbod kan alleen worden afgeweken als het werkzaamheden betreft ten behoeve van monstername of ter bestrij-
ding van een lekkage of calamiteit. Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien de primaire verpakking niet wordt 
geopend.

Welke goedkeuringsdocumenten voor een brandveiligheidsopslagkast moet de fabrikant hebben?
Om de noodzakelijke rechtszekerheid voor de werking van brandveiligheidsopslagkasten op grond van de geldende regelgeving 
(PGS 15, ARAB, Codex, Vlarem) te waarborgen, dient een normconforme brandveiligheidsopslagkast te beschikken over de 
volgende goedkeuringsdocumenten: 
›› › brandtestrapport van een onafhankelijk materiaalkeuringsinstituut om de brandwerendheid aan te tonen 
›› › GS-certificaat als bewijs van overeenstemming met ProdSG §21 lid 1 op basis van ZLS EK5/AK4 en bewijs van overeen-

stemming volgens EN 16121 en EN 16122 (vereisten en testmethoden voor veiligheid, sterkte, duurzaamheid en stabiliteit) 
›› › EG-verklaring van overeenstemming als bewijs van overeenstemming met productrelevante EU-richtlijnen en nationale 

normen

Het kan iedereen overkomen – er dreigen veel verschillende gevaren bij de omgang met gevaarlijke stoffen!

Het gebruik van gevaarlijke en brandbare materialen maakt deel uit van de dagelijkse routine in de meeste laboratoria en 
industrieën en is onvermijdelijk. Wat bij de dagelijkse omgang vaak snel vergeten wordt: de onjuiste 
opslag van dergelijke materialen brengt mensen, het milieu en eigendommen in gevaar.

Lees meer over de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in onze (engelstalige)  
“HazMat Guide”. U kunt het bestellen op onze website: www.asecos.com/catalogues

 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II A

EG-Konformitätserklärung

Wir

asecos GmbHSicherheit und Umweltschutz

Weiherfeldsiedlung 16-18
D-63584 Gründau

Erklären hiermit, dass die nachstehend bezeichneten Produkte

Bezeichnung

Sicherheitsschränke Modelllinie Q-Line

Q90.195.060/.090/.120(.FM/.MV/.MM/.WDC/.MV.WDC/.FD)

in Übereinstimmung mit den untenstehenden Richtlinien entwickelt, gefertigt und in Verkehr gebracht werden:

2006/42/EG

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen und zur 

Änderung der Richtlinie 95/16/EG

2014/34/EU

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates für Geräte und Schutzsysteme

zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen
Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung

Angewandte nationale Normen, Vorschriften und Regeln, insbesondere:

DIN EN 14470-1:2004
Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke –

Teil 1: Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten

DGUV Vorschrift 1

Grundsätze der Prävention – VBG Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 

Vorschrift (Ausgabe 01/2010; 10/2014)

DGUV Regel 108-007
Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

– Lagereinrichtungen und -geräte –

Kennzeichnung/Dokumentation
Kennzeichnung

C EX II 2G T6

Technische Dokumentation
Beim Hersteller hinterlegt

Betriebsanleitung

Dem Gerät beigefügt

Dokumentationsbevollmächtigter asecos GmbHDipl.-Ing. Norbert Holscher

Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Ausstellungsort/-datum
Gründau, 06.2018Michael Schrems

Geschäftsführender Gesellschafter
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asecos-brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 voor de opslag van brandbare vloeistoffen in 
gebouwen en werkruimten, ...
›› › onderscheiden zich van opslagvoorzieningen in de zin van PGS 15, artikel 3.2 (opslagvoorzieningen = gebou-

wen, ruimtes in gebouwen ... die bedoeld zijn om er gevaarlijke stoffen in te bewaren).
›› › worden beschouwd als een opslagcompartiment (opslagcompartiment = deel van een opslagruimte dat ge-

scheiden is van andere opslaggedeelten of aangrenzende ruimtes).
›› › zijn speciale voorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten.
›› › worden ook aanbevolen voor de opslag van brandbare vloeistoffen in kleine hoeveelheden.
›› › voldoen aan de vereisten van de PGS 15, artikel 3.3 (de overeenkomstige voorschriften vindt u in de betreffen-

de paragraaf).
›› › zijn geschikt voor de opslag van verschillende gevaarlijke stoffen tot 150 kg/ltr. in een brandveiligheidsopslagkast 

type 30 of tot 250 kg/ltr. in een brandveiligheidsopslagkast type 90.

asecos-brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 bieden u:

Rechtszekerheid bij aanschaf en gebruik
›› › Gestandaardiseerd, getest product met volledige goedkeuringsdocumentatie: 

brandtestcertificaat, GS-certificering met conformiteit met de eisen van EN 16121/16122 en 
EG-conformiteitsverklaring

Permanente beveiliging en risicominimalisatie
›› › Voldoen aan de elementaire eisen van brand- en explosiebeveiliging
›› › Minimalisatie van onbeschermde opslag
›› › Vermindering van de brandbelasting in het gebouw
›› › Bescherming van werknemers tegen brand- en explosiegevaren en schadelijke dampen  

(mechanische ventilatie)
›› › Vermindering van het interne transport van gevaarlijke stoffen van een centraal magazijn naar de 

werkplek en de bijbehorende risico's

Flexibiliteit
›› › Flexibele keuze van opstelplekken binnen gebouwen – de kast verhuist eenvoudig naar de nieuwe 

opstelplek. 
›› › Biedt de mogelijkheid – aangezien ze brandwerend is – tot plaatsing in gangen, indien dit bijv. de 

breedte van de vluchtroute niet beperkt (in overleg met brandweer of brandveiligheidsinstanties).
›› › Dankzij een groot productportfolio met een groot aantal modellen en interieurvarianten kan de 

brandveiligheidsopslagkast optimaal worden afgestemd op uw toepassingen en verpakkingsformaten.

Tijd- en geldbesparing
›› ›

›› › De brandveiligheidsopslagkast is in principe direct na levering én plaatsing (inhuizen) bedrijfsklaar 
en wordt voorzien van een opleveringsrapportage als bewijs van een correcte ingebruikname.

›› › Complexe verbouwingen zijn niet nodig, omdat de kast eenvoudig kan worden geïntegreerd in de 
aanwezige opstelling.

Een medewerker - intern transport
Per dag 6 minuten
Per week 30 minuten
Per maand 2 uur
Per jaar 3 werkdagen – kosten ca. € 720 

(werkdagen van 8 u / loonkosten € 30 per uur)
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V-MOVE-90 ONE-COLOUR | Modelgroep in enkelkleurige uitvoering met uittrekbare verticale sectie, 
elektrisch openen en sluiten en automatisch deursluitsysteem

819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC

pagina 36

449 mm
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66

 m
m

V90.196.045.VDAC
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V-MOVE-90 BI-COLOUR | Modelgroep in tweekleurige uitvoering met uittrekbare verticale sectie, 
elektrisch openen en sluiten en automatisch deursluitsysteem

819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC
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449 mm

19
66

 m
m

V90.196.045.VDAC

pagina 38
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Optimale integratie en  gebruik van de ruimte 
Met een grote kastdiepte maken de kasten perfect gebruik van het 
leegstaande gebied naast de zuurkast of werkplek.

Maximaal comfort 
De verticale uittrektechniek maakt een optimaal overzicht van de opge-
slagen gevaarlijke stoffen en een tweezijdige toegang tot alle emballage 
mogelijk.

Innovatieve techniek 
Met een druk op de knop worden de verticale uittrekelementen elek-
tromotorisch geopend en gesloten. De uittrekelementen glijden, zonder 
extra krachtinspanning, zacht en stil uit en in de kastromp en beschik-
ken over een klembeschermingsfunctie.

Modern kleurconcept 
BI-COLOUR design – de ongevoelige 
structuurlak is in 5 verschillende kleur-
combinaties verkrijgbaar 
ONE-COLOUR design – Kies uit twee 
uniforme designs met gladde poeder-
coating.

Geen ongeoorloofd gebruik 
Deuren afsluitbaar met een profielci-
linder, de kasten kunnen ter plaatse 
in een aanwezig sluitsysteem worden 
geïntegreerd. Ingebouwde aanduiding 
(rood-groen) signaleert de sluittoe-
stand op de kast.

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Relingsysteem 
Voor legborden als extra kantel-
bescherming voor de opgeslagen 
emballage (optioneel).

V-LINE | V-MOVE-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar10
garantie

• Uitstekende producten met speciale 
fabrieksgarantie

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

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model V90.196.081.VDAC:0012
Bestelnr. 35035-001-35103
 

Model V90.196.081.VDAC:0013
Bestelnr. 35086-051-35104
 

Model V90.196.081.VDAC:0012
Bestelnr. 35035-005-35102
 

V90.196.081.VDAC:0012 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 35035-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35035-005

V-LINE | V-MOVE-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Links: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) 
Rechts: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35102

Links: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) 
Rechts: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35103

Links: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) 
Rechts: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35104

Links: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) 
Rechts: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36113

Links: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) 
Rechts: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36114

Links: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) 
Rechts: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36115

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

V90.196.081.VDAC:0013 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 35086-040
lichtgrijs RAL 7035 35086-041
verkeersrood RAL 3020 35086-046
gentiaanblauw RAL 5010 35086-047
roestvrij staal 35086-051

Belangrijkste eigenschappen

!
Ruimtebesparend ontwerp met hoog 
opslagvolume

Elektronische verticale schuifsecties voor 
maximaal gebruiksgemak

Overzichtelijke opslag

Technische tekeningen  

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 819 x 860 x 1966
Inwendige afmetingen B x D x H mm 701 x 775 x 1750
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 500
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Schuiflade draagkracht kg 140
Opgenomen vermogen bij gebruik W 50
Stroomverbruik in stand-bymodus W 0,5
Nominale spanning V 85-265



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Relingsysteem set voor 1 opvanglegbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Inzetopvangbak voor opvanglegbord PP 310 x 700 x 30 36355

Antislipmat grijs 305 x 705 x 2 33575

V90.196.081.VDAC
Legborden / aantal 5 4
Afstand  (mm)  
Afstand  (mm) 260  
Afstand  (mm) 285 290
Afstand  (mm) 250 380
Afstand  (mm) 250 285
Afstand  (mm) 250 285

Opslagcapaciteit per type legbord / verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
46 spuitbussen 400 ml
21 glazen laboratoriumfles 1 liter
8 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

3

2

1

39
9,

88

230

86
0

(294,88)

luchttoevoer

luchtafvoer Ø75

Bovenaanzicht

37

Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 330

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model V90.196.045.VDAC:0012
Bestelnr. 35034-001-35101
 

Model V90.196.045.VDAC:0013
Bestelnr. 35085-040-35100
 

Model V90.196.045.VDAC:0012
Bestelnr. 35034-005-35101
 

V90.196.045.VDAC:0012 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 35034-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35034-005

V-LINE | V-MOVE-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35100
5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35101
4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36111
5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36112

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

V90.196.045.VDAC:0013 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 35085-040
lichtgrijs RAL 7035 35085-041
verkeersrood RAL 3020 35085-046
gentiaanblauw RAL 5010 35085-047
roestvrij staal 35085-051

Belangrijkste eigenschappen

!
Ruimtebesparend ontwerp met hoog 
opslagvolume

Elektronische verticale schuifsecties voor 
maximaal gebruiksgemak

Overzichtelijke opslag

Technische tekeningen  

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 449 x 860 x 1966
Inwendige afmetingen B x D x H mm 331 x 775 x 1750
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 344
Luchtverversing 10-voudig m³/h 5
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Schuiflade draagkracht kg 140
Opgenomen vermogen bij gebruik W 50
Stroomverbruik in stand-bymodus W 0,5
Nominale spanning V 85-265



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Relingsysteem set voor 1 opvanglegbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Inzetopvangbak voor opvanglegbord PP 310 x 700 x 30 36355

Antislipmat grijs 305 x 705 x 2 33575

V90.196.045.VDAC
Legborden / aantal 5 4
Afstand  (mm)  
Afstand  (mm) 260  
Afstand  (mm) 285 290
Afstand  (mm) 250 380
Afstand  (mm) 250 285
Afstand  (mm) 250 285

Opslagcapaciteit per type legbord / verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
46 spuitbussen 400 ml
21 glazen laboratoriumfles 1 liter
8 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

3

2

1

39
9,

88

224,88

86
0

18
7,

5

luchtafvoer Ø75

Bovenaanzicht

luchttoevoer
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 333

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Q-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren
1193 mm
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53
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m

Q90.195.120

pagina 46

893 mm
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Q90.195.090
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599 mm
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53
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m

Q90.195.060

pagina 52

Q-CLASSIC-90 | modelgroep met draaideuren en 
scheidingswand

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.MV
Q90.195.120.MM

pagina 48

Q-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren, aanvullend getest volgens 
FM-norm 6050 en UL/ULC standard 1275

1193 mm
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Q90.195.120.FU.WDAS
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893 mm
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Q90.195.090.FU.WDAS
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599 mm
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Q90.195.060.FU.WDAS
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Q-PEGASUS-90 | Modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting, 
automatisch deursluitsysteem (TSA) en eenhandsbediening (AGT)

1193 mm
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m

Q90.195.120.WDAC

pagina 60

893 mm
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m

Q90.195.090.WDAC

pagina 62

599 mm
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m

Q90.195.060.WDAC

pagina 64

Q-PHOENIX-90 | modelgroep met vouwdeuren, 
voorzien van deurvastzetinrichting

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FD

pagina 68

Q-CLASSIC-30 | Modelgroep met draaideuren
1164 mm
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m

Q30.195.116

pagina 74

864 mm
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47

 m
m

Q30.195.086
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564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056

pagina 78

Q-DISPLAY-30 | Modelgroep met vensterdeur
864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WDFW

pagina 76

Q-CLASSIC-30 | Modelgroep met draaideuren, aanvullend getest volgens 
FM-norm 6050 en UL/ULC standard 1275

1164 mm
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m

Q30.195.116.FU.WDAS
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864 mm
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m

Q30.195.086.FU.WDAS

pagina 80

564 mm
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m

Q30.195.056.FU.WDAS

pagina 80
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Q-LINE
Overzicht

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

Brandveiligheidsopslagkasten type 30
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Robuust industrieel talent 
Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak, 3-vou-
dige deurophanging voor sterke belasting, duren blijven in elke ope-
ningshoek op hun plaats voor een gemakkelijkere behandeling van 
containers.

Hoge flexibiliteit 
Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf, 
de kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (Q-LINE 
modellen).

Modern tweekleurig design 
Zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 7 kleuren voor de deuren 
zonder meerprijs. Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen 
voor optimale internationale toepasbaarheid.

Af te sluiten d.m.v. profiel-
cilinderslot met optische status-
indicatie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. 
een profielcilinderslot. De kasten 
kunnen worden geïntegreerd in een 
bestaand centraal deursluitsysteem. 
De ingebouwde indicator geeft op de 
kast de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Optioneel verkrijgbaar met scheidings-
wanden die tot vier opslagcompar-
timenten creëren voor de veilige en 
kostenefficiënte opslag van verschil-
lende gevaarlijke stoffen in één en 
dezelfde kast.

DRIEVOUDIG GECERTIFICEERDE 
brandveiligheidsopslagkasten 
Bieden maximale bescherming gecer-
tificeerd volgens EN 14470-1 en de 
FM- en UL-normen. Deze kasten zijn 
geschikt voor internationaal gebruik.

Q-LINE | Q-CLASSIC-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90), 
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertifi ceerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en       
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar10
garantie

• Uitstekende producten met speciale 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar   
in combinatie met het asecos PREMIUM-tarief

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494

• Verschillende kasten van deze modellen-
reeks zijn bovendien getest en goedgekeurd 
volgende FM norm 6050 en voldoen aan de 
vereisten conform NFPA-code 30, NFPA 1 Fire 
Code, OSHA

• Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 54

• Verschillende kasten van deze modellenreeks 
zijn bovendien getest en goedgekeurd volgens 
de normen UL/ULC 1275

• Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 
54

43
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage



x
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model Q90.195.120
Bestelnr. 30001-040-33635
 

Model Q90.195.120
Bestelnr. 30001-041-33647
 

Model Q90.195.120
Bestelnr. 30001-046-33649
 

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33635
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33636
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33637
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33638
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30816
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33642
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33643
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33644
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33645
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30817
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30013
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30014
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33647
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33648
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33649
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33651
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33652
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33653

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.120 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30001-040
lichtgrijs RAL 7035 30001-041
verkeersrood RAL 3020 30001-046
gentiaanblauw RAL 5010 30001-047
resedagroen RAL 6011 30001-048
asecos zilver 30001-049
zuiver wit RAL 9010 30001-050

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Deuren kunnen in elke positie open blijven 
staan

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q90.195.120.MM
Bestelnr. 34192-040-34211
 

Model Q90.195.120.MV
Bestelnr. 34214-041-33657
 

Model Q90.195.120.MV
Bestelnr. 34214-046-33656
 

Q90.195.120.MM
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34211
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 34207
4x legbord, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34210
4x legbord, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 34205
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x schuiflade (V=4.5L), 2x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34212

Links: 4x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 2x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 34213

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Q90.195.120.MV
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33656

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 33544

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 37694

Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 37695

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33657

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 33658

Q90.195.120.MM antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 34192-040
lichtgrijs RAL 7035 34192-041
verkeersrood RAL 3020 34192-046
gentiaanblauw RAL 5010 34192-047
resedagroen RAL 6011 34192-048
asecos zilver 34192-049
zuiver wit RAL 9010 34192-050

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.120.MV antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 34214-040
lichtgrijs RAL 7035 34214-041
verkeersrood RAL 3020 34214-046
gentiaanblauw RAL 5010 34214-047
resedagroen RAL 6011 34214-048
asecos zilver 34214-049
zuiver wit RAL 9010 34214-050

Technische tekeningen 34214  34192

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 450 x 522 x 1647 

rechts: 450 x 522 x 1647
alle compartimenten: 450 
x 522 x 810

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 454 460
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120 1120

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in twee-
kleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Scheidingswanden creëren ge-
scheiden opslagcompartimenten

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze 
kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q90.195.090
Bestelnr. 30041-040-33622
 

Model Q90.195.090
Bestelnr. 30041-041-33629
 

Model Q90.195.090
Bestelnr. 30041-047-33627
 

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33622
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33623
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33624
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33625
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30818
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30047
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30048
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30049
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30050
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30819
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30051
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30052
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33627
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33628
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33629
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33631
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33632
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33633

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.090 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30041-040
lichtgrijs RAL 7035 30041-041
verkeersrood RAL 3020 30041-046
gentiaanblauw RAL 5010 30041-047
resedagroen RAL 6011 30041-048
asecos zilver 30041-049
zuiver wit RAL 9010 30041-050

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 893 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 343
Luchtverversing 10-voudig m³/h 6
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 820

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Deuren kunnen in elke positie open blijven 
staan

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 534 x 450 x 96* 27948  

Antislipmat voor schuifladen zwart 540 x 490 x 1 15653  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 818 x 35 x 85 30069  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q90.195.060
Bestelnr. 30072-040-33600
 

Model Q90.195.060
Bestelnr. 30072-047-33610
 

Model Q90.195.060
Bestelnr. 30072-046-33608
 

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33600 34371
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33602 34372
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33603 34373
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33604 34374
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33606 34375
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30820 34369
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30081 33412
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30082 33413
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30083 33414
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30084 33415
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30085 33416
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30821 34370
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30086 33417
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30087 33418
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33608 34376
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33609 34377
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33610 34378
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33616 34381
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33617 34382
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33618 34383
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33619 34384
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33620 34385
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33612 34379
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33613 34380

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
Q90.195.060 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30072-040 30073-040

lichtgrijs RAL 7035 30072-041 30073-041
verkeersrood RAL 3020 30072-046 30073-046
gentiaanblauw RAL 5010 30072-047 30073-047
resedagroen RAL 6011 30072-048 30073-048
asecos zilver 30072-049 30073-049
zuiver wit RAL 9010 30072-050 30073-050

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 265
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 526

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Deuren kunnen in elke positie open blijven 
staan

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 524 x 35 x 85 30112  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q90.195.120.FU.WDAS
Bestelnr. 37584-040-34637
 

Model Q90.195.090.FU.WDAS
Bestelnr. 37585-040-34628
 

Model Q90.195.060.FU.WDAS
Bestelnr. 37586-040-34617
 

Technische tekeningen 37584 37585 37586 / 37587

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424 343 265
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9 6 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5 5 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90 90 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120 820 526

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig 
design Geïntegreerde transportsokkel TRIPLE

CERTIFIED
Drievoudig gecertificeerd

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 82

Q90.195.060.FU.WDAS(R)
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34617
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34618
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34615
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34616
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37590
4x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37593
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37602
4x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37605

Q90.195.090.FU.WDAS
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34628
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34629
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34630
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34631
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37589
4x opvanglegbord (V=23.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37592
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37601
4x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37604

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Q90.195.120.FU.WDAS
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34637
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34638
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34639
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37588
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37591
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37600
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37603

Deurscharnier: links rechts
Q90.195.060.FU.WDAS antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 37586-040 37587-040

lichtgrijs RAL 7035 37586-041 37587-041

Q90.195.090.FU.WDAS antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 37585-040
lichtgrijs RAL 7035 37585-041

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.120.FU.WDAS antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 37584-040
lichtgrijs RAL 7035 37584-041

Q-LINE | Q-CLASSIC-90 | DRIEVOUDIG GECERTIFICEERD



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Afdekplint

slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 524 x 35 x 85 30112  

slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 818 x 35 x 85 30069  

slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Robuust industrieel talent 
Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak.

Eenhandsbediening 
Met één hand lichtlopend beide deuren gelijktijdig openen. 
De container blijft bij het openen veilig in één hand.

Deurvastzetinrichting met deur-sluit-automaat 
De geopende deuren vergrendelen veilig in het vastzetsysteem, 
comfortabele en veilige opslag en ophalen van emballage. De deuren 
sluiten automatisch na ca. 60 seconden. Akoestisch en visueel signaal 
voordat de sluitprocedure start.

Hoge flexibiliteit 
Geïntegreerde transportsokkel voor 
intern transport binnen het bedrijf, de 
kast kan rechtopstaand door deuren 
worden verplaatst (Q-LINE modellen).

Modern tweekleurig design 
Zorgt voor kleur op uw werkplek. 
Keuze uit 7 kleuren voor de deuren 
zonder meerprijs. Taalonafhankelijke 
markering d.m.v. pictogrammen 
voor optimale internationale toepas-
baarheid.

Af te sluiten d.m.v. profiel-
cilinderslot met optische status-
indicatie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. 
een profielcilinderslot. De kasten 
kunnen worden geïntegreerd in een 
bestaand centraal deursluitsysteem. 
De ingebouwde indicator geeft op de 
kast de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Q-LINE | Q-PEGASUS-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en EN 
16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar10
garantie

• Uitstekende producten met speciale 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in 
combinatie met het asecos PREMIUM-tarief

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model Q90.195.120.WDAC
Bestelnr. 30002-040-33635
 

Model Q90.195.120.WDAC
Bestelnr. 30002-048-33649
 

Model Q90.195.120.WDAC
Bestelnr. 30002-050-33647
 

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33635
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33636
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33637
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33638
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30816
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33642
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33643
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33644
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33645
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30817
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30013
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30014
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33647
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33648
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33649
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33651
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33652
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33653

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.120.WDAC antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30002-040
lichtgrijs RAL 7035 30002-041
verkeersrood RAL 3020 30002-046
gentiaanblauw RAL 5010 30002-047
resedagroen RAL 6011 30002-048
asecos zilver 30002-049
zuiver wit RAL 9010 30002-050

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Deuren met een ONE-TOUCH eenhands-
bediening, vastzetinrichting en automatisch 
deur sluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q90.195.090.WDAC
Bestelnr. 30042-040-33622
 

Model Q90.195.090.WDAC
Bestelnr. 30042-046-33627
 

Model Q90.195.090.WDAC
Bestelnr. 30042-047-33629
 

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33622
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33623
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33624
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33625
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30818
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30047
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30048
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30049
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30050
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30819
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30051
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30052
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33627
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33628
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33629
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33631
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33632
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33633

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.090.WDAC antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30042-040
lichtgrijs RAL 7035 30042-041
verkeersrood RAL 3020 30042-046
gentiaanblauw RAL 5010 30042-047
resedagroen RAL 6011 30042-048
asecos zilver 30042-049
zuiver wit RAL 9010 30042-050

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 893 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 343
Luchtverversing 10-voudig m³/h 6
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 820

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Deuren met een ONE-TOUCH eenhands-
bediening, vastzetinrichting en automatisch 
deur sluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 534 x 450 x 96* 27948  

Antislipmat voor schuifladen zwart 540 x 490 x 1 15653  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 818 x 35 x 85 30069  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q90.195.060.WDAC
Bestelnr. 30074-040-33600
 

Model Q90.195.060.WDAC
Bestelnr. 30074-046-33608
 

Model Q90.195.060.WDAC
Bestelnr. 30074-047-33610
 

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33600 34371
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33602 34372
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33603 34373
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33604 34374
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33606 34375
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30820 34369
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30081 33412
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30082 33413
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30083 33414
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30084 33415
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30085 33416
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30821 34370
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30086 33417
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30087 33418
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33608 34376
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33609 34377
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33610 34378
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33616 34381
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33617 34382
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33618 34383
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33619 34384
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33620 34385
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33612 34379
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33613 34380

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
Q90.195.060.WDAC antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30074-040 30075-040

lichtgrijs RAL 7035 30074-041 30075-041
verkeersrood RAL 3020 30074-046 30075-046
gentiaanblauw RAL 5010 30074-047 30075-047
resedagroen RAL 6011 30074-048 30075-048
asecos zilver 30074-049 30075-049
zuiver wit RAL 9010 30074-050 30075-050

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 265
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 526

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Deur met vastzetinrichting en automatisch 
deursluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 524 x 35 x 85 30112  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Robuust industrieel talent 
Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak.

Het plaatsbesparende industriële fenomeen 
Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak. Plaats-
besparende vouwdeuren, bij uitstek geschikt om toe te passen als de 
doorgang voor de kast smal is. Doorlopende beschermingsstrips tegen 
afklemmen op de vouwdeuren bieden maximale bescherming tijdens 
het gebruik.

Hoge flexibiliteit 
Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf, 
de kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (Q-LINE 
modellen).

Modern tweekleurig design 
Keuze uit 2 kleuren voor de deuren 
zonder meerprijs. Taalonafhankelijke 
markering d.m.v. pictogrammen 
voor optimale internationale toepas-
baarheid.

Af te sluiten d.m.v. profiel-
cilinderslot met optische status-
indicatie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. 
een profielcilinderslot. De kasten 
kunnen worden geïntegreerd in een 
bestaand centraal deursluitsysteem. 
De ingebouwde indicator geeft op de 
kast de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Q-LINE | Q-PHOENIX-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en       
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar10
garantie

• Uitstekende producten met speciale 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in 
combinatie met het asecos PREMIUM-tarief

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model Q90.195.120.FD
Bestelnr. 32149-040-33635
 

Model Q90.195.120.FD
Bestelnr. 32149-040-33647
 

Model Q90.195.120.FD
Bestelnr. 32149-041-33649
 

Q-LINE | Q-PHOENIX-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33635
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33636
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33637
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33638
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30816
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33642
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33643
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33644
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33645
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30817
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30013
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30014
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33647
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33648
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33649
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33651
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33652
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33653

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q90.195.120.FD antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 32149-040
lichtgrijs RAL 7035 32149-041

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Ruimtebesparende vouwdeuren

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Meer informatie vanaf pagina 330
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Geoptimaliseerd ontwerp 
Voldoen aan de minimumeisen voor de opslag van brandbare gevaar-
lijke stoffen in werkruimten, zeer goede prijs-prestatieverhouding.

Alles in één oogopslag 
Optioneel: extra groot venster in de deur zorgt voor een direct overzicht 
van de in de kast opgeslagen stoffen.

Hoge flexibiliteit 
Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf, 
de kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (Q-LINE 
modellen).

Modern tweekleurig design 
Zorgt voor kleur op uw werkplek. 
Keuze uit 7 kleuren voor de deuren 
zonder meerprijs. Taalonafhankelijke 
markering d.m.v. pictogrammen 
voor optimale internationale toepas-
baarheid.

Af te sluiten d.m.v. profielcilin-
derslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

DRIEVOUDIG GECERTIFICEERDE 
brandveiligheidsopslagkasten 
Bieden maximale bescherming gecer-
tificeerd volgens EN 14470-1 en de 
FM- en UL-normen. Deze kasten zijn 
geschikt voor internationaal gebruik.

Q-LINE | Q-CLASSIC-30
Brandveiligheidsopslagkasten voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in 
werkruimtes, conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.



• 30 minuten brandwerend (type 30), 
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertifi ceerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494

• Verschillende kasten van deze modellen-
reeks zijn bovendien getest en goedgekeurd 
volgende FM norm 6050 en voldoen aan de 
vereisten conform NFPA-code 30, NFPA 1 Fire 
Code, OSHA

• Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 80

• Verschillende kasten van deze modellenreeks 
zijn bovendien getest en goedgekeurd volgens 
de normen UL/ULC 1275

• Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 
80
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model Q30.195.116
Bestelnr. 31003-060-33635
 

Model Q30.195.116
Bestelnr. 31003-061-33647
 

Model Q30.195.116
Bestelnr. 31003-067-33649
 

Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33635
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33636
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33637
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33638
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30816
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33642
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33643
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33644
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33645
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30817
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30013
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30014
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33647
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33648
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33649
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33651
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33652
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33653

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q30.195.116 antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 31003-060
lichtgrijs RAL 7035 31003-061
verkeersrood RAL 3020 31003-066
gentiaanblauw RAL 5010 31003-067
resedagroen RAL 6011 31003-068
asecos zilver 31003-069
zuiver wit RAL 9010 31003-070

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1164 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 519 x 1626
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 240
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 10
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1012

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Afdekplint vezelplaat met melamine coating RAL 7016 1086 x 536 x 88 31925  

Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast 
worden besteld) vezelplaat met melamine coating RAL 7016 1086 x 536 x 88 31005  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

75

Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q30.195.086.WD
Bestelnr. 31008-060-33622
 

Model Q30.195.086.WD
Bestelnr. 31008-060-33622
 

Model Q30.195.086.WDFW
Bestelnr. 32781-061-33629
 

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33622
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33623
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33624
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33625
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  30818
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal  30047
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal  30048
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal  30049
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal  30050
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal  30819
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs  30051
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs  30052
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33627
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33628
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  33629
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal  33631
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal  33632
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal  33633

Deurscharnier: links
Q30.195.086.WDFW antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 32781-060  

lichtgrijs RAL 7035 32781-061  
verkeersrood RAL 3020 32781-066  

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
Q30.195.086.WD antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 31008-060 31009-060

lichtgrijs RAL 7035 31008-061 31009-061
verkeersrood RAL 3020 31008-066 31009-066
gentiaanblauw RAL 5010 31008-067 31009-067
resedagroen RAL 6011 31008-068 31009-068
asecos zilver 31008-069 31009-069
zuiver wit RAL 9010 31008-070 31009-070

Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 864 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 519 x 1626
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 195
Luchtverversing 10-voudig m³/h 6
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 10
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 788

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Model WDFW is uitgevoerd met een 
vensterdeur

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q30.195.056
Bestelnr. 31002-060-33600
 

Model Q30.195.056
Bestelnr. 31002-066-33608
 

Model Q30.195.056
Bestelnr. 31002-061-33610
 

Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33600 34371
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33602 34372
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33603 34373
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33604 34374
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33606 34375
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30820 34369
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30081 33412
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30082 33413
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30083 33414
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30084 33415
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30085 33416
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30821 34370
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30086 33417
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30087 33418
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33608 34376
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33609 34377
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33610 34378
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33616 34381
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33617 34382
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33618 34383
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33619 34384
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33620 34385
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33612 34379
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33613 34380

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
Q30.195.056 antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 31002-060 31007-060

lichtgrijs RAL 7035 31002-061 31007-061
verkeersrood RAL 3020 31002-066 31007-066
gentiaanblauw RAL 5010 31002-067 31007-067
resedagroen RAL 6011 31002-068 31007-068
asecos zilver 31002-069 31007-069
zuiver wit RAL 9010 31002-070 31007-070

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 564 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 519 x 1626
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 146
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 10
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 412

Belangrijkste eigenschappen

Robuuste constructie in tweekleurig design

Geïntegreerde transportsokkel

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 82



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast 
worden besteld) vezelplaat met melamine coating RAL 7016 486 x 536 x 88 31004  

Afdekplint vezelplaat met melamine coating RAL 7016 486 x 536 x 88 31923  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model Q30.195.116.FU.WDAS
Bestelnr. 37579-060-34637
 

Model Q30.195.086.FU.WDAS
Bestelnr. 37580-060-34628
 

Model Q30.195.056.FU.WDAS
Bestelnr. 37582-060-34617
 

Q30.195.056.FU.WDAS(R)
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34617
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34618
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34615
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34616
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37590
4x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37593
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37602
4x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37605

Q30.195.086.FU.WDAS(R)
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34628
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34629
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34630
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34631
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37589
4x opvanglegbord (V=23.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37592
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37601
4x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37604

Deurscharnier: links rechts
Q30.195.056.FU.WDAS antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 37582-060 37583-060

lichtgrijs RAL 7035 37582-061 37583-061

Deurscharnier: links rechts
Q30.195.086.FU.WDAS antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 37580-060 37581-060

lichtgrijs RAL 7035 37580-061 37581-061

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Q30.195.116.FU.WDAS
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34637
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34638
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34639
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 34640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37588
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37591
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37600
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 37603

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Q30.195.116.FU.WDAS antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 37579-060
lichtgrijs RAL 7035 37579-061

Technische tekeningen 37579 37580 / 37581 37582 / 37583

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 240 195 146
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9 6 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 10 10 10
Inrijhoogte transportsokkel mm 90 90 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1012 788 412

Belangrijkste eigenschappen

Tweekleurig ontwerp Geïntegreerde transportsokkel TRIPLE
CERTIFIED

Drievoudig gecertificeerd

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 82

Q-LINE | Q-CLASSIC-30 | DRIEVOUDIG GECERTIFICEERD



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Afdekplint

vezelplaat met melamine coating RAL 7016 486 x 536 x 88 31923  

vezelplaat met melamine coating RAL 7016 786 x 536 x 88 31924  

vezelplaat met melamine coating RAL 7016 1086 x 536 x 88 31925  

Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast 
worden besteld)

vezelplaat met melamine coating RAL 7016 486 x 536 x 88 31004  

vezelplaat met melamine coating RAL 7016 786 x 536 x 88 31010  

vezelplaat met melamine coating RAL 7016 1086 x 536 x 88 31005  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak 

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Q90.195.120(.WDAC/.FD/.FU.WDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 150
Afstand  (mm) 135 150
Afstand  (mm) 135 170 150
Afstand  (mm) 135 170 200 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 280 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Afstand  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
90 spuitbussen 400 ml
40 blikken 1 liter
40 glazen laboratoriumfles 1 liter
40 PE laboratoriumfles 1 liter
15 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Q90.195.090(.WDAC/.FU.WDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 150
Afstand  (mm) 135 150
Afstand  (mm) 135 170 150
Afstand  (mm) 135 170 200 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 280 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Afstand  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
49 spuitbussen 400 ml
23 blikken 1 liter
23 glazen laboratoriumfles 1 liter
23 PE laboratoriumfles 1 liter
9 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Q90.195.060(.WDAC/.FU.WDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 145
Afstand  (mm) 135 145
Afstand  (mm) 135 170 240
Afstand  (mm) 135 170 230 240
Afstand  (mm) 135 170 200 230 275 145
Afstand  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Afstand  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Afstand  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Afstand  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

Instelhoogtes



Q90.195.120.MV
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 145
Afstand  (mm) 135 145
Afstand  (mm) 135 170 240
Afstand  (mm) 135 170 230 240
Afstand  (mm) 135 170 200 230 275 145
Afstand  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Afstand  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Afstand  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Afstand  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

3

2

1

Q90.195.120.MM
Compartimenten boven Compartiment onder

Schuifladen / aantal 2 2
Afstand  (mm) 340 339
Afstand  (mm) 330 330

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Compartimenten boven Compartiment onder
Legborden / aantal 2 2

Afstand  (mm) 315 315

3

2

1

3

2

1
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Brandveiligheidsopslagkasten type 90
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Q30.195.116(.FU.WDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 130
Afstand  (mm) 135 130
Afstand  (mm) 135 170 130
Afstand  (mm) 135 170 200 230
Afstand  (mm) 135 170 200 230 230 230
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 325  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 900
Afstand  (mm) 230 230 230 265 295 520 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
90 spuitbussen 400 ml
40 blikken 1 liter
40 glazen laboratoriumfles 1 liter
40 PE laboratoriumfles 1 liter
15 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 350
Afstand  (mm) 285 380
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Q30.195.086.WD(.WDFW/.FU.WDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 130
Afstand  (mm) 135 130
Afstand  (mm) 135 170 130
Afstand  (mm) 135 170 200 230
Afstand  (mm) 135 170 200 230 230 230
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 325  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 900
Afstand  (mm) 230 230 265 265 330 520 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
49 spuitbussen 400 ml
23 blikken 1 liter
23 glazen laboratoriumfles 1 liter
23 PE laboratoriumfles 1 liter
9 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 350
Afstand  (mm) 285 380
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Q30.195.056(.FU.WDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 125
Afstand  (mm) 135 125
Afstand  (mm) 135 170 220
Afstand  (mm) 135 170 230 220
Afstand  (mm) 135 170 200 230 255 125
Afstand  (mm) 135 170 200 230 265  320  
Afstand  (mm) 135 170 170 230 330  360  415
Afstand  (mm) 170 170 170 230 265  360  520 895
Afstand  (mm) 230 230 200 265 330  425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 350
Afstand  (mm) 285 380
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Brandveiligheidsopslagkasten type 30
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 SERVICE EN ONDERHOUD –  
 VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG 

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl of www.asecos.nl Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten  
en -tarieven gratis aanvragen. Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

Een overzicht vindt u ook in deze catalogus vanaf pagina 494.

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechnische 
producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volledig en 
professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet alleen ern-
stige schade aan personen, het milieu en eigendommen voorkomen, 
maar is ook wettelijk voorgeschreven.
 
Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In de 
EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmiddelen re-
gelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en op hun 
bruikbaarheid te controleren.
asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van uw 

veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door onze 
gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting van een 
asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging tot 10 jaar.
 
Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts 
alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en venti-
latie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en ont-
luchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.
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U profi teert van maximaal 10 
jaar fabrieksgarantie, afhan-
kelijk van het gekozen service-
tarief.

98 % van alle reparaties 
kunnen wij bij de door ons 
zelf gefabriceerde producten 
tijdens de veiligheidtech-
nische controle uitvoeren – dat 
voorkomt apart voorrijden en 
bespaart u geld.

U hebt de garantie, dat wij als 
experts bekend zijn met alle 
voorschriften, richtlijnen en de 
constructie van de kast.

Het Asecos team houdt voor 
u bij wanneer het tijd is voor 
onderhoud en informeert u 
over noodzakelijke inspecties.

Landelijk servicenetwerk.

Onze veiligheidstechnische 
controles voldoen aan Europese en 
nationale voorschriften: Arbeids-
omstandighedenbesluit, PGS 15, 
RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 
89/655/EEG en 2009/104/EG.

Volledige, uitgebreide 
documentatie en leverbaarheid 
van reserveonderdelen (ten 
minste 10 jaar).

De beschermende functie van 
uw veiligheidskast (opgeslagen 
gevaarlijke sto� en worden 
bij brand afgeschermd) blijft 
permanent behouden en de 
levensduur van de installatie 
wordt verlengd.

RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 

De asecos dienst: uw voordelen in een oogopslag
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FX-PEGASUS-90 | Modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting, 
automatisch deursluitsysteem (TSA), eenhandsbediening (AGT) en recircula-
tieafzuigsysteem met luchtfilter

1193 mm

22
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 m
m

FX90.229.120.WDAC
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893 mm
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FX90.229.090.WDAC
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599 mm
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m

FX90.229.060.WDAC
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FX-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren, 
verticale scheidingswand en recirculatieaf-
zuigsysteem met luchtfilter

1193 mm

22
94

 m
m

FX90.229.120.MV
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FX-DISPLAY-30 | Modelgroep met vensterdeur en 
recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter

864 mm
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 m
m

FX30.229.086.WDFW
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FX-LINE
Overzicht

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 90

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 30
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Veiligheid voor medewerkers 
Vermijding van explosieve atmosferen, afzuiging en filtering van gevaar-
lijke dampen.

Laag geluidsniveau 
Met slechts circa 39 dB(A) is het afzuigsysteem fluisterstil en produ-
ceert het geen storende geluiden. Visuele en akoestische signalen 
zorgen voor een duidelijke waarschuwing in geval van nood en zorgen 
in combinatie met het potentiaalvrije alarmcontact voor maximale 
veiligheid.

Milieuvriendelijk met elektronische bewaking 
Lange filterlevensduur, milieu- en klantvriendelijk herbruikbaar filter-
systeem, asecos-service neemt de filtervervanging graag over, van de 
filterverzadiging door oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen), van de 
luchtverversingsfrequentie (hoeveelheid afvoerlucht), van de service-in-
tervallen, van de planning voor handmatige filterverzadigingscontrole.

Hoge flexibiliteit 
Geïntegreerde transportsokkel voor 
intern transport binnen het bedrijf.

Modern BiColour-systeem 
De nieuwe opslagkasten met recircu-
latieafzuigsysteem brengen kleur op 
uw werkplek, behuizing in modern 
antracietgrijs, kastdeuren verkrijgbaar in 
verkeersrood, signaalgeel of lichtgrijs.

Af te sluiten d.m.v. profielcilin-
derslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

De FX-LINE is gebaseerd op de kasten 
uit de Q-CLASSIC-90, Q-PEGASUS-90 
en Q-DISPLAY-30 modelgroepen.

FX-LINE | FX-CLASSIC-90
Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen 
en andere gevaarlijke stoffen



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

• 30 minuten brandwerend (type 30),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4  
09-10, ProdSG)

EN 16121
EN 16122

• Conformiteit van de veiligheidskast met         
EN 16121 en EN 16122. 
Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

ATEX
• ATEX-conform: 
C` II 3/-G Ex ic nA IIB t4 Gc

• Fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
• Optisch en akoestisch alarm inclusief potenti-

aalvrij alarmcontact

jaar

• Uitstekende producten met 
speciale fabrieksgarantie

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

 
Gedetailleerde informatie krijgt u van de 
asecos-expert gevaarlijke stoffen:  
sales@asecos.nl
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model FX90.229.120.MV
Bestelnr. 33286-040-33544
 

Model FX90.229.120.MV
Bestelnr. 33286-041-33657
 

Model FX90.229.120.MV
Bestelnr. 33286-046-33656
 

FX-LINE | FX-CLASSIC-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33656

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 33544

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 37694

Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 37695

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33657

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 33658

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

FX90.229.120.MV antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 33286-040
lichtgrijs RAL 7035 33286-041
verkeersrood RAL 3020 33286-046

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 450 x 522 x 1647 

rechts: 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 554
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120
Frequentie Hz 50
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50
Maximale stroomsterkte A 0,5

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Typ 90 veiligheidsopslagkast met recircula-
tieafzuigsysteem

Scheidingswand creëert twee gescheiden 
opslagcompartimenten

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 104



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem actieve kool 270 x 270 x 246 32950  

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

95

Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model FX90.229.120.WDAC
Bestelnr. 32905-040-33647
 

Model FX90.229.120.WDAC
Bestelnr. 32905-041-33649
 

Model FX90.229.120.WDAC
Bestelnr. 32905-046-33635
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 459
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 1120
Frequentie Hz 50
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50
Maximale stroomsterkte A 0,5

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Typ 90 veiligheidsopslagkast met recircula-
tieafzuigsysteem
Deuren met een ONE-TOUCH eenhands-
bediening, vastzetinrichting en automatisch 
deur sluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 104

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33635
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33636
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33637
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33638
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30816
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33642
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33643
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33644
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33645
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30817
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30013
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30014
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33647
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33648
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33649
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33651
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33652
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33653

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

FX90.229.120.WDAC antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 32905-040
lichtgrijs RAL 7035 32905-041
verkeersrood RAL 3020 32905-046

FX-LINE | FX-PEGASUS-90



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem actieve kool 270 x 270 x 246 32950  

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model FX90.229.090.WDAC
Bestelnr. 32910-046-33622
 

Model FX90.229.090.WDAC
Bestelnr. 32910-041-33627
 

Model FX90.229.090.WDAC
Bestelnr. 32910-040-33629
 

FX-LINE | FX-PEGASUS-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33622
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33623
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33624
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33625
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30818
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30047
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30048
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30049
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30050
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30819
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30051
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30052
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33627
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33628
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33629
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33631
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33632
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33633

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

FX90.229.090.WDAC antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 32910-040
lichtgrijs RAL 7035 32910-041
verkeersrood RAL 3020 32910-046

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 893 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 370
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 820
Frequentie Hz 50
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50
Maximale stroomsterkte A 0,5

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Typ 90 veiligheidsopslagkast met recircula-
tieafzuigsysteem
Deuren met een ONE-TOUCH eenhands-
bediening, vastzetinrichting en automatisch 
deur sluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 104



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 534 x 450 x 96* 27948  

Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707  

Antislipmat voor schuifladen zwart 540 x 490 x 1 15653  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 818 x 35 x 85 30069  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem actieve kool 270 x 270 x 246 32950  

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model FX90.229.060.WDAC
Bestelnr. 32915-046-33600
 

Model FX90.229.060.WDAC
Bestelnr. 32915-040-33608
 

Model FX90.229.060.WDAC
Bestelnr. 32915-041-33610
 

FX-LINE | FX-PEGASUS-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33600 34371
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33602 34372
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33603 34373
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33604 34374
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33606 34375
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30820 34369
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30081 33412
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30082 33413
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30083 33414
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30084 33415
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30085 33416
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30821 34370
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30086 33417
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30087 33418
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33608 34376
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33609 34377
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33610 34378
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33616 34381
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33617 34382
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33618 34383
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33619 34384
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33620 34385
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33612 34379
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33613 34380

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
FX90.229.060.WDAC antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 32915-040 32920-040

lichtgrijs RAL 7035 32915-041 32920-041
verkeersrood RAL 3020 32915-046 32920-046

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 287
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 526
Frequentie Hz 50
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50
Maximale stroomsterkte A 0,5

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Typ 90 veiligheidsopslagkast met recircula-
tieafzuigsysteem

Deur met vastzetinrichting en automatisch 
deursluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 104



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 524 x 35 x 85 30112  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem actieve kool 270 x 270 x 181 32951  

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model FX30.229.086.WDFW
Bestelnr. 32946-060-33622
 

Model FX30.229.086.WDFW
Bestelnr. 32946-061-33627
 

Model FX30.229.086.WDFW
Bestelnr. 32946-066-33629
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 864 x 620 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 519 x 1626
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 245
Inrijhoogte transportsokkel mm 90
Inrijbreedte transportsokkel mm 788
Frequentie Hz 50
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50
Maximale stroomsterkte A 0,5

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Typ 30 veiligheidsopslagkast met recircula-
tiefilter-opzetunit 

Model WDFW is uitgevoerd met een 
vensterdeur

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 104

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33622
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33623
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33624
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33625
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30818
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30047
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30048
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30049
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30050
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30819
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30051
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30052
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33627
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33628
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33629
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33631
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33632
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33633

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

FX30.229.086.WDFW antracietgrijs signaalgeel RAL 1004 32946-060
lichtgrijs RAL 7035 32946-061
verkeersrood RAL 3020 32946-066

FX-LINE | FX-DISPLAY-30



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 534 x 450 x 96* 27948  

Antislipmat voor schuifladen zwart 540 x 490 x 1 15653  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast 
worden besteld) vezelplaat met melamine coating RAL 7016 786 x 536 x 88 31010  

Afdekplint vezelplaat met melamine coating RAL 7016 786 x 536 x 88 31924  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem actieve kool 270 x 270 x 181 32951  

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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FX90.229.120.MV
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 145
Afstand  (mm) 135 145
Afstand  (mm) 135 170 240
Afstand  (mm) 135 170 230 240
Afstand  (mm) 135 170 200 230 275 145
Afstand  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Afstand  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Afstand  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Afstand  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

3

2

1

FX90.229.120.WDAC
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 150
Afstand  (mm) 135 150
Afstand  (mm) 135 170 150
Afstand  (mm) 135 170 200 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 280 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Afstand  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
90 spuitbussen 400 ml
40 blikken 1 liter
40 glazen laboratoriumfles 1 liter
40 PE laboratoriumfles 1 liter
15 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

FX90.229.090.WDAC
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 150
Afstand  (mm) 135 150
Afstand  (mm) 135 170 150
Afstand  (mm) 135 170 200 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 280 250
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Afstand  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
49 spuitbussen 400 ml
23 blikken 1 liter
23 glazen laboratoriumfles 1 liter
23 PE laboratoriumfles 1 liter
9 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 90

Instelhoogtes



FX90.229.060.WDAC
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 145
Afstand  (mm) 135 145
Afstand  (mm) 135 170 240
Afstand  (mm) 135 170 230 240
Afstand  (mm) 135 170 200 230 275 145
Afstand  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Afstand  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Afstand  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Afstand  (mm) 200 200 170 230 295 475 390 475 520 585

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 370
Afstand  (mm) 285 400
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1
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FX30.229.086.WDFW
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 130
Afstand  (mm) 135 130
Afstand  (mm) 135 170 130
Afstand  (mm) 135 170 200 230
Afstand  (mm) 135 170 200 230 260 230
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 325  
Afstand  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 900
Afstand  (mm) 170 170 200 200 230 455 360  490 550

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
49 spuitbussen 400 ml
23 blikken 1 liter
23 glazen laboratoriumfles 1 liter
23 PE laboratoriumfles 1 liter
9 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 350
Afstand  (mm) 285 380
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 30
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Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 90

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 30

Bovenaanzicht
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 INDIVIDUEEL EN OP MAAT GEMAAKT 

Met de online tool kunt u uw veiligheidskast individueel samenstellen, inclusief interieur, maatvoering en ont-
werp. Het gewenste product wordt vervolgens gevisualiseerd en een offerte kan direct worden aangevraagd.  
 
Krijg een overzicht van het uitgebreide asecos assortiment en vind eenvoudig de juiste kast voor uw toepas-
sing. Test de configurator nu op: 

www.asecos-configurator.com

asecos productconfigurator
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S-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren
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S-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren en deurvastzetinrichting
1196 mm
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S-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren, 
deurvastzetinrichting en scheidingswand
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S-PEGASUS-90 | Modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting, 
automatisch deursluitsysteem (TSA) en eenhandsbediening (AGT)
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S-CLASSIC-30 | Modelgroep met draaideuren
995 mm

48
2 

m
m

S30.045.097.WM

pagina 127

De modellen van de 
modellenlijn S-LINE met 
vouwdeuren zijn te vin-
den vanaf pagina 128
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S-LINE
Overzicht

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

Brandveiligheidsopslagkasten type 30
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Bewezen allrounder 
De juiste opbergoplossing voor elke toepassing dankzij een breed scala 
aan modellen en binnenuitrusting. Kies flexibel uit zowel brede en 
smalle als middelhoge en hoge kasten.

Gemakkelijk in gebruik 
Minimale krachtinspanning bij de deurbediening, de optioneel ver-
krijgbare deurvastzetinrichting biedt een veilig opslaan en ophalen van 
verpakkingen met 2 handen.

Scheidingswanden 
Optioneel verkrijgbaar met scheidingswand die twee opslagcomparti-
menten creëert voor de veilige en kostenefficiënte opslag van verschil-
lende gevaarlijke stoffen in één en dezelfde kast.

Af te sluiten d.m.v. profielcilin-
derslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Model PEGASUS 
Bijzonder comfortabel en meer 
veiligheid bij het opbergen en 
uitnemen van gevaarlijke stoffen 
dankzij de bediening met één hand 
(AGT) van de vleugeldeuren, het 
deurvergrendelingssysteem en het 
automatisch deursluitsysteem (TSA).

S-LINE | S-CLASSIC-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en       
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met vijf 
jaar in combinatie met een onderhoudscon-
tract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model S90.196.120
Bestelnr. 30115-002-33715
 

Model S90.196.120.WDAS
Bestelnr. 30116-002-33724
 

Model S90.196.120.WDAS
Bestelnr. 30116-001-33726
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 420
Luchtverversing 10-voudig m³/h 10
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

De klassieker voor laboratorium en industrie

Soepel lopende deuren voor een moeitelo-
ze bediening

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33715
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33716
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33717
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33718
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33719
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30830
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33720
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33721
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33722
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33723
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30831
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30143
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30144
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33724
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33725
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33726
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33727
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33728
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33729

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.120 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30115-001
signaalgeel RAL 1004 30115-002
laboratorium wit 30115-005

S90.196.120.WDAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30116-001
signaalgeel RAL 1004 30116-002
laboratorium wit 30116-005

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

S-LINE | S-CLASSIC-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Afdekplint slaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016 1118 x 35 x 85 30036  

Q-Mover 2 stuks staal met epoxy coating structuur RAL 7016  30037  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.090
Bestelnr. 30204-002-33705
 

Model S90.196.090.WDAS
Bestelnr. 30205-001-33709
 

Model S90.196.090.WDAS
Bestelnr. 30205-002-33711
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 896 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 310
Luchtverversing 10-voudig m³/h 7
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

De klassieker voor laboratorium en industrie

Soepel lopende deuren voor een moeitelo-
ze bediening

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33705
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33706
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33707
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33708
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30832
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30212
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30213
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30214
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30215
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30833
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30216
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30217
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33709
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33710
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33711
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33712
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33713
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33714

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.090 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30204-001
signaalgeel RAL 1004 30204-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30204-005

S90.196.090.WDAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30205-001
signaalgeel RAL 1004 30205-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30205-005

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

S-LINE | S-CLASSIC-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 534 x 450 x 96* 27948  

Antislipmat voor schuifladen zwart 540 x 490 x 1 15653  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.060
Bestelnr. 30227-002-33659
 

Model S90.196.060.WDAS
Bestelnr. 30228-002-33683
 

Model S90.196.060.WDAS
Bestelnr. 30228-001-33681
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 260
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

De klassieker voor laboratorium en industrie

Soepel lopende deuren voor een moeitelo-
ze bediening

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33659 34387
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33660 34388
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33661 34389
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33662 34390
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33663 34391
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30834 34386
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30257 33451
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30258 33452
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30260 33454
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30261 33455
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30263 33457
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30835 30835
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30266 33460
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30265 33459
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33681 34392
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33682 34393
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33683 34394
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33684 34395
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33685 34396
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33686 34397
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33687 34398
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33688 34399
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33689 34400
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33690 34401

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060 kastromp zonder interieur, met deurscharnier links lichtgrijs RAL 7035 30227-001 30229-001

signaalgeel RAL 1004 30227-002 30227-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30227-005 30227-005

S90.196.060.WDAS kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met 
deurvastzetinrichting

lichtgrijs RAL 7035 30228-001 30230-001
signaalgeel RAL 1004 30228-002 30230-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30228-005 30230-005

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

S-LINE | S-CLASSIC-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.120.MV.WDAS
Bestelnr. 30348-001-33848
 

Model S90.196.120.MV.WDAS
Bestelnr. 30348-001-33849
 

Model S90.196.060.MH.WDAS
Bestelnr. 30353-001-33837
 

Technische tekeningen S90.196.120.MV.WDAS  S90.196.060.MH.WDAS

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 450 x 524 x 1742 

rechts: 450 x 524 x 1742
boven: 450 x 524 x 877 
beneden: 450 x 524 x 
845

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 515 260
Luchtverversing 10-voudig m³/h 8 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5 5

Belangrijkste eigenschappen

Deuren voorzien van vastzetin-
richting
Scheidingswand creëert twee 
gescheiden opslagcomparti-
menten

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze 
kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 152

S90.196.060.MH.WDAS Deurscharnier: links rechts
Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33835 34423

Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, PP grijs 30355 33489

Boven: 2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 37685 37702

Boven: 2x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, PP grijs 37686 37703

Boven: 2x schuiflade (V=4.5L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33836 34424

Boven: 3x schuiflade (V=4.5L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33837 34425

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

S90.196.120.MV.WDAS
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33848

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 30350

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 37683

Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 37684

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33849

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 33850

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060.MH.WDAS kastromp zonder interieur, deurscharnier links, 

met deurvasthoudvoorziening, met horizontale 
scheidingswand

lichtgrijs RAL 7035 30353-001 33823-001

signaalgeel RAL 1004 30353-002 33823-002

 laboratorium wit 30353-005 33823-005

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.120.MV.WDAS kastromp zonder interieur, met verticale 
scheidingswand, met deurvastzetinrichting

lichtgrijs RAL 7035 30348-001
signaalgeel RAL 1004 30348-002
laboratorium wit 30348-005

S-LINE | S-CLASSIC-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 330

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Alle modellen

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.129.120
Bestelnr. 30121-002-33744
 

Model S90.129.120.WDAC
Bestelnr. 30123-002-33753
 

Model S90.129.120.WDAS
Bestelnr. 30122-001-33754
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1298
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 524 x 1072
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 270
Luchtverversing 10-voudig m³/h 6
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Kasthoogte van 129 cm

Model WDAS met deuren voorzien van 
vastzetinrichting
Model WDAC met deuren met een ONE-
TOUCH eenhandsbediening, vastzetinrich-
ting en automatisch deursluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33744
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33745
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33746
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33747
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33748
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30822
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33749
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33750
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33751
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33752
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30823
2x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30165
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30166
2x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33753
3x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33754
2x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33755
3x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33756

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.129.120 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30121-001
signaalgeel RAL 1004 30121-002

S90.129.120.WDAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30122-001
signaalgeel RAL 1004 30122-002

S90.129.120.WDAC kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, 
deurvastzetinrichting

lichtgrijs RAL 7035 30123-001
signaalgeel RAL 1004 30123-002

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodellen .WDAC en .WDAS bestelbaar

S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.



124

Model S90.129.060
Bestelnr. 30238-002-33735
 

Model S90.129.060.WDAS
Bestelnr. 30239-001-33740
 

Model S90.129.060.WDAC
Bestelnr. 30242-002-33741
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 616 x 1298
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 524 x 1072
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 170
Luchtverversing 10-voudig m³/h 3
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Kasthoogte van 129 cm

Model WDAS met deur met vastzetinrich-
ting
Model WDAC met deuren met vastzetin-
richting en automatische deur sluitsysteem 
(TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33735 34413
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33736 34414
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33737 34415
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33738 34416
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33739 34417
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30825 34412
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30283 33499
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30284 33500
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30285 33501
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30286 33502
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30287 33503
2x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30289 33505
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30290 33506
2x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33740 34418
3x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33741 34419
2x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33742 34420
3x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33743 34421

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
S90.129.060 kastromp zonder interieur, met deurscharnier links lichtgrijs RAL 7035 30238-001 30240-001

signaalgeel RAL 1004 30238-002 30240-002
S90.129.060.WDAS kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met 

deurvastzetinrichting
lichtgrijs RAL 7035 30239-001 30241-001
signaalgeel RAL 1004 30239-002 30241-002

S90.129.060.WDAC kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met 
TSA, deurvastzetinrichting

lichtgrijs RAL 7035 30242-001 30243-001
signaalgeel RAL 1004 30242-002 30243-002

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodellen .WDAC en .WDAS bestelbaar

S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90



125

Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Wandmontage 
Dankzij wandmontage kunnen kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
direct boven de werkplek worden opgeslagen. Dit voorkomt lange 
afstanden en alle opgeslagen stoffen zijn direct binnen handbereik.

Geen ongeoorloofd gebruik 
Optioneel afsluitbare versie met profielcilinderslot.

Ventilatie 
Gelijkmatige ventilatie en afzuiging van de gehele binnenruimte van de 
kast. Geïntegreerde luchtkanalen klaar voor aansluiting (ø 75) op een 
mechanisch ventilatiesysteem. De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen wordt veilig voorkomen.

S-LINE | S-CLASSIC-30
Brandveiligheidsopslagkasten voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in 
werkruimtes, conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.



Model S30.045.097.WM 
Bestelnr. 32467-912
 

Model S30.045.097.WM met profielcilinderslot
Bestelnr. 32467-911
 

Technische tekeningen S30.045.097.WM

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 995 x 470 x 482
Inwendige afmetingen B x D x H mm 942 x 419 x 414
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 75
Afvoerluchtaansluiting ND 75
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 1
Maximale belasting kg 150

Bruikbare instelhoogtes

S30.045.097.WM
mm 202
mm 207

 
 

1

2

Belangrijkste eigenschappen

Type 30 veiligheidsbox voor wandmontage

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 152

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-unit zonder flowbewaking 17178
Recirculatiefilter-unit met flowbewaking, voor onderbouwkasten 27144
Adapter voor wandmontage 23458

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Opvanglegbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 935 x 390 x 50 25,00 10,00 9,09 29573

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S30.045.097.WM interieur met bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy 
coating), inclusief muursteun en bevestigingsmateriaal, 
met profielcilinderslot

antracietgrijs RAL 7016 32467-911

interieur met bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy 
coating), inclusief muursteun en bevestigingsmateriaal antracietgrijs RAL 7016 32467-912
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S-PHOENIX-90 | Modelgroep met vouwdeuren en deurvastzetinrichting
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S-PHOENIX-90 | Modelgroep met vouwdeuren, deurvastzetinrichting en scheidingswand
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Overzicht

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

S-PHOENIX Vol.2-90 | Modelgroep met vouwdeuren, deurvastzetinrichting, automatisch deursluitsysteem (TSA) en eenhandsbediening (AGT)
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Het plaatsbesparende industriële fenomeen 
Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak. Plaats-
besparende vouwdeuren, bij uitstek geschikt om toe te passen als de 
doorgang voor de kast smal is. Doorlopende beschermingsstrips tegen 
afklemmen op de vouwdeuren bieden maximale bescherming tijdens 
het gebruik.

Gemakkelijk in gebruik 
Minimale krachtinspanning bij de deurbediening, de deurvastzetin-
richting biedt een veilig opslaan en ophalen van verpakkingen met 2 
handen.

Scheidingswanden 
Optioneel verkrijgbaar met scheidingswand die twee opslagcomparti-
menten creëert voor de veilige en kostenefficiënte opslag van verschil-
lende gevaarlijke stoffen in één en dezelfde kast.

Af te sluiten d.m.v. profielcilin-
derslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Speciale diepte 
Optimaal ruimtegebruik door de 
optionele kastdiepte van 75 cm.

S-LINE | S-PHOENIX-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en       
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met vijf 
jaar in combinatie met een onderhoudscon-
tract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model S90.196.120.FDAS
Bestelnr. 30118-005-33715
 

Model S90.196.120.FDAS
Bestelnr. 30118-001-33724
 

Model S90.196.120.FDAS
Bestelnr. 30118-002-33726
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 420
Luchtverversing 10-voudig m³/h 10
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deuren voorzien van vastzetinrichting

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33715
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33716
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33717
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33718
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33719
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30830
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33720
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33721
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33722
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33723
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30831
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30143
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30144
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33724
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33725
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33726
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33727
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33728
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33729

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.120.FDAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30118-001
signaalgeel RAL 1004 30118-002
laboratorium wit 30118-005

S-LINE | S-PHOENIX-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.090.FWAS
Bestelnr. 30207-005-33705
 

Model S90.196.090.FWAS
Bestelnr. 30207-001-33709
 

Model S90.196.090.FWAS
Bestelnr. 30207-002-33711
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 896 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 750 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 310
Luchtverversing 10-voudig m³/h 7
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deuren voorzien van vastzetinrichting

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33705
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33706
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33707
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33708
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30832
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30212
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30213
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30214
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30215
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30833
3x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30216
4x opvanglegbord metaalvrije (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) PP grijs 30217
4x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33709
5x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33710
6x schuiflade (V=19.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33711
4x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33712
5x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33713
6x schuiflade (V=19.0L) roestvast staal 33714

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.090.FWAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30207-001
signaalgeel RAL 1004 30207-002
laboratorium wit 30207-005

S-LINE | S-PHOENIX-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 330

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 534 x 450 x 96* 27948  

Antislipmat voor schuifladen zwart 540 x 490 x 1 15653  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.060.FDAS
Bestelnr. 30233-001-33659
 

Model S90.196.060.FDAS
Bestelnr. 30233-001-33681
 

Model S90.196.060.FDAS
Bestelnr. 30233-002-33683
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 260
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deur voorzien van vastzetinrichting

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33659 34387
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33660 34388
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33661 34389
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33662 34390
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33663 34391
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30834 34386
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30257 33451
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30258 33452
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30260 33454
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30261 33455
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30263 33457
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30835 30835
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30266 33460
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30265 33459
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33681 34392
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33682 34393
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33683 34394
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33684 34395
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33685 34396
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33686 34397
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33687 34398
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33688 34399
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33689 34400
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33690 34401

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060.FDAS kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, 

met deurvastzetinrichting
lichtgrijs RAL 7035 30233-001 30234-001
signaalgeel RAL 1004 30233-002 30234-002
laboratorium wit 30233-005 30234-005

S-LINE | S-PHOENIX-90



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.060.075.FDAS
Bestelnr. 30313-001-33697
 

Model S90.196.060.075.FDAS
Bestelnr. 30313-001-33698
 

Model S90.196.060.075.FDAS
Bestelnr. 30313-002-33699
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 749 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 657 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 310
Luchtverversing 10-voudig m³/h 5
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Diepte van de kast 750 mm

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deur voorzien van vastzetinrichting

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
4x schuiflade (V=5.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33695 34402
5x schuiflade (V=5.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33696 34403
6x schuiflade (V=5.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33697 34404
4x schuiflade (V=5.5L) roestvast staal 33700 34407
5x schuiflade (V=5.5L) roestvast staal 33701 34408
6x schuiflade (V=5.5L) roestvast staal 33702 34409

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060.075.FDAS kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, 

met deurvastzetinrichting
lichtgrijs RAL 7035 30313-001 30314-001
signaalgeel RAL 1004 30313-002 30314-002
laboratorium wit 30313-005 30314-005

S-LINE | S-PHOENIX-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 314 x 560 x 66* 18473  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 630 x 340 x 1 8720  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.120.MV.FDAS
Bestelnr. 30708-001-33848
 

Model S90.196.120.MV.FDAS
Bestelnr. 30708-001-33849
 

Model S90.196.060.MH.FDAS
Bestelnr. 30709-001-33835
 

Technische tekeningen S90.196.120.MV.FDAS  S90.196.060.MH.FDAS

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 450 x 524 x 1742 

rechts: 450 x 524 x 1742
boven: 450 x 524 x 877 
beneden: 450 x 524 x 
845

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 515 260
Luchtverversing 10-voudig m³/h 8 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5 5

Belangrijkste eigenschappen

Scheidingswand creëert twee 
gescheiden opslagcomparti-
menten

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deuren voorzien van vastzetin-
richting

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze 
kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 152

S90.196.060.MH.FDAS(R) Deurscharnier: links rechts
Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33835 34423

Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, PP grijs 30355 33489

Boven: 2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 37685 37702

Boven: 2x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, PP grijs 37686 37703

Boven: 2x schuiflade (V=4.5L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33836 34424

Boven: 3x schuiflade (V=4.5L) 
Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33837 34425

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

S90.196.120.MV.FDAS
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33848

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 30350

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 37683

Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 37684

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs 33849

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal, PP grijs 33850

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060.MH.FDAS kastromp zonder interieur, deurscharnier links, 

met deurvasthoudvoorziening, met horizontale 
scheidingswand

lichtgrijs RAL 7035 30709-001 31867-001

laboratorium wit 30709-005 31867-005

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.120.MV.FDAS kastromp zonder interieur, met verticale 
scheidingswand, met deurvastzetinrichting

lichtgrijs RAL 7035 30708-001
signaalgeel RAL 1004 30708-002
laboratorium wit 30708-005

S-LINE | S-PHOENIX-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 330

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.



144

Het plaatsbesparende industriële fenomeen 
Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak. Plaats-
besparende vouwdeuren, bij uitstek geschikt om toe te passen als de 
doorgang voor de kast smal is. Doorlopende beschermingsstrips tegen 
afklemmen op de vouwdeuren bieden maximale bescherming tijdens 
het gebruik.

Eenhandsbediening 
Met één hand lichtlopend beide deuren gelijktijdig openen. De contai-
ner blijft bij het openen veilig in één hand. De geopende deuren ver-
grendelen veilig in het vastzetsysteem, comfortabele en veilige opslag 
en ophalen van emballage.

Deur-sluit-automaat 
De deuren sluiten automatisch na ca. 60 seconden, akoestisch en 
visueel signaal voordat de sluitprocedure start.

Af te sluiten d.m.v. profielcilin-
derslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Speciale diepte 
Optimaal ruimtegebruik door de 
optionele kastdiepte van 75 cm.

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model S90.196.120.FDAC
Bestelnr. 30119-002-33715
 

Model S90.196.120.FDAC
Bestelnr. 30119-001-33724
 

Model S90.196.120.FDAC
Bestelnr. 30119-001-33726
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 420
Luchtverversing 10-voudig m³/h 10
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deuren met een ONE-TOUCH eenhands-
bediening, vastzetinrichting en automatisch 
deur sluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33715
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33716
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33717
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33718
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33719
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30830
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33720
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33721
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33722
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 33723
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30831
3x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30143
4x opvanglegbord metaalvrije (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L) PP grijs 30144
4x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33724
5x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33725
6x schuiflade (V=29.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33726
4x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33727
5x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33728
6x schuiflade (V=29.0L) roestvast staal 33729

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

S90.196.120.FDAC kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, 
deurvastzetinrichting

lichtgrijs RAL 7035 30119-001
signaalgeel RAL 1004 30119-002
laboratorium wit 30119-005

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak voor legbord polyethyleen zwart 1000 x 392 x 50* 7223  

Inzetopvangbak voor schuifladen PP grijs 834 x 450 x 96* 10054  

Antislipmat voor schuifladen zwart 840 x 490 x 1 8699  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.060.FDAC
Bestelnr. 30235-001-33681
 

Model S90.196.060.FDAC
Bestelnr. 30235-002-33683
 

Model S90.196.060.FDAC
Bestelnr. 30235-005-33659
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 524 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 260
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deur met vastzetinrichting en automatisch 
deursluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33659 34387
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33660 34388
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33661 34389
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33662 34390
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33663 34391
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30834 34386
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30257 33451
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30258 33452
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30260 33454
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30261 33455
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30263 33457
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30835 30835
4x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30266 33460
3x opvanglegbord metaalvrije (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L) PP grijs 30265 33459
4x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33681 34392
5x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33682 34393
6x schuiflade (V=4.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33683 34394
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33684 34395
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33685 34396
4x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33686 34397
5x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33687 34398
6x schuiflade (V=4.5L) roestvast staal 33688 34399
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33689 34400
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L) roestvast staal 33690 34401

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060.FDAC kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, 

met TSA, deurvastzetinrichting
lichtgrijs RAL 7035 30235-001 30236-001
signaalgeel RAL 1004 30235-002 30236-002
laboratorium wit 30235-005 30236-005
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Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Legbord met opslagbox scharnieren rechts plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30030  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Inzetopvangbak voor afvalschuiflade polyethyleen wit 313 x 484 x 71* 40171  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 333
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model S90.196.060.075.FDAC
Bestelnr. 30315-001-33697
 

Model S90.196.060.075.FDAC
Bestelnr. 30315-001-33698
 

Model S90.196.060.075.FDAC
Bestelnr. 30315-002-33699
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 749 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 657 x 1742
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 310
Luchtverversing 10-voudig m³/h 5
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Belangrijkste eigenschappen

Ruimtebesparende vouwdeuren

Deur met vastzetinrichting en automatisch 
deursluitsysteem (TSA)

Speciale kastdiepte 750 mm

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 152

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
4x schuiflade (V=5.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33695 34402
5x schuiflade (V=5.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33696 34403
6x schuiflade (V=5.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33697 34404
4x schuiflade (V=5.5L) roestvast staal 33700 34407
5x schuiflade (V=5.5L) roestvast staal 33701 34408
6x schuiflade (V=5.5L) roestvast staal 33702 34409

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

Deurscharnier: links rechts
S90.196.060.075.FDAC kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, 

met TSA, deurvastzetinrichting
lichtgrijs RAL 7035 30315-001 30316-001
signaalgeel RAL 1004 30315-002 30316-002
laboratorium wit 30315-005 30316-005

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 314 x 560 x 66* 18473  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 630 x 340 x 1 8720  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Afzuiging Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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S90.196.120(.WDAS/.FDAS/.FDAC)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 145
Afstand  (mm) 135 210
Afstand  (mm) 135 200 210
Afstand  (mm) 170 200 200 275
Afstand  (mm) 170 170 200 230 340 295
Afstand  (mm) 170 170 200 230 330 295 400  
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  530
Afstand  (mm) 170 170 230 230 295 230 390  520 1010
Afstand  (mm) 200 200 265 330 295 490 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
90 spuitbussen 400 ml
40 blikken 1 liter
40 glazen laboratoriumfles 1 liter
40 PE laboratoriumfles 1 liter
15 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 460
Afstand  (mm) 285 490
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

S90.196.090(.WDAS/.FWAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 145
Afstand  (mm) 135 210
Afstand  (mm) 135 200 210
Afstand  (mm) 170 200 200 275
Afstand  (mm) 170 170 200 230 340 295
Afstand  (mm) 170 170 200 230 330 295 400  
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  530
Afstand  (mm) 170 170 230 230 295 230 390  520 1010
Afstand  (mm) 200 200 265 330 265 490 425  550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
49 spuitbussen 400 ml
23 blikken 1 liter
23 glazen laboratoriumfles 1 liter
23 PE laboratoriumfles 1 liter
9 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 460
Afstand  (mm) 285 490
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

S90.196.060(.WDAS/.FDAS*/.FDAC*)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 175
Afstand  (mm) 135 175
Afstand  (mm) 135 200 175
Afstand  (mm) 135 200 200 270
Afstand  (mm) 170 200 200 230 335 270
Afstand  (mm) 170 170 200 230 330 200 365 300
Afstand  (mm) 170 170 230 230 295 230 390 330  
Afstand  (mm) 170 170 230 230 265 230 390 330   
Afstand  (mm) 200 200 265 330 330 540 425 540   

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

* bij de modellen .FDAS en .FDAC wordt de instelhoogte bovenaan verminderd met 15 mm

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 460
Afstand  (mm) 285 490
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

Instelhoogtes

Brandveiligheidsopslagkasten type 90



S90.196.120.MV.WDAS(.FDAS)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 135
Afstand  (mm) 135 295
Afstand  (mm) 135 135 295
Afstand  (mm) 170 170 230 295
Afstand  (mm) 170 170 200 295 325 295
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Afstand  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Afstand  (mm) 200 200 200 330 295 490 390  550 490

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm) 460
Afstand  (mm) 285 490
Afstand  (mm) 315 380  
Afstand  (mm) 315 410  

3

2

1

3

2

1

S90.196.060.075.FDAS(.FDAC)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm) 160
Afstand  (mm) 135 160
Afstand  (mm) 135 200 160
Afstand  (mm) 135 200 200 255
Afstand  (mm) 170 200 200 230 320 255
Afstand  (mm) 170 170 200 230 330 200 350 285
Afstand  (mm) 170 170 230 230 295 230 390 330 510
Afstand  (mm) 170 170 230 230 265 230 390 330 520 990
Afstand  (mm) 200 200 265 330 330 540 425 540 550 615

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
40 spuitbussen 400 ml
17 blikken 1 liter
17 glazen laboratoriumfles 1 liter
17 PE laboratoriumfles 1 liter
9 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

3

2

1
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S90.196.060.MH.WDAS(.FDAS)
Standaard instelhoogte(s) van de schuifladen
Schuifladen / aantal 3 2
Afstand  (mm) 205
Afstand  (mm) 265 365
Afstand  (mm) 330 455

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Standaard instelhoogte van de legborden
Legborden / aantal 2
Afstand  (mm) 270
Afstand  (mm) 250

3

2

1
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S90.129.120(.WDAS/.WDAC)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm)  
Afstand  (mm)   
Afstand  (mm)    
Afstand  (mm)     
Afstand  (mm)       
Afstand  (mm)         
Afstand  (mm)         305
Afstand  (mm)         295 435
Afstand  (mm)         330 520

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
90 spuitbussen 400 ml
40 blikken 1 liter
40 glazen laboratoriumfles 1 liter
40 PE laboratoriumfles 1 liter
15 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm)  
Afstand  (mm)  335
Afstand  (mm)  220 385
Afstand  (mm)  250 315

3

2

1

S90.129.060(.WDAS/.WDAC)
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Afstand  (mm)  
Afstand  (mm)   
Afstand  (mm)    
Afstand  (mm)     
Afstand  (mm)       
Afstand  (mm)         
Afstand  (mm)         290
Afstand  (mm)         295 450
Afstand  (mm)         330 490

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
30 spuitbussen 400 ml
12 blikken 1 liter
12 glazen laboratoriumfles 1 liter
12 PE laboratoriumfles 1 liter
6 glazen laboratoriumfles 2,5 liter

Legborden / aantal 4 3 2
Afstand  (mm)  
Afstand  (mm)  335
Afstand  (mm)  220 395
Afstand  (mm)  250 315

3

2

1

Halfhoge veiligheidskasten type 90

Instelhoogtes
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Brandveiligheidsopslagkasten type 90

Bovenaanzicht
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 SERVICE EN ONDERHOUD –  
 VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG 

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl of www.asecos.nl Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten  
en -tarieven gratis aanvragen. Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

Een overzicht vindt u ook in deze catalogus vanaf pagina 494.

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechnische 
producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volledig en 
professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet alleen ern-
stige schade aan personen, het milieu en eigendommen voorkomen, 
maar is ook wettelijk voorgeschreven.
 
Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In de 
EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmiddelen re-
gelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en op hun 
bruikbaarheid te controleren.

asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van uw 
veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door onze 
gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting van een 
asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging tot 10 jaar.
 
Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts 
alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en venti-
latie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en ont-
luchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.
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U profiteert van maximaal 10 
jaar fabrieksgarantie, afhan-
kelijk van het gekozen service-
tarief.

98 % van alle reparaties 
kunnen wij bij de door ons 
zelf gefabriceerde producten 
tijdens de veiligheidtech-
nische controle uitvoeren – dat 
voorkomt apart voorrijden en 
bespaart u geld.

U hebt de garantie, dat wij als 
experts bekend zijn met alle 
voorschriften, richtlijnen en de 
constructie van de kast.

Het Asecos team houdt voor 
u bij wanneer het tijd is voor 
onderhoud en informeert u 
over noodzakelijke inspecties.

Landelijk servicenetwerk.

Onze veiligheidstechnische con-
troles voldoen aan Europese en 
nationale voorschriften: Arbeids-
omstandighedenbesluit, PGS 15, 
RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 
89/655/EEG en 2009/104/EG. 

Volledige, uitgebreide 
documentatie en leverbaarheid 
van reserveonderdelen (ten 
minste 10 jaar).

De beschermende functie van 
uw veiligheidskast (opgeslagen 
gevaarlijke stoffen worden 
bij brand afgeschermd) blijft 
permanent behouden en de 
levensduur van de installatie 
wordt verlengd.

De asecos dienst: uw voordelen in een oogopslag
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K-PHOENIX-90 | Modelgroep met draai- en vouwdeuren en deurvastzetinrichting
1197 mm
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K90.196.120.MF.FWAS
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K-UB-90 | Modelgroepen met schuifladen en draaideuren, diepte 500 mm
1102 mm
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K-LINE
Overzicht

Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90

Onderbouw-combinatiekasten type 90

K-PHOENIX Vol.2-90 | Modelgroep met draai- en vouwdeuren, deurvastzetinrichting en automatisch sluitsysteem
1197 mm
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 m
m

K90.196.120.MF.FWAC
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1197 mm
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K90.196.120.MC.FWAC
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De 3 in 1 combi-kast 
Veilige, gescheiden opslag van zuren, logen en ontvlambare gevaarlijke 
stoffen in slechts één kast.

Veilige gescheiden opslag 
Twee hermetisch gescheiden opslagcompartimenten met brandwe-
rende middenwand, geïntegreerd be- en ontluchtingssysteem met 
corrosiebestendige, metaalvrije luchtkanalen.

Vastzetinrichting 
De geopende deuren vergrendelen 
veilig in de vastzetinrichting, comfor-
tabel en veilig plaatsen en uitnemen 
van emballage.

Geen toegang voor onbevoegden 
Deuren afsluitbaar met een profiel- 
cilinderslot.

Ventilatie 
Gelijkmatige ventilatie en afzuiging van 
de gehele binnenruimte van de kast. 
Geïntegreerde luchtkanalen klaar voor 
aansluiting (ø 75) op een mecha-
nisch ventilatiesysteem. De mogelijke 
vorming van explosieve atmosferen 
of schadelijke dampen wordt veilig 
voorkomen.

Gecentraliseerde opslag van 
gevaarlijke stoffen 
Opslagbox voor toxische gevaarlijke 
stoffen, opslagbox apart afsluitbaar.

K-LINE | K-PHOENIX-90 | K-PHOENIX Vol.2-90

Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van 
ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform             
EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

Opslagvoorziening type 90 model PHOENIX Vol. 2 (FWAC) 
De geopende deuren vergrendelen veilig in de vastzetinrichting, 
comfortabel en veilig plaatsen en uitnemen van emballage. De deuren 
sluiten automatisch na ca. 60 seconden. Akoestisch en visueel signaal 
voordat de sluitprocedure start.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Compartiment links

Compartiment rechts
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Onze talrijke kastmodellen kunnen perfect worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen, dankzij de ruime keuze aan inrichtingsvarianten. Afhankelijk 
van uw behoeften zijn er inrichtingspakketten beschikbaar met de volgende 
componenten:

Interieur

Schuiflade

Bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage tot 5 liter, spuitbussen of 
gaspatronen
• De uittrekbare schuiflade geeft een overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke 

stoffen
• Alle emballages kunnen gemakkelijk en veilig worden verwijderd of aangepast
• De lades zijn zelfsluitend in geval van brand of hebben een permanent zelfs-

luitend mechanisme
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Metaalvrij opslagniveau

Optimaal geschikt voor de opslag van brandbare en licht-agressieve vloeistoffen.
• Het opslagniveau met chemisch resistente oppervlaktecoating en kunststof 

opvangbak biedt een hoge mate van corrosiebescherming
• De kunststof opvangbak is op het opslagniveau gemonteerd om te 

voorkomen dat deze kan kantelen of uitgetrokken worden en kan indien nodig 
eenvoudig worden verwijderd

• Beschikbaar materiaal: polypropyleen (grijs)

Bodemopvangbak en inzetrooster

Hoge kwaliteit bodemopvangbakken
• Eventuele lekkages worden veilig opgevangen in de bodemopvangbak
• Kan worden gebruikt in combinatie met een geperforeerd inzetrooster als 

extra opslagniveau voor emballage
• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat plaatstaal (RAL 7035), roestvast staal of 

polypropyleen

Legbord en opvanglegbord

Geschikt voor grotere emballage
• De legborden zijn in hoogte verstelbaar 

en kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan de hoogte van de 
emballage

• De opstaande veiligheidsrand 
beschermt de emballage tegen vallen

• Beschikbaar materiaal: gepoedercoat 
plaatstaal (RAL 7035) of roestvast staal

Toebehoren

Praktische accessoires zoals kunststof 
inzet-opvangbak, antislipmatten of 
afzonderlijk afsluitbare chemicaliënboxen 
vullen de interieurvarianten aan en 
bieden extra comfort en veiligheid bij het 
opbergen en hanteren van de emballage



x
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Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie: 

•  Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast 
worden geplaatst? 

• Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het 
legbord? 

• Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op 
één opslagniveau worden opgeslagen? 

• Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste 
rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifla-
den maken deze vragen overbodig! 

• Overzichtelijke opslag van kleinemballage. 

• Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen. 

• Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afval-
bakken

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpak-
kingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is 
niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een com-
pleet overzicht over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst 
dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en overzichtelijk in de 
volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel 
uw mogelijke opslagvolume in uw brandveiligheidsopslagkast!
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Model K90.196.120.MC.FWAS
Bestelnr. 30335-001-33841
 

Model K90.196.120.MF.FWAS
Bestelnr. 30333-001-33839
 

Model K90.196.120.MF.FWAS
Bestelnr. 30333-001-33838
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1197 x 617 x 1969
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 450 x 524 x 1742 

rechtsboven: 491 x 542 x 862 
rechtsonder: 491 x 542 x 862

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 515
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 30X m³/h 29
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 28

Belangrijkste eigenschappen

Veilige aparte opslag door hermetisch 
gescheiden compartimenten

Optioneel uit te breiden tot een gecentrali-
seerde opslagvoorziening

Type 90 compartiment voorzien van vast-
zetinrichting

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 172

K90.196.120.MC.FWAS
Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33841

Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 30755

Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33842

Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 33843

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

K90.196.120.MF.FWAS
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33838

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 30338

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 34257

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Boven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 37687

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33839

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 33840

K90.196.120.MC.FWAS kastromp zonder interieur, met 
deurvasthoudvoorziening, centrale opslag voor 
gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)

lichtgrijs RAL 7035 30335-001

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

K90.196.120.MF.FWAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, 
met verticale scheidingswand (brandwerend)

lichtgrijs RAL 7035 30333-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30333-005

K-LINE | K-PHOENIX-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Meer informatie en geschikte oplossingen voor technische ventilatie zijn te vinden vanaf pagina 326

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model K90.196.120.MC.FWAC
Bestelnr. 30336-001-33841
 

Model K90.196.120.MF.FWAC
Bestelnr. 30334-001-33839
 

Model K90.196.120.MF.FWAC
Bestelnr. 30334-001-33838
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1197 x 617 x 1969
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 450 x 524 x 1742 

rechtsboven: 491 x 542 x 862 
rechtsonder: 491 x 542 x 862

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 515
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 30X m³/h 29
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 28

Belangrijkste eigenschappen

Veilige aparte opslag door hermetisch 
gescheiden compartimenten

Optioneel uit te breiden tot een gecentrali-
seerde opslagvoorziening

Type 90 compartiment met vastzetinrichting 
en automatisch deursluitsysteem (TSA)

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 172

K90.196.120.MC.FWAC
Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33841

Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 30755

Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33842

Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 33843

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

K90.196.120.MF.FWAC
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33838

Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 30338

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechtsboven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 34257

Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Boven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 37687

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33839

Links: 6x schuiflade (V=4.5L) 
Rechtsboven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Rechtsonder: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

roestvast staal, vezelplaat met melamine coating / 
kunststof PP grijs 33840

K90.196.120.MC.FWAC kastromp zonder interieur, met TSA, 
deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke 
stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)

lichtgrijs RAL 7035 30336-001

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

K90.196.120.MF.FWAC kastromp zonder interieur, met TSA, 
deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand 
(brandwerend)

lichtgrijs RAL 7035 30334-001

laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30334-005

K-LINE | K-PHOENIX Vol.2-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord met opslagbox scharnieren links plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 380 x 420 x 360 30029  

Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706  

Inzetopvangbak voor opslagschuiflade PP natuur 318 x 449 x 66* 18472  

Antislipmat voor opslagschuiflade zwart 495 x 340 x 1 8719  

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035  

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038  

Documentenhouder A5 polystyreen  30793  

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Perfect onder de zuurkast 
Maakt perfect gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast.

De 2 in 1 combi-onderbouwkast 
Veilige opslag van licht agressieve en ontvlambare gevaarlijke stoffen in 
één kast. Gescheiden opslagcompartimenten met middenwand.

Af te sluiten d.m.v. cilinderslot met optische statusindicatie 
De deuren en schuiflade zijn afsluitbaar d.m.v. een cilinderslot. De 
ingebouwde indicator geeft op de kast de status van het slot aan (rood 
= dicht / groen = open).

Ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 50) op een 
mechanische afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Mobiel 
Optioneel verkrijgbare wielen met 
plint en geïntegreerde blokkering, 
gemakkelijk verschuiven van de kast. 
Hoogteaanpassing aan verschillende 
laboratoriummeubelsystemen mogelijk 
door opzetpanelen.

K-LINE | K-UB-90
Onderbouw-combinatiekast voor de onbeperkte opslag van ontvlambare en 
agressieve gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, 
ARAB, CODEX en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere 
informatie

• De tarieven voor onze service- en onder-
houdsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 
494
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Compartiment links

Compartiment rechts
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Model K90.060.140.050.UB.3T
Bestelnr. 30377-001-33846
 

Model K90.060.110.050.UB.2T
Bestelnr. 30365-001-33844
 

Model K90.060.110.050.UB.ST
Bestelnr. 30358-001-35363
 

Technische tekeningen K90.060.140.050.UB.ST  
K90.060.140.050.UB.3T

K90.060.110.050.UB.ST  
K90.060.110.050.UB.2T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1402 x 502 x 601 1102 x 502 x 601
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 770 x 380 x 502 

rechts: 440 x 468 x 562
links: 470 x 380 x 502 
rechts: 440 x 468 x 562

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 197 155
Luchtverversing 10-voudig m³/h 3 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1

Bruikbare instelhoogtes

Compartiment links
mm 460
mm 400*

Compartiment rechts

mm 495**
mm 280 / 195***

* Opvangbak met inzetrooster 
** 1 schuifplateau 
*** 2 schuifplateaus

K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.110.050.UB.2T

1 3
4

4

2 3
4

4

K90.060.140.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T

1 3
4

4

2 3
4

4

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuur-
kasten of werkplekken voor gevaarlijke 
stoffen
Veilige aparte opslag door hermetisch 
gescheiden compartimenten

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden 
vanaf pagina 172

K90.060.110.050.UB.2T
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33844

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33845

K90.060.110.050.UB.ST
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 35362

Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 35363

K90.060.140.050.UB.3T
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33846

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 33847

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

K90.060.140.050.UB.ST
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 35364

Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, vezelplaat met 
melamine coating / kunststof PP grijs 35365

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

K90.060.140.050.UB.ST kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 
draaideur lichtgrijs RAL 7035 30370-001

K90.060.140.050.UB.3T kastromp zonder interieur, met 3 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30377-001
K90.060.110.050.UB.ST kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 

draaideur lichtgrijs RAL 7035 30358-001

K90.060.110.050.UB.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30365-001

K-LINE | K-UB-90



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Alle modellen met breedte 1400 mm
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31359

Alle modellen met breedte 1100 mm
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90

K90.196.120.MF(MC).FWAS, K90.196.120.MF(MC).FWAC
Standaard instelhoogte van de schuifladen (linker compartiment)

MF MC
Schuifladen / aantal 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2 4
Afstand  (mm) 200
Afstand  (mm) 135 290
Afstand  (mm) 135 135 290
Afstand  (mm) 135 170 230 290
Afstand  (mm) 170 170 200 295 320 305
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Afstand  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  
Afstand  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   
Afstand  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   

Standaard instelhoogte van de legborden (linker compartiment)
MF MC

Legborden / aantal 4 3 2 3
Afstand  (mm) 460
Afstand  (mm) 285 435
Afstand  (mm) 315 380 445
Afstand  (mm) 315 410 410

Standaard instelhoogte van de schuifplateaus (rechter 
compartiment)
Schuifplateau / aantal 6 4
Afstand  (mm) 230
Afstand  (mm) 265
Afstand  (mm) 265 395
Afstand  (mm) 230 395
Afstand  (mm) 265 395
Afstand  (mm) 265 395

3

2

1

3

2

1

Instelhoogtes



230 484
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93
°

max 180°

luchttoevoer

aarding
luchtafvoer Ø75

K90.196.120.MF(MC).FWAS
K90.196.120.MF(MC).FWAC

921 181

luchttoevoer

aarding

luchtafvoer Ø50

K90.060.140.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T

740 181

luchttoevoer

aarding

luchtafvoer Ø50

K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.110.050.UB.2T
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Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90

Onderbouw-combinatiekasten type 90

Bovenaanzicht
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De Gigant 
Veilige en correcte opslag van groot  emballage en 200 liter vaten.

Aarding 
Veiligheid bij het overgieten, doorlopende aardingsaansluiting binnen 
en buiten. Inwendig uitgevoerd met 1 tot 3 aardingskabels incl. klem.

Individueel 
Optionele stellingkast met in hoogte verstelbare opslagniveaus maakt 
het optimale gebruik van de aanwezige opslagcapaciteit mogelijk.

Hoge flexibiliteit 
Transportsokkel voor het  eenvoudige 
interne transport.

Geen toegang voor onbevoegden 
Deuren afsluitbaar met een profielci-
linderslot.

Ventilatie 
Gelijkmatige ventilatie en afzuiging van 
de gehele binnenruimte van de kast. 
Geïntegreerde luchtkanalen klaar voor 
aansluiting (ø 75) op een mecha-
nisch ventilatiesysteem. De mogelijke 
vorming van explosieve atmosferen 
of schadelijke dampen wordt veilig 
voorkomen.

XL-LINE | XL-CLASSIC-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere 
informatie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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XL-CLASSIC-90 | Modelgroep met draaideuren en deurvastzetinrichting
1555 mm
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XL90.222.155.WDAS

pagina 176

1105 mm
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m

XL90.222.110.WDAS

pagina 177

Overzicht
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Model XL90.222.155.WDAS
Bestelnr. 30382-001-30386
 

Model XL90.222.155.WDAS
Bestelnr. 30382-001-30388
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm  
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1386 x 864 x 1890
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 1150
Luchtverversing 10-voudig m³/h 24
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 15

Belangrijkste eigenschappen

Opslag van grote emballages en vaten van 
200 l

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 178

Toebehoren Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor vatenkasten 40259
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking voor vatenkasten 27412

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord voor legborddiepte 800 mm plaatstaal verzinkt  38956
Legbord voor legborddiepte 600 mm plaatstaal verzinkt 1300 x 600 x 40 30390
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1373 x 491 x 25* 30389
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Met opbergrek (diepte 800mm) en bodemopvangbak
1x bodemopvangbak met stellingsysteem (4 legborden, diepte = 800 mm) (V=66.0L), 1x transportsokkel verzinkt staal, staal met epoxy coating RAL 7035 38671

Met opbergrek (diepte 600mm) en bodemopvangbak
1x bodemopvangbak en stelling (4 legborden, diepte = 600 mm) (V=66.0L), 1x transportsokkel verzinkt staal, staal met epoxy coating RAL 7035 30388

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Met bodemopvangbak
1x transportsokkel hoogte = 100 mm, 1x bodemopvangbak met rooster (V=235.0L) staal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30384

1x legbord, 1x transportsokkel, 1x bodemopvangbak met rooster (V=235.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, staal met epoxy 
coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30386

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

XL90.222.155.WDAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30382-001

XL-LINE | XL-CLASSIC-90



Model XL90.222.110.WDAS
Bestelnr. 30393-001-30395
 

Model XL90.222.110.WDAS
Bestelnr. 30393-001-30397
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm  
Inwendige afmetingen B x D x H mm 936 x 864 x 1890
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 855
Luchtverversing 10-voudig m³/h 17
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 15

Belangrijkste eigenschappen

Opslag van grote emballages en vaten van 
200 l

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 178

Toebehoren Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor vatenkasten 40259
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking voor vatenkasten 27412

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 923 x 491 x 25* 30398
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260 30038
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x transportsokkel hoogte = 100 mm, 1x bodemopvangbak met rooster (V=230.0L) staal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30395

1x legbord, 1x transportsokkel, 1x bodemopvangbak met rooster (V=230.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, staal met epoxy 
coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30397

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

XL90.222.110.WDAS kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting lichtgrijs RAL 7035 30393-001

177



178

512532

2360

125°

1404

40
3

17
57

luchttoevoer Ø75 luchtafvoer Ø75

aarding

Bovenaanzicht

XL90.222.155.WDAS

362382

1645

125°
954

40
3

15
32 luchttoevoer 

Ø75
luchtafvoer 

Ø75

aarding

Bovenaanzicht

XL90.222.110.WDAS

Bovenaanzicht



179

 INDIVIDUEEL EN OP MAAT GEMAAKT 

asecos productconfigurator

Met de online tool kunt u uw veiligheidskast individueel samenstellen, inclusief interieur, maatvoering en ont-
werp. Het gewenste product wordt vervolgens gevisualiseerd en een offerte kan direct worden aangevraagd.  
 
Krijg een overzicht van het uitgebreide asecos assortiment en vind eenvoudig de juiste kast voor uw toepas-
sing. Test de configurator nu op: 

www.asecos-configurator.com
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UB-T-90 | Modelgroep met draaideuren – diepte 574 mm en diepte 502 mm
1102 mm
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UB-ST-90 | Modelgroep met draaideuren en schui-
flade – diepte 574 mm en diepte 502 mm
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UB-T-90 | Modelgroep met draaideuren – 
hoogte 800 mm en diepte 600 mm

1102 mm

80
0 

m
m

UB90.080.110.060.2T

pagina 210

593 mm

80
0 

m
m

UB90.080.059.060.T

pagina 210

1102 mm

80
0 

m
m

UB90.080.110.075.2T

pagina 212

UB-S-90 | Modelgroep met schuifladen – diepte 574 mm en diepte 502 mm
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UB-S-90 | Modelgroep met schuifladen – 
hoogte 800 mm en diepte 600 mm
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Onderbouwkasten type 90

UB-LINE

UB-S-90K | Modelgroep met schuiflade en 
koelaggregaat met recirculatie filtersysteem – 
diepte 574 mm

1108 mm
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UB-T-90E | Modelgroep met draaideuren en afvoersystem – 
hoogte 800/600 mm en diepte 600/574 mm
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Perfect onder de zuurkast 
Maakt optimaal gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast.

Flexibel gebruik 
Modelvarianten in 4 breedtes, 3 dieptes en 2 hoogtes bieden maxima-
le flexibiliteit bij de aanpassing aan gebruikersbehoeften en bouwkundi-
ge omstandigheden.

Schuifladen 
Blijven openstaan in elke positie en bieden toegang tot alle opgeslagen 
emballage. De binnenruimte is volledig overzichtelijk. Optimaal gebruik 
van de binnenhoogte met de optionele lade op het tweede niveau 
voor het opbergen van kleinemballage.

Af te sluiten d.m.v. cilinderslot 
met optische statusindicatie 
De deuren en schuiflade zijn 
afsluitbaar d.m.v. een cilinderslot. De 
ingebouwde indicator geeft op de kast 
de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 50) op een 
mechanische afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Mobiel 
Optioneel verkrijgbare wielen met 
plint en geïntegreerde blokkering, 
gemakkelijk verschuiven van de kast. 
Hoogteaanpassing aan verschillende 
laboratoriummeubelsystemen mogelijk 
door opzetpanelen.

DUBBEL GECERTIFICEERD 
De kasten zijn gecertificeerd volgens 
EN 14470-1 en de UL-norm en zijn 
daardoor geschikt voor internationaal 
gebruik.

UB-LINE | UB-S-90
Onderbouwveiligheidskasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met    
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• De tarieven voor onze service- en onder-
houdsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 
494

• Verschillende kasten in deze modelgroep zijn 
ook getest volgens Underwriters Laborato-
ries-norm UL/ULC 1275.
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Model UB90.060.140.2S
Bestelnr. 30401-001-35345
 

Model UB90.060.140.UL.2S
Bestelnr. 37066-001-35348
 

Technische tekeningen UB90.060.140.2S  
UB90.060.140.UL.2S

UB90.060.140.050.2S  
UB90.060.140.050.UL.2S

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 230 205
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 3 3
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 465**
mm 230***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.140.050.(UL.)2S
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35359

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.140.(UL.)2S
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) roestvast staal 35349

Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster roestvast staal 35350

Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x tweede opslagniveau 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau roestvast staal 35353

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.140.2S kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 30401-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30401-005

UB90.060.140.UL.2S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 37066-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37066-005

UB90.060.140.050.2S kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 30402-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30402-005

UB90.060.140.050.UL.2S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 37058-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37058-005

UB-LINE | UB-S-90



Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.140.(UL.)2S - linker compartiment
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 734 x 199 x 20* 10907
Inzetopvangbak voor legbord PP grijs 653 x 406 x 88* 9707
Antislipmat zwart 720 x 438 x 1 8700

UB90.060.140.(UL.)2S - vak rechts
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 434 x 199 x 20* 10904
Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706
Antislipmat zwart 420 x 438 x 1 8698

UB90.060.140.050.(UL.)2S - vak links
Tweede opslagniveau voor binnenbreedte 890 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 743 x 346 x 45* 16589
Inzetrooster voor binnenbreedte 890 mm roestvast staal 717 x 364 x 9 19619

UB90.060.140.050.(UL.)2S - vak rechts
Tweede opslagniveau voor binnenbreedte 590 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
Inzetrooster voor binnenbreedte 590 mm roestvast staal 417 x 364 x 9 18922

185

Toebehoren voor deze kastmodellen:

UB90.060.140.(UL.)2S - toebehoren
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31359
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
SOFT-CLOSE   33982
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Meer informatie vanaf pagina 330

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

UB90.060.140.050.(UL.)2S - Toebehoren
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31359
SOFT-CLOSE   33982
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer en SOFT-CLOSE niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model UB90.060.110.2S
Bestelnr. 30427-001-35311
 

Model UB90.060.110.UL.2S
Bestelnr. 37047-001-35319
 

Technische tekeningen UB90.060.110.2S  
UB90.060.110.UL.2S

UB90.060.110.050.2S  
UB90.060.110.050.UL.2S

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 180 160
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 465**
mm 230***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.110.050.(UL.)2S
2x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35337

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)2S
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) roestvast staal 35315
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster roestvast staal 35316
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau roestvast staal 35318

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.110.2S kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 30427-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30427-005

UB90.060.110.UL.2S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 37047-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37047-005

UB90.060.110.050.2S kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 30428-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30428-005

UB90.060.110.050.UL.2S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 37032-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37032-005

UB-LINE | UB-S-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 333

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)2S
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 434 x 199 x 20* 10904
Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706
Antislipmat zwart 420 x 438 x 1 8698
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
SOFT-CLOSE   33980
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.110.050.(UL.)2S
Tweede opslagniveau voor binnenbreedte 590 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
Inzetrooster voor binnenbreedte 590 mm roestvast staal 417 x 364 x 9 18922
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Documentenhouder A5 polystyreen  30793
SOFT-CLOSE   33981

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer en SOFT-CLOSE niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model UB90.060.110.S
Bestelnr. 30420-001-35327
 

Model UB90.060.110.050.UL.S
Bestelnr. 37039-001-35340
 

Technische tekeningen UB90.060.110.S  
UB90.060.110.UL.S

UB90.060.110.050.S  
UB90.060.110.050.UL.S

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 180 160
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 465**
mm 230***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.110.050.(UL.)S
1x schuiflade met opvangbak (V=22.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35340

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)S
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35326
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L) roestvast staal 35329
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L), 1x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 35327
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L), 1x inzetrooster roestvast staal 35330
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 35328
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau roestvast staal 35331

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.110.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 30420-001
signaalgeel RAL 1004 30420-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30420-005

UB90.060.110.UL.S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 37054-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37054-005

UB90.060.110.050.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 30421-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30421-005

UB90.060.110.050.UL.S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 37039-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37039-005

UB-LINE | UB-S-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)S
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 930 x 199 x 20* 10906
Inzetopvangbak PP 869 x 378 x 88* 8564
Antislipmat zwart 925 x 434 x 1 8697
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.110.050.(UL.)S
Tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 939 x 346 x 45* 16592
Inzetrooster hoogte = 9 mm roestvast staal 925 x 364 x 9 18921
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering
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Model UB90.060.089.UL.S
Bestelnr. 37024-001-35299
 

Model UB90.060.089.S
Bestelnr. 30457-001-35299
 

Technische tekeningen UB90.060.089.S  
UB90.060.089.UL.S

UB90.060.089.050.S  
UB90.060.089.050.UL.S

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 140 125
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 1
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 460**
mm 230***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.089.050.(UL.)S
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35308

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.089.(UL.)S
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L) roestvast staal 35302
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster roestvast staal 35303
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30937
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x tweede opslagniveau roestvast staal 35305

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.089.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 30457-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30457-005

UB90.060.089.UL.S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 37024-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37024-005

UB90.060.089.050.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 30458-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30458-005

UB90.060.089.050.UL.S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 37017-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37017-005

UB-LINE | UB-S-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 333

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer en SOFT-CLOSE niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.089.(UL.)S
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31361
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
SOFT-CLOSE   33983
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.089.050.(UL.)S
Tweede opslagniveau voor binnenbreedte 890 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 743 x 346 x 45* 16589
Inzetrooster voor binnenbreedte 890 mm roestvast staal 717 x 364 x 9 19619
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31361
Documentenhouder A5 polystyreen  30793
SOFT-CLOSE   33983

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model UB90.060.059.050.UL.S
Bestelnr. 36993-001-35295
 

Model UB90.060.059.S
Bestelnr. 30472-001-35286
 

Technische tekeningen UB90.060.059.S  
UB90.060.059.UL.S

UB90.060.059.050.S  
UB90.060.059.050.UL.S

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 120 110
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 1 1
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 460**
mm 230***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.059.050.(UL.)S
1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35295

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.059.(UL.)S
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) roestvast staal 35289
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster roestvast staal 35290
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau roestvast staal 35292

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.059.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 30472-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30472-005

UB90.060.059.UL.S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 37004-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37004-005

UB90.060.059.050.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 30473-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30473-005

UB90.060.059.050.UL.S kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 36993-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 36993-005

UB-LINE | UB-S-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer en SOFT-CLOSE niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.059.(UL.)S
Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 420 x 199 x 20* 10905
Antislipmat zwart 420 x 438 x 1 8698
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31360
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
SOFT-CLOSE   33983
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.059.050.(UL.)S
Tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 430 x 346 x 45* 16595
Inzetrooster voor binnenbreedte 590 mm roestvast staal 417 x 364 x 9 18922
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31360
Documentenhouder A5 polystyreen  30793
SOFT-CLOSE   33983

Meer informatie vanaf pagina 330

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model UB90.080.110.060.2S
Bestelnr. 32657-001-35372
 

Model UB90.080.059.060.S
Bestelnr. 32658-001-35377
 

Technische tekeningen UB90.080.110.060.2S  UB90.080.059.060.S  

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 233 143
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 665**
mm 330***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

Kasthoogte van 80 cm ideaal voor grotere emballages

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.080.059.060.S
1x schuiflade met opvangbak (V=25.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35376
1x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 1x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 35377
1x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 35378

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.080.110.060.2S
2x schuiflade met opvangbak (V=25.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35372
2x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 2x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 35373
2x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 2x inzetrooster, 2x tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 35374

UB90.080.059.060.S kastromp zonder interieur, met schuiflade lichtgrijs RAL 7035 32658-001
signaalgeel RAL 1004 32658-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 32658-005

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.080.110.060.2S kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen lichtgrijs RAL 7035 32657-001
signaalgeel RAL 1004 32657-002
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 32657-005

UB-LINE | UB-S-90



Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.080.110.060.2S
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 434 x 199 x 20* 10904
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358

UB90.080.059.060.S
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 420 x 199 x 20* 10905
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31360
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Algemene accessoires
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Antislipmat zwart 420 x 438 x 1 8698
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Meer informatie vanaf pagina 333

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Perfect onder de zuurkast 
Maakt optimaal gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast.

Schuifladen 
Blijven openstaan in elke positie en bieden toegang tot alle opgeslagen 
emballage. De binnenruimte is volledig overzichtelijk. Optimaal gebruik 
van de binnenhoogte met de optionele lade op het tweede niveau 
voor het opbergen van kleinemballage.

Meer comfort 
Dankzij de grote openingshoek bieden de draaideuren zicht op de 
gehele opslagruimte en vergemakkelijken ze het plaatsen en uitnemen 
van emballage. Met de optioneel verkrijgbare maximale binnenhoogte 
kunnen de kasten door de klant uitgerust worden met een afvalverwer-
kingssysteem.

Af te sluiten d.m.v. cilinderslot 
met optische statusindicatie 
De deuren en schuiflade zijn 
afsluitbaar d.m.v. een cilinderslot. De 
ingebouwde indicator geeft op de kast 
de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 50) op een 
mechanische afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Mobiel 
Optioneel verkrijgbare wielen met 
plint en geïntegreerde blokkering, 
gemakkelijk verschuiven van de kast. 
Hoogteaanpassing aan verschillende 
laboratoriummeubelsystemen mogelijk 
door opzetpanelen.

DUBBEL GECERTIFICEERD 
De kasten zijn gecertificeerd volgens 
EN 14470-1 en de UL-norm en zijn 
daardoor geschikt voor internationaal 
gebruik.

UB-LINE | UB-ST-90
Onderbouwveiligheidskasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• De tarieven voor onze service- en onder-
houdsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 
494

• Verschillende kasten in deze modelgroep zijn 
ook getest volgens Underwriters Laborato-
ries-norm UL/ULC 1275.
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Model UB90.060.140.S2T
Bestelnr. 30410-001-33777
 

Model UB90.060.140.050.UL.S2T
Bestelnr. 37062-001-33779
 

Technische tekeningen UB90.060.140.S2T  
UB90.060.140.UL.S2T

UB90.060.140.050.S2T  
UB90.060.140.050.UL.S2T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 230 205
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 3 3
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 400*
mm 465**

mm 230***
 
* met inzetrooster 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau

1 2

3

3

Schuiflade Draaideur

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.140.050.(UL.)S2T
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35361

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 33779

Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 33780

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.140.(UL.)S2T
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35356

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) roestvast staal 35355

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 33777

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster roestvast staal 30414

Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 33778

Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau roestvast staal 30415

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.140.S2T kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30410-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30410-005

UB90.060.140.UL.S2T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 
2 draaideuren

lichtgrijs RAL 7035 37070-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37070-005

UB90.060.140.050.S2T kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30411-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30411-005

UB90.060.140.050.UL.S2T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 
2 draaideuren

lichtgrijs RAL 7035 37062-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37062-005

UB-LINE | UB-ST-90



UB90.060.140.050.(UL.)S2T - vak rechts
Tweede opslagniveau voor binnenbreedte 590 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
SOFT-CLOSE   33979
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.140.(UL.)S2T - vak rechts
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 434 x 199 x 20* 10904
Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706
Antislipmat zwart 420 x 438 x 1 8698
SOFT-CLOSE   33979

UB90.060.140.(UL.)2ST - toebehoren
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31359
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.140.050.(UL.)2ST - toebehoren
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31359
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer en SOFT-CLOSE niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering

Meer informatie vanaf pagina 333

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model UB90.060.110.ST
Bestelnr. 30432-001-33774
 

Model UB90.060.110.050.UL.ST
Bestelnr. 37028-001-35342
 

Technische tekeningen UB90.060.110.ST  
UB90.060.110.UL.ST

UB90.060.110.050.ST  
UB90.060.110.050.UL.ST

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 180 160
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50

Bruikbare instelhoogtes

mm 400*
mm 465**

mm 230***
 
* met inzetrooster 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau

1 2

3

3

Schuiflade Draaideur

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.110.050.(UL.)ST
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35342

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L), 1x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 34266

Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L), 1x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 34267

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)ST
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 33773

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) roestvast staal 35333

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35334

Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster roestvast staal 30437

Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal 33774

Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau roestvast staal 30438

Links: 1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L) 
Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal met 
epoxy coating 30436

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.110.ST kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 draaideur lichtgrijs RAL 7035 30432-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30432-005

UB90.060.110.UL.ST kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 
1 draaideur

lichtgrijs RAL 7035 37043-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37043-005

UB90.060.110.050.ST kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 draaideur lichtgrijs RAL 7035 30433-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30433-005

UB90.060.110.050.UL.ST kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 
1 draaideur

lichtgrijs RAL 7035 37028-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37028-005

UB-LINE | UB-ST-90



UB90.060.110.050.(UL.)ST - vak rechts
Tweede opslagniveau voor binnenbreedte 590 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
SOFT-CLOSE   33979

201

Toebehoren voor deze kastmodellen:

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)ST - vak rechts
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau polyethyleen zwart 434 x 199 x 20* 10904
Inzetopvangbak PP grijs 353 x 406 x 88* 9706
Antislipmat zwart 420 x 438 x 1 8698
SOFT-CLOSE   33979

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer en SOFT-CLOSE niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering

Meer informatie vanaf pagina 330

UB90.060.110.(UL.)ST - toebehoren
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.110.050.(UL.)ST - toebehoren
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Perfect onder de zuurkast 
Maakt optimaal gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast.

Flexibel gebruik 
Modelvarianten in 3 breedtes, 4 dieptes, 2 hoogtes en verschillende 
dieptes bieden maximale flexibiliteit bij de aanpassing aan gebruikers-
behoeften en bouwkundige omstandigheden

Meer comfort 
Dankzij de grote openingshoek bieden de draaideuren zicht op de 
gehele opslagruimte en vergemakkelijken ze het plaatsen en uitnemen 
van emballage. Met de optioneel verkrijgbare maximale binnenhoogte 
kunnen de kasten door de klant uitgerust worden met een afvalverwer-
kingssysteem.

Af te sluiten d.m.v. cilinderslot 
met optische statusindicatie 
De deuren en schuiflade zijn 
afsluitbaar d.m.v. een cilinderslot. De 
ingebouwde indicator geeft op de kast 
de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 50) op een 
mechanische afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Mobiel 
Optioneel verkrijgbare wielen met 
plint en geïntegreerde blokkering, 
gemakkelijk verschuiven van de kast. 
Hoogteaanpassing aan verschillende 
laboratoriummeubelsystemen mogelijk 
door opzetpanelen.

DUBBEL GECERTIFICEERD 
De kasten zijn gecertificeerd volgens 
EN 14470-1 en de UL-norm en zijn 
daardoor geschikt voor internationaal 
gebruik.

UB-LINE | UB-T-90
Onderbouwveiligheidskasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• De tarieven voor onze service- en onder-
houdsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 
494

• Verschillende kasten in deze modelgroep zijn 
ook getest volgens Underwriters Laborato-
ries-norm UL/ULC 1275.
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Model UB90.060.110.050.UL.2T
Bestelnr. 37035-001-33776
 

Model UB90.060.110.2T
Bestelnr. 30443-001-33771
 

Technische tekeningen UB90.060.110.2T  
UB90.060.110.UL.2T

UB90.060.110.050.2T  
UB90.060.110.050.UL.2T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 180 160
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1

Bruikbare instelhoogtes

mm 400*
 

 
 
* met inzetrooster

1

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.110.050.(UL.)2T
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=21.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33775
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=21.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33776

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)2T
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30450
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30451

1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend) 
RAL 7035 30449

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.110.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30443-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30443-005

UB90.060.110.UL.2T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 37050-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37050-005

UB90.060.110.050.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30444-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30444-005

UB90.060.110.050.UL.2T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 37035-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37035-005

UB-LINE | UB-ST-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 333

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.110.(UL.)2T
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.110.050.(UL.)2T
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering
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Model UB90.060.089.2T
Bestelnr. 30464-001-33767
 

Model UB90.060.089.050.UL.2T
Bestelnr. 37013-001-33770
 

Technische tekeningen UB90.060.089.2T  
UB90.060.089.UL.2T

UB90.060.089.050.2T  
UB90.060.089.050.UL.2T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 140 125
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 1
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1

Bruikbare instelhoogtes

mm 460**
 

 
 
* met inzetrooster

1

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.089.050.(UL.)2T
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33769
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33770

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.089.(UL.)2T
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33767
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30468
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33768
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30469

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.089.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30464-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30464-005

UB90.060.089.UL.2T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 37020-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37020-005

UB90.060.089.050.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30465-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30465-005

UB90.060.089.050.UL.2T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 37013-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37013-005

UB-LINE | UB-T-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 330

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.089.(UL.)2T
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31361
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.089.050.(UL.)2T
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31361
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering
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Model UB90.060.059.T
Bestelnr. 30481-001-33763
 

Model UB90.060.059.050.UL.T
Bestelnr. 36997-001-33766
 

Technische tekeningen UB90.060.059.T  
UB90.060.059.UL.T

UB90.060.059.050.T  
UB90.060.059.050.UL.T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 120 110
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 1 1
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1

Bruikbare instelhoogtes

mm 400*
 

 
 
* met inzetrooster

1

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

cm     50 75 

Leverbaar in kastdieptes van 574 mm of 502 mm

Optioneel leverbaar met UL-certificering

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.059.050.(UL.)T(R)
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33765
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 33766

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.059.(UL.)T(R)
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal 30488
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal 30489

1x max. inwendige hoogte schuiflade scharnieren links (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend) 
RAL 7035 30487

1x max. inwendige hoogte schuiflade scharnieren rechts (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend) 
RAL 7035 30871

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.059.T kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur lichtgrijs RAL 7035 30481-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30481-005

UB90.060.059.TR kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur lichtgrijs RAL 7035 30482-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30482-005

UB90.060.059.UL.T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier 
links, met draaideur

lichtgrijs RAL 7035 37007-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37007-005

UB90.060.059.UL.TR kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier 
rechts, met draaideur

lichtgrijs RAL 7035 37010-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37010-005

UB90.060.059.050.T kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur lichtgrijs RAL 7035 30483-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30483-005

UB90.060.059.050.TR kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met draaideur lichtgrijs RAL 7035 30484-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30484-005

UB90.060.059.050.UL.T kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier 
links, met draaideur

lichtgrijs RAL 7035 36997-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 36997-005

UB90.060.059.050.UL.TR kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier 
rechts, met draaideur

lichtgrijs RAL 7035 37000-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 37000-005

UB-LINE | UB-T-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Meer informatie vanaf pagina 333

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.060.059.(UL.)T(R)
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31360
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

UB90.060.059.050.(UL.)T(R)
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31360
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen) 26885

* B x D = bruikbaar vloeroppervlak 
Accessoires leidingdoorvoer niet beschikbaar voor modellen in UL-uitvoering
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Model UB90.080.110.060.2T
Bestelnr. 36418-001-33771
 

Model UB90.080.059.060.T
Bestelnr. 35900-001-33763
 

Technische tekeningen UB90.080.110.060.2T  UB90.080.059.060.T  

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 233 143
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1

Bruikbare instelhoogtes

mm 600*
 

 
 
* met inzetrooster

1 1

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

Kasthoogte van 80 cm ideaal voor grotere emballages

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.080.059.060.T(R)
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal 30488
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) roestvast staal 30489

1x max. inwendige hoogte schuiflade scharnieren links (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend) 
RAL 7035 30487

1x max. inwendige hoogte schuiflade scharnieren rechts (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend) 
RAL 7035 30871

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.080.110.060.2T
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30450
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) roestvast staal 30451

1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend) 
RAL 7035 30449

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.080.110.060.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 36418-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 36418-005

UB90.080.059.060.T kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur lichtgrijs RAL 7035 35900-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35900-005

UB90.080.059.060.TR kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur lichtgrijs RAL 7035 35915-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35915-005

UB-LINE | UB-T-90



UB90.080.059.060.T
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31360
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

UB90.080.110.060.2T
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Meer informatie vanaf pagina 330

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494

Algemene accessoires
Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model UB90.080.110.075.2T
Bestelnr. 30107-001-30762
 

Model UB90.080.110.075.2T
Bestelnr. 30107-001-30712
 

Technische tekeningen UB90.080.110.075.2T   

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 752 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 626 x 701
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 200
Afvoerluchtaansluiting ND 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5

Standaard instelhoogte(s) van 
de schuifladen

mm 580
mm 280

 
 

1
2

2
Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

Kasthoogte van 80 cm ideaal voor grotere emballages

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) roestvast staal 30762
1x schuiflade (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30711
2x schuiflade (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 30712

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.080.110.075.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs RAL 7035 30107-001

UB-LINE | UB-T-90
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten 24315
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Meer informatie vanaf pagina 330

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Leidingdoorvoer plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Documentenhouder A5 polystyreen  30793

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij?  
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via  
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Minimaal risico door volledig gecertificeerde totaalsystemen, bestaande 
uit elektrisch geleidende veiligheidskasten van het type 90 en geïn-
tegreerde verwijderingscomponenten voor de veilige inzameling van 
oplosmiddelafval. 
Geïntegreerde 2-kanaals niveau-indicator en luchtafvoerbewaking met 
visueel display (rood/groen) en akoestisch alarm.

PROFESSIONAL

Gedetailleerde, volledige en gepersonaliseerde goedkeuringsdocumen-
tatie is inbegrepen bij de levering.

Kies uit twee verschillende interieurs (BASIC, PREMIUM) en optionele 
accessoires om optimale oplossingen te bieden voor een breed scala 
aan toepassingen.

Het type 90 onderbouwkasten is 
optioneel verkrijgbaar in volledig 
elektrisch geleidende of niet-gelei-
dende versies.

MODULAR

Diverse modellen
Kies uit vier type 90 veiligheidskasten, 
afhankelijk van de grootte en het 
aantal afvalcontainers.

SLIM

Optimaal voorbereid om door de klant 
uitgerust te worden met een afvalver-
wijderingssysteem.

Onderbouwkasten met schui-
fladen
bieden een gemakkelijke toegang tot 
de afvalcontainers, die voorzien zijn 
van een trechter voor in het werkblad.

UB-LINE | UB-T-90E
Onderbouwveiligheidskasten voor de onbeperkte opslag en verwijdering van 
ontvlambare vloeistoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, 
CODEX en VLAREM



• 90 minuten brandwerend (type 90),  
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met    
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494

 

 

 

215



216

Model UB90.060.110.2T:0014
Bestelnr. 36521-882-38347
 

Model UB90.060.059.T:0014
Bestelnr. 36511-882-38346
 

Model UB90.080.059.060.T:0014
Bestelnr. 36539-882-38348
 

Technische tekeningen UB90.060.110.2T:0014 UB90.060.059.T:0014 UB90.080.059.060.T:0014

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 593 x 574 x 600 593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 470 x 452 x 502 470 x 482 x 702
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 180 120 143
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 1 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1 1

Belangrijkste eigenschappen

Inclusief goedgekeurde brandwerende 
leidingdoorvoeringen

Ingebouwde signaalbox voor het bewa-
ken van de vulniveaus en de luchtafvoer

Uittrekbare schuiflade met positione-
ringsframe voor de afvalcontainers

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB-LINE | UB-T-90E PROFESSIONAL

UB90.080.059.060.T:0014
PREMIUM 
1x uittrekbare schuiflade 
1x afvalverwerkingspakket (1x afvoerkanaal) 
2x jerrycan 20 l 
1x bewaking van de luchtafvoer

roestvast staal, elektrisch geleidend polyethyleen 38348

BASIC 
1x uittrekbare schuiflade 
1x afvalverwerkingspakket (1x afvoerkanaal) 
2x jerrycan 20 l

plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend), 
elektrisch geleidend polyethyleen 38345

UB90.060.059.T:0014
PREMIUM 
1x uittrekbare schuiflade 
1x afvalverwerkingspakket (1x afvoerkanaal) 
2x jerrycan 10 l 
1x bewaking van de luchtafvoer

roestvast staal, elektrisch geleidend polyethyleen 38346

BASIC 
1x uittrekbare schuiflade 
1x afvalverwerkingspakket (1x afvoerkanaal) 
2x jerrycan 10

plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend), 
elektrisch geleidend polyethyleen 38341

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.2T:0014
PREMIUM 
2x uittrekbare schuiflade 
1x afvalverwerkingspakket (3x afvoerkanaal) 
4x jerrycan 10 l 
1x bewaking van de luchtafvoer

roestvast staal, elektrisch geleidend polyethyleen 38347

BASIC 
2x uittrekbare schuiflade 
1x afvalverwerkingspakket (3x afvoerkanaal) 
4x jerrycan 10 l

plaatstaal met epoxy coating (elektrisch geleidend), 
elektrisch geleidend polyethyleen 38343

UB90.080.059.060.T:0014 lichtgrijs RAL 7035 roestvast staal 36539-882
lichtgrijs RAL 7035 36539-889

UB90.060.059.T:0014 lichtgrijs RAL 7035 roestvast staal 36511-882
lichtgrijs RAL 7035 36511-889

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

UB90.060.110.2T:0014 lichtgrijs RAL 7035 roestvast staal 36521-882
lichtgrijs RAL 7035 36521-889



UB90.060.059.T:0014 / UB90.080.059.060.T:0014
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015 31360

Algemene accessoires
Vulset 1: Trechter klein met deksel (PE-HD elektrisch geleidend) en tafeldoorvoering (GL45/GL25) polyethyleen 37282
Vulset 2: Kogeltrechter (PE-HD elektrische geleidend) en tafeldoorvoering (GL45/GL25)  37283
Vulset 3: Afvoeradapter voor bekkens, PE-HD elektrisch geleidend, G 1 1/2" (w) naar GL25 (m) polyethyleen 36567
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Onderdelen interieur Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.2T:0014
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015 31358
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Model UB90.060.110.2T:0014
Bestelnr. 36521-882-36825
 

Model UB90.060.059.T:0014
Bestelnr. 36511-882-36824
 

Model UB90.080.059.060.T:0014
Bestelnr. 36539-882-38530
 

Technische tekeningen UB90.060.059.T
UB90.060.059.T:0014

UB90.060.110.2T
UB90.060.110.2T:0014

UB90.080.059.060.T
UB90.080.059.060.T:0014

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 593 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 470 x 452 x 502 979 x 452 x 502 470 x 482 x 702
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 120 180 143
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50 50
Luchtverversing 10-voudig m³/h 1 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1 1

Belangrijkste eigenschappen

Optioneel uit te breiden door een 
veranderde werksituatie

Uittrekbare schuiflade met positione-
ringsframe voor de afvalcontainers

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.060.059.T:0014
1x afvalschuiflade scharnieren links (V=15.5L), 1x positioneringsframe geborsteld roestvast staal, roestvast staal 36824

UB90.080.059.060.T
1x afvalschuiflade scharnieren links (V=30.0L), 1x positioneringsframe geborsteld roestvast staal, roestvast staal 37114

UB90.060.059.T
1x afvalschuiflade scharnieren links (V=15.5L), 1x positioneringsframe geborsteld roestvast staal, roestvast staal 36813

UB90.080.059.060.T:0014 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 36539-889
roestvast staal 36539-882

UB90.060.059.T:0014 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 36511-889
roestvast staal 36511-882

Buitenbehuizing met afvoercapaciteit
UB90.060.110.2T:0014 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 36521-889

roestvast staal 36521-882

UB90.080.059.060.T lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 35900-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35900-005

UB90.060.059.T lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 30481-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30481-005

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

Buitenbehuizing zonder afvoercapaciteit
UB90.060.110.2T lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 30443-001

laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30443-005

UB-LINE | UB-T-90E MODULAR

UB90.080.059.060.T:0014
1x afvalschuiflade scharnieren links (V=30.0L), 1x positioneringsframe geborsteld roestvast staal, roestvast staal 38530

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.2T
2x max. inwendige hoogte schuiflade (V=22.0L), 2x positioneringsframe geborsteld roestvast staal, roestvast staal 36814

UB90.060.110.2T:0014
2x max. inwendige hoogte schuiflade (V=22.0L), 2x positioneringsframe geborsteld roestvast staal, roestvast staal 36825



Onderdelen interieur Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.2T(:0014)
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015 31358
Leidingdoorvoer bevestigd, voor klantassemblage plaatstaal met epoxy coating rood 28088

UB90.060.059.T(:0014) / UB90.080.059.060.T(:0014)
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015 31360
Leidingdoorvoer bevestigd, voor klantassemblage plaatstaal met epoxy coating rood 28088

De tarieven voor onze service- en onderhoudsdiensten zijn te vinden vanaf pagina 494
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Let op:  
Het gebruik van de leidingdoorvoer vermeld in de accessoires is verplicht bij het installeren van slangen en kabels van de afvalverwijderings-
systemen op locatie. Alleen dan is de geteste brandwerendheid van de kasten (type 90 volgens EN 14470-1) gegarandeerd. De leidingdoorvoer 
wordt met de kast meegeleverd en kan door de klant op de kast worden gemonteerd volgens de specificaties van de fabrikant.
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Model UB90.060.110.2S
Bestelnr. 30427-001-38354
 

Model UB90.060.059.S
Bestelnr. 30472-001-38352
 

Model UB90.080.059.060.S
Bestelnr. 32658-001-38357
 

Technische tekeningen UB90.060.110.2S UB90.060.059.S UB90.080.110.060.2S UB90.080.059.060.S

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 593 x 574 x 600 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 470 x 452 x 502 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 180 120 233 143
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 1 2 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 1 1 1 1
Draagkracht schuiflade kg 50 50 50 50

Belangrijkste eigenschappen

Container incl. trechter vervaardigd uit 
hoogwaardig, elektrisch geleidend PE-HD

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

UB90.080.059.060.S

1x schuiflade met opvangbak (V=30.0L), 1x vultrechter, 1x jerrycan 20L plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, elektrisch 
geleidend polyethyleen 38357

UB90.080.110.060.2S

2x schuiflade met opvangbak (V=30.0L), 2x vultrechter, 2x jerrycan 20L plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, elektrisch 
geleidend polyethyleen 38359

UB90.060.059.S

1x schuiflade met opvangbak (V=15.5L), 1x vultrechter, 1x jerrycan 10L plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, elektrisch 
geleidend polyethyleen 38352

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.2S

2x schuiflade met opvangbak (V=15.5L), 2x vultrechter, 2x jerrycan 10L plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, elektrisch 
geleidend polyethyleen 38354

Model Rompkleur Kleur Bestelnr.

UB90.060.110.2S lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 30427-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30427-005

UB90.060.059.S lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 30472-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30472-005

UB90.080.110.060.2S lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 32657-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 32657-005

UB90.080.059.060.S lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 32658-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 32658-005

UB-LINE | UB-S-90E SLIM



Onderdelen interieur Materiaal Bestelnr.

UB90.060.110.2S / UB90.080.110.060.2S
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015 31358

UB90.060.059.S / UB90.080.059.060.S
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015 31360
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Toebehoren voor deze kastmodellen:
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Goed gekoeld 
Gelijkmatig koeleffect in de binnenruimte door laminaire inlaat van 
koude lucht. Maximale koelcapaciteit +2 °C (bij max. 25 °C omgevings-
temperatuur). Hoge energie-efficiëntie door recirculatie van de gekoel-
de lucht in het systeem

Perfect onder de zuurkast 
Maakt optimaal gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast

Veilige functionaliteit 
7-segment-LED-display voor directe functiebewaking, weergave van 
koeltemperatuur (gewenst/werkelijk), luchtverversingsfrequentie en 
filterverzadiging

Recirculatiefiltersysteem 
Geïntegreerd be- en ontluchtings-
systeem met recirculatiefilterunit. 
Bewaking van de filterunit met 
actieve kool voor het veilig afvangen 
van oplosmiddeldampen (koolwa-
terstoffen). Geen extern luchtaf-
zuigsysteem nodig, maximale flexibi-
liteit bij de keuze van de opstellocatie.

Schuifladen 
Blijven openstaan in elke positie en 
bieden toegang tot alle opgeslagen 
emballage. De binnenruimte is volledig 
overzichtelijk. Optimaal gebruik van 
de binnenhoogte met de optionele 
lade op het tweede niveau voor het 
opbergen van kleinemballage.

Af te sluiten d.m.v. cilinderslot 
met optische statusindicatie 
De deuren en schuiflade zijn 
afsluitbaar d.m.v. een cilinderslot. De 
ingebouwde indicator geeft op de kast 
de status van het slot aan (rood = 
dicht / groen = open).

Mobiel 
Optioneel verkrijgbare wielen met 
plint en geïntegreerde blokkering, 
gemakkelijk verschuiven van de kast. 
Hoogteaanpassing aan verschillende 
laboratoriummeubelsystemen mogelijk 
door opzetpanelen.

UB-LINE | UB-S-90K
Koel-onderbouwkast voor de onbeperkte opslag van ontvlambare vloeistoffen in 
werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.



Model UB90.060.110.KU.S
Bestelnr. 31827-005-35322
 

Technische tekeningen  

Uitwendige afmetingen B x D x H 1108 x 574 x 630 mm Opgenomen vermogen bij gebruik 247 W
Inwendige afmetingen B x D x H 753 x 443 x 484 mm Stroomverbruik in stand-bymodus 7,2 W
Gewicht zonder binnenuitrusting 220 kg Afvalwarmte 1 kW
Stroomaansluiting 230 V Koelvermogen 4–15 °C
Frequentie 50/60 Hz Temperatuurverschil (koelvermogen tot kamertemperatuur) 25 K
Nominale stroom 2 A Maximaal toelaatbare kamertemperatuur 35 °C
Aanloopstroom 6,8–8,1 A

Bruikbare instelhoogtes

mm 422**
mm 205***

 
 
** zonder inzetrooster 
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster

1

2

2

Belangrijkste eigenschappen

Veiligheidsopslagkast met energie-efficiënte koelfunctie

Ventilatie- en ontluchtingssysteem in recirculatiemodus

Optimaal voor plaatsing onder zuurkasten of werkplekken 
voor gevaarlijke stoffen

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 224

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015  31358

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) roestvast staal 35322
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L), 1x inzetrooster roestvast staal 35323
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau roestvast staal 35324

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

UB90.060.110.KU.S kastromp zonder interieur, met koelfunctie in recirculatiemodus, met schuiflade laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 31827-005
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UB-LINE | UB-S-90K
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800 301301

luchttoevoer

aardingsmogelijkheid

Afvoerlucht Ø50

UB90.060.140.(UL.)xxx
UB90.060.140.050.(UL.)xxx

500 301301

luchttoevoer

aarding

luchtafvoer Ø50

UB90.060.110.(UL.)xxx
UB90.060.110.050.(UL.)xxx
UB90.080.110.075.2T

292 301301

luchttoevoer

aarding

luchtafvoer Ø50

UB90.060.089.(UL.)xxx
UB90.060.089.050.(UL.)xxx

230 182182

luchttoevoer

aardingsmogelijkheid

Afvoerlucht 
Ø50

UB90.060.059.(UL.)xxx
UB90.060.059.050.(UL.)xxx
UB90.060.059.T:0014

800 151

luchttoevoer

aarding

luchtafvoer Ø50

UB90.080.110.xxx

230 182182

luchttoevoer

aardingsmogelijkheid

Afvoerlucht 
Ø50

UB90.080.059.xxx
UB90.080.059.T:0014

(61) 1002 46

IEC 60320-C13 kabel en 
potentiaalvrij contact

UB90.060.110.KU.S

500 301301

luchttoevoer

aardingsmogelijkheid

luchtafvoer Ø50

UB90.060.110.2T:0014

Bovenaanzicht
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 INDIVIDUEEL EN OP MAAT GEMAAKT 

asecos productconfigurator

Met de online tool kunt u uw veiligheidskast individueel samenstellen, inclusief interieur, maatvoering en ont-
werp. Het gewenste product wordt vervolgens gevisualiseerd en een offerte kan direct worden aangevraagd.  
 
Krijg een overzicht van het uitgebreide asecos assortiment en vind eenvoudig de juiste kast voor uw toepas-
sing. Test de configurator nu op: 

www.asecos-configurator.com
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 SERVICE EN ONDERHOUD –  
 VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG 

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl of www.asecos.nl Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten  
en -tarieven gratis aanvragen. Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

Een overzicht vindt u ook in deze catalogus vanaf pagina 494.

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechnische 
producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volledig en 
professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet alleen ern-
stige schade aan personen, het milieu en eigendommen voorkomen, 
maar is ook wettelijk voorgeschreven.
 
Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In de 
EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmiddelen re-
gelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en op hun 
bruikbaarheid te controleren.
asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van uw 

veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door onze 
gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting van een 
asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging tot 10 jaar.
 
Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts 
alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en venti-
latie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en ont-
luchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.
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U profiteert van maximaal 10 
jaar fabrieksgarantie, afhan-
kelijk van het gekozen service-
tarief.

98 % van alle reparaties 
kunnen wij bij de door ons 
zelf gefabriceerde producten 
tijdens de veiligheidtech-
nische controle uitvoeren – dat 
voorkomt apart voorrijden en 
bespaart u geld.

U hebt de garantie, dat wij als 
experts bekend zijn met alle 
voorschriften, richtlijnen en de 
constructie van de kast.

Het Asecos team houdt voor 
u bij wanneer het tijd is voor 
onderhoud en informeert u 
over noodzakelijke inspecties.

Landelijk servicenetwerk.

Onze veiligheidstechnische 
controles voldoen aan Europese 
en nationale voorschriften: 
Arbeidsomstandighedenbesluit, 
PGS 15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/
EEG, 89/655/EEG en 2009/104/EG. 

Volledige, uitgebreide 
documentatie en leverbaarheid 
van reserveonderdelen (ten 
minste 10 jaar).

De beschermende functie van 
uw veiligheidskast (opgeslagen 
gevaarlijke stoffen worden 
bij brand afgeschermd) blijft 
permanent behouden en de 
levensduur van de installatie 
wordt verlengd.

De asecos dienst: uw voordelen in een oogopslag
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Toenemende populariteit, onderschatte risico‘s
Er zijn maar weinig technologietrends die de afgelopen jaren zo populair zijn geweest als de ontwikkeling van steeds krachtigere 
energieopslagsystemen op basis van lithium (Li).
Gedurende de laatste 30 jaar hebben lithium-ion batterijen en -accumulatoren de markt voor energieopslag veroverd en worden 
ze in steeds meer producten en apparaten gebruikt. Het is daarom geen toeval dat de ontwikkeling van de Li-geheugentechno-
logie in 2019 werd bekroond met de Nobelprijs voor scheikunde.  
Of het nu gaat om elektrisch gereedschap, tuingereedschap of e-bikes, ons privé- en professionele dagelijkse leven zonder  
lithium-ion batterijen is inmiddels ondenkbaar geworden.
Maar deze trend heeft ook een keerzijde. Deze energieopslagsystemen die zo praktisch en efficiënt zijn, zijn namelijk allesbe-
halve ongevaarlijk. Ze kunnen in vlammen uitbarsten en ernstige branden veroorzaken. Zelfs speciaal afgeschermde batterijen 
kunnen temperaturen van meer dan 1.000 °C bereiken, zoals experimenten van de BDE hebben aangetoond.

Hoe lithium-ion batterijen werken
Accumulatoren zijn, net als batterijen, elektrochemische energieopslagapparaten. Ze bestaan uit twee metalen elektroden, een 
scheider en een vloeibare elektrolyt. Wanneer ionen zich van de ene elektrode naar de andere verplaatsen, wordt een elek-
trische spanning opgewekt die als energiebron kan worden gebruikt. Tijdens het opladen worden de ionen door een extern 
toegepaste spanning gedwongen om terug te keren naar de anode, zodat de accu regenereert.

Een hogere energiedichtheid resulteert in een groter brandgevaar
Met de hogere opslagcapaciteit en de toenemende verspreiding van lithium-ion batterijen is de mate van brandgevaar snel toe-
genomen. Door een groot aantal gebeurtenissen die veel schade hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren, is het duidelijk ge-
worden dat dit gevaar niet alleen van theoretische aard is. Met name de terugroepacties van mobiele toestellen van Samsung of 
het wereldwijde vliegverbod voor de Boeing 787 wegens brandende en ontploffende lithium-ion batterijen waren spectaculair.
Ook de lijst van batterijbranden blijft groeien. Enkele voorbeelden bewijzen de explosiviteit:
›› › Op 28 juli 2020 steeg een enorme rookwolk op boven het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf in Ellwangen. Twee 

opslagfaciliteiten stonden in brand. De oorzaak van de brand is vermoedelijk verwant met de lithium-ion batterijen die zich 
in gele afvalzakken bevonden.

›› › Op 1 juni 2020 veroorzaakt een lithium-ion batterij een brand in het gebouw van een technologische dienstverlener in 
Ehningen. Hoewel de brand snel geblust is, is de brandweer nog vele uren aanwezig geweest vanwege het zeer gevaarlijke 
fluorwaterstofzuur dat ontsnapt is tijdens de ontbinding van de lithium-ion batterij. Er moest een groot gebied als gevarenzo-
ne worden afgezet, totdat de batterij voldoende was afgekoeld en kon worden afgevoerd in een speciale container.

Deze en vele andere branden hebben één ding gemeen: de aanwezige lithium-ion batterijen waren zonder toezicht opgeslagen 
of opgeladen zonder speciale beschermingsmaatregelen.

Lithium-ion batterijen
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De combinatie van een hoge energiedichtheid en ontvlambare elektrolyten kan bij de constructie nauwelijks worden vermeden 
en daarmee bestaat er altijd een potentieel brandrisico. Als een lithium-ion batterij niet zorgvuldig en zonder toezicht wordt 
behandeld, opgeslagen en opgeladen zoals bedoeld is door de producent, kan dit resulteren in ongecontroleerde ontladingen, 
spontane ontbranding met als gevolg het barsten van de batterij, steekvlammen en explosieve reacties.

Volgens deskundigen kunnen dergelijke ongewenste voorvallen en schade aan batterijen in het algemeen worden ingedeeld in 
een van de volgende uitgangssituaties. Deze worden als bijzonder gevaarlijk beschouwd als de lithium-ion batterij in combinatie 
met de hoge energiedichtheid van de batterij
›› › mechanisch wordt beschadigd, bijv. als een elektrische auto of e-bike betrokken raakt bij een verkeersongeval.
›› › door een diepe ontlading al eerder is beschadigd, waardoor de cel instabiel wordt en er interne kortsluiting ontstaat met 

oververhitting tot gevolg.
›› › door externe warmte- of energiebronnen thermisch overbelast raakt, bijv. wanneer een koelsysteem bij fel zonlicht wordt 

uitgeschakeld, wat tot interne kortsluiting leidt.
›› › elektrisch overbelast raakt tijdens het opladen en ontladen, bijv. door een defect in de beschermende elektronica.

De eigenlijke oorzaak van brandende, barstende en ontploffende lithium-ion batterijen is de zogenaamde thermal runaway. 
Deze technische term verwijst naar een zichzelf versterkend chemisch proces dat zeer moeilijk te stoppen is als het eenmaal op 
gang gekomen is. Het risico van een dergelijke thermal runaway is te wijten aan de constructie van de batterij en de stoffen die 
hier noodzakelijkerwijs voor worden gebruikt.

De elektrolytvloeistoffen bestaan uit organische oplosmiddelen, wat betekent dat ze ontvlambaar zijn en beschikken over 
een ontvlambaarheid die bijna gelijk is aan die van benzine. In combinatie met de hoge energiedichtheid resulteert dit in een 
extreem gevaarlijke situatie. Zodra de temperatuur in een enkele cel van een batterij stijgt, warmen namelijk ook alle naburige 
cellen stapsgewijs op. Als de temperatuur een grensgebied bereikt dat, afhankelijk van de gebruikte oplosmiddelen, begint bij 
ongeveer 60 °C en vanaf 100 °C extreem kritiek wordt, ontstaat er een kettingreactie die niet meer onder controle kan worden 
gehouden. Binnen een fractie van een seconde zal de temperatuur stijgen tot 800 °C, zullen de geproduceerde gassen de 
behuizing van de batterijcel doen barsten en zal de batterij ontploffen en vlam vatten.
Een dergelijke situatie kan niet worden voorzien. U dient vervolgens niet alleen de vlammen te bestrijden, maar er wordt ook 
brandend materiaal van de accu als vuurwerk door de lucht geslingerd. Dit brengt niet alleen mensen in gevaar, maar kan ook 
secundaire branden veroorzaken, vooral als een brand zich stapsgewijs uitbreidt naar nabijgelegen batterijen, waardoor het vuur 
zich zeer snel zal verspreiden. Het ontbranden van lithium-ion batterijen op een dergelijke manier wordt gevreesd door brand-
weerlieden, omdat dit moeilijk onder controle te krijgen is. Zelfs het onmiddellijk afkoelen kan het proces niet stoppen, omdat 
het water alleen de buitenste laag van de batterij bereikt.

 OORZAKEN VAN BATTERIJBRANDEN  
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 WAT ZEGGEN DESKUNDIGEN? 
 
Het belang van een correcte behandeling van lithium-ion batterijen blijkt uit beoordelingen en aanbevelingen van deskundigen 
van brandweerkorpsen, ongevallenverzekeringen en eigendomsverzekeraars.

Alle deskundigen bedrukken met name herhaaldelijk de noodzaak van een veilige opslag van lithium-ion batterijen:

STIBAT beveelt niet voor niets aan om lithium-ion batterijen altijd op te laden in een ruimte met een rookmelder. Een rookmel-
der voorkomt echter geen brand of spontane ontbranding en is geen effectief alternatief voor preventieve brandveiligheidsmaat-
regelen.

Het wordt steeds duidelijker met het groeiende aantal schadeclaims en de beoordelingen van veel deskundigen dat bedrijven 
en ondernemingen die met lithium-ion batterijen werken zonder een alomvattend veiligheidsconcept en of dit niet consequent 
toepassen, zich in een zeer riskante situatie bevinden wat betreft aansprakelijkheid voor arbeidsveiligheid, verzekering en ge-
zondheidsrisico‘s.

““

„„

„Een bijzonder brandgevaar wordt 
gevormd door defecte of beschadigde 
batterijen, die bijvoorbeeld na een val 
met de fiets, door klanten worden over-
handigd aan de dealer. Deze moeten 
beslist beschermd opgeslagen worden 
in geschikte containers of buiten de 
gebouwen.“ (Provinzial Rheinland, afdeling 
schadepreventie, risicoadvies)

““

„„

„Lithiumbatterijen zijn de grootste uitdaging 
waarmee de industrie in de afgelopen 40 
jaar te maken heeft gehad. We weten van 
afvalverwerkingsbedrijven, dat deze batte-
rijen voor 95 procent verantwoordelijk zijn 
voor incidenten. We hebben te maken met 
letselschade bij werknemers en de schade 
aan eigendommen is enorm. Dit kan zo niet 
doorgaan.“ (VOEB)

Lithium-ion batterijen

““
„„

“Het vlam vatten van een lithium-ion batterij kan 
vele oorzaken hebben en kan zich voordoen  
gedurende de volledige levenscyclus van een  
energieopslagsysteem.“ (DGUV)

““

„„

“Gezien de aantallen en de ernst 
van batterijbranden is het een 
wonder dat er tot nu toe nog 
niemand is omgekomen.” (BDE)

““
„„

“Brandende lithium-ion batterijen vormen een groot 
en onberekenbaar gevaar.“ (BVFA)

““

„„

“De batterijen vormen ook een ge-
vaar in een opslagplaats – zodra  
ze vlam vatten, is het vuur zeer  
moeilijk te controleren.”  
(GDV na evaluatie van brandtesten)

““

„„

“Zelfs als relatief kleine hoeveelheden van de op-
geslagen lithium-ion batterijen vlam vatten, is het 
zeer waarschijnlijk dat de brand zich snel uitbreidt. 
Een gedeeltelijk explosieve verbranding kan ertoe 
leiden dat de brandende delen in de omgeving  
worden rondgeslingerd.” (AGBF)
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 WETTELIJKE BASIS VOOR HET WERKEN MET  
 LITHIUM-ION BATTERIJEN 
Volgens de Health and Safety at Work Act 1974 (HSWA) zijn werkgevers verplicht om, voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, de 
gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk van alle werknemers te garanderen. Dit heeft betrekking op regelingen 
om, voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, te zorgen voor veiligheid en afwezigheid van gezondheidsrisico‘s in verband met het 
werken met en het gebruik, de opslag en het vervoer van voorwerpen en stoffen. De Control of Substances Hazardous to Health 
(COSHH), die erkent dat het gebruik van gevaarlijke stoffen op het werk de gezondheid van mensen in gevaar kan brengen, 
beaamt dit. Volgens voorschrift 5(1) is COSHH echter alleen van toepassing op stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 
De Dangerous Substances and Explosive Atmosphere Regulations 2002 (DSEAR) refereren naar stoffen die door hun explosieve 
of ontvlambare eigenschappen gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben.

Volgens zowel COSHH als DSEAR zijn werkgevers verplicht om de ongevallen- en gezondheidsrisico‘s voor werknemers te 
beperken en te evalueren. Volgens Voorschrift 5 van DSEAR moeten werkgevers en zelfstandigen de risico‘s in verband met het 
gebruik of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op het werk evalueren. DSEAR is specifiek opgesteld om bedrijven te helpen 
bij de bescherming van personen tegen brandgevaar, ontploffingsgevaar en het risico van het vrijkomen van energetische ener-
gie – allemaal potentiële gevaren van lithium-ion batterijen.

Om hieraan te voldoen, is het belangrijk dat:
›› › .risicobeoordelingen uit worden gevoerd, waarin alle brand- en ontploffingsrisico‘s grondig worden geëvalueerd.
›› › op basis van deze risicobeoordelingen passende beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor de medewerkers wor-

den opgesteld.
›› › handleidingen voor het omgaan met lithium-ion batterijen worden voorbereid en opgehangen.
›› › de werknemers worden geïnstrueerd over de risico‘s, de veiligheidsmaatregelen en de vastgestelde gedragsregels.
›› › de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen regelmatig wordt geëvalueerd en, zo nodig, wordt gecor-

rigeerd of uitgebreid.

Volgens DSEAR moet een deskundig persoon de risicobeoordeling uitvoeren. Alleen een deskundige kan in het kader van een 
inspectie ter plaatse beslissen waar en welke maatregelen noodzakelijk zijn. In de richtlijnen van DSEAR wordt duidelijk aangege-
ven dat technologische maatregelen over het algemeen de voorkeur verdienen boven organisatorische of persoonlijke bescher-
mingsmaatregelen.
Verdere aanbevelingen voor het werken met en de opslag en het gebruik van accu‘s in commerciële en industriële ruimtes zijn 
opgenomen in het RC61-document, dat in 2014 door de RISCAuthority is opgesteld.  RC61 6.7 stelt duidelijk dat opslagruimtes 
gedurende ten minste 60 minuten brandwerend moeten zijn tussen de opgeslagen batterijen en alle andere delen van de ruim-
te. Bovendien stelt RC61 8.12: “Wanneer batterijen in een relatief kleine omgeving worden opgeslagen, kan worden overwogen 
een bedrijfseigen systeem in de kast te installeren om een beginnende brand automatisch te detecteren en te onderdrukken. 
Wanneer een dergelijk systeem is geïnstalleerd, moet het worden gemonitord om de brandweer en reddingsdiensten direct te 
kunnen inlichten”.

RC61 3.3 stelt ook dat beschadigde, gedeukte of doorboorde batterijen onmiddellijk uit bedrijf moeten worden 
genomen, van andere batterijen moeten worden gescheiden en veilig moeten worden opgeslagen (Paragraaf 7), 
totdat ze veilig verwijderd worden.
Bij het vervoer van lithium-ion batterijen moet de relevante wetgeving voor de vervoerswijze in acht worden genomen.
Bijvoorbeeld over de Weg – ADR; per Spoor – RID; door de Lucht – ICAO en IATA; over Zee – IMDG; enz.

Naast de wetgeving en de richtlijnen vormen de vele gevallen van brand en de beoordelingen van deskundigen (zie boven-
staande citaten) voldoende aanleiding voor doeltreffende preventieve maatregelen om de verzekeringsdekking te garanderen. In 
RC61 wordt duidelijk gesteld vanuit het oogpunt van de verzekeringssector dat lithium-ion batterijen bijzonder gevaarlijk zijn als zij 
niet op de juiste wijze worden opgeslagen, opgeladen en gebruikt.

In Nederland is een richtlijn in ontwikkeling (PGS 37), met als doel het vastleggen met welke maatregelen de risico‘s van lithium-
houdende energieopslagsystemen te beheersen zijn. De PGS 37 bestaat uit twee delen:
›› › PGS 371 heeft betrekking op Energie Opslag Systemen (EOS) waarin grote hoeveelheden energie worden opgeslagen, ook 

wel ‚buurtbatterijen‘ genoemd.
›› › PGS 372 heeft betrekking op de opslag van lithium-houdende energiedragers.

Beide richtlijnen zijn begin 2022 als conceptversie gepubliceerd, zodat het publiek commentaar kon indienen op specifieke on-
derdelen. Deze commentaar ronde is inmiddels afgesloten en het PGS 37 team verwacht tot eind 2022 nodig te hebben om 
eventuele aanpassingen door te voeren. Daarna zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de Programmaraad en vervolgens 
worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de PGS 37 -1 en 
-2 exact (met in achtneming van de overgangstermijnen) van kracht wordt.
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 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 VEILIGE OPSLAG VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN 

 VEILIG OPLADEN VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN 

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers die werken met lithium-ion batterijen:
›› › De batterijpolen beschermen tegen kortsluiting (met poolafdekkappen of door af te plakken) en de batterijen nooit  

kortsluiten.
›› › De batterijen regelmatig inspecteren en controleren op fysieke schade, zoals barsten.
›› › Geen vervormde, opgeblazen, verroeste, defecte, beschadigde of hete batterijen gebruiken. Dergelijke batterijen moeten 

onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst en op een veilige afstand worden bewaard of apart worden opgeslagen totdat 
ze worden afgestort.

›› › Nooit zelf batterijpakketten maken en de batterijen nooit op een andere manier gebruiken dan door de fabrikant is voorge-
schreven.

›› › Heet werk of open vuur in de buurt van de batterijen vermijden.

Indien lithium-ion batterijen op werkplekken ter beschikking worden gesteld, moet de hoeveelheid gebaseerd 
zijn op de dagelijkse hoeveelheid of behoefte tijdens de werkzaamheden. Alle andere benodigdheden vereisen ge-
schikte opslag. Als oplaadbare batterijen gedurende een langere periode niet worden gebruikt, bijv. als deze gedurende de win-
ter worden uitgenomen, moeten ze op professionele wijze worden opgeslagen. In ongeschikte opslagomstandigheden kan het 
elektrolyt ontbinden en kunnen ontvlambare gassen ontstaan. Tijdens de volgende keer dat u de batterij wilt opladen, ontstaat er 
een interne kortsluiting en kan de cel vlam vatten.

Brand- en explosierisico‘s kunnen aanzienlijk worden verminderd door de volgende beginselen in acht te nemen:
›› › Stofvrij en droog opslaan, beschermen tegen vocht
›› › Bewaren in een beschermde ruimte met een constante temperatuur, d.w.z. tussen 10 °C en 25 °C
›› › Beschermen tegen vorst en tegen temperaturen > 60 °C, nooit in de zon of in de buurt van hete oppervlakken, motoren, 

enz. bewaren
›› › Opslaan in brandvrije afgescheiden ruimtes
›› › Opslagruimtes monitoren met een geschikt brandalarmsysteem
›› › Niet samen met andere brandbevorderende producten opslaan
›› › Veiligheidsafstanden aanhouden (tot 5 m van ontvlambare materialen, afhankelijk van het type batterij)

De blusmiddelvoorschriften in de veiligheidsinformatiebladen moeten in acht worden genomen op werkplekken met brand-
blusinstallaties .

De volgende regels zijn van toepassing op de veiligheid tijdens het opladen van lithium-ion batterijen:
›› › Alleen gebruiken met de laders die door de fabrikant aanbevolen en goedgekeurd zijn
›› › Alleen opladen op onbrandbare oppervlakken
›› › Niet opladen in de buurt van brandbare materialen en brandlast
›› › Nooit de batterij afdekken tijdens het laadproces
›› › Niet opladen bij koude temperaturen (< 0 °C)
›› › Nooit diepontladen

Hoewel de beschermingselektronica die is ingebouwd in de batterij overladen moet voorkomen, kan een dergelijk batterij 
management systeem (BMS) falen – bijvoorbeeld als de oplader niet geschikt is. Onbewaakt opladen is dus altijd een bron van 
gevaar.

Lithium-ion batterijen
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KENNIS UIT EERSTE HAND
Onze redpaper (engelstalig) is het ideale naslagwerk 

om snel meer informatie over lithium-ion batterijen te 

vergaren. 

In een boekwerk van 20 pagina‘s legt dr. Friedhelm 

Kring – freelance vakjournalist met focus op milieube-

scherming en veiligheid op het werk – op begrijpelijke 

wijze de nodige technische informatie over lithium batte-

rijen en hun gevaren uit. Tips, praktijkvoorbeelden en 

checklists voor de omgang met de moderne gevaarlijke 

stof, de lithium-ion batterij, ronden het naslagwerk af.

BESTEL NU!
op www.asecos.nl vraagt u de redpaper snel en 
eenvoudig gratis aan.

1

Redpaper

Author: Dr. Friedhelm Kring – free
Specialist journalist with focus on environ-

mental protection and safety at work

Storing and 
charging lithium-ion 

batteries safely
With helpful tips and checklists
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 TOENEMENDE POPULARITEIT,  
 MAAR ONDERSCHATTE RISICO‘S 
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 VERZEKERINGSDEKKING EN BEPERKING 
 VAN AANSPRAKELIJKHEID LOPEN RISICO 
 

 BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN  
 ALS BASIS VAN EEN OPERATIONEEL  
 BRANDBEVEILIGINGSCONCEPT 

Tijdelijke oplossingen die niet gebaseerd zijn op de modernste technologische ontwikkelingen kunnen de risico‘s zelfs vergroten 
wanneer werknemers vertrouwen op een veronderstelde maar in feite ontoereikende bescherming tegen brand en explosie. 
Alleen een veiligheidsconcept dat een permanente en betrouwbare monitoring en alarmering garandeert en een regelmatige 
gekwalificeerde technische inspectie omvat, biedt voldoende rechtszekerheid.

Als veiligheidsvoorzieningen zoals kasten voor gevaarlijke materialen of brandalarminstallaties niet op de juiste wijze worden 
gecontroleerd, verliezen de verantwoordelijke werkgever en bedrijfseigenaar niet alleen de verzekeringsdekking in geval van 
schade, maar riskeren zij ook het verlies van de aansprakelijkheidsbeperking van de bedrijfseigenaar.

Voldoende geïnstrueerde medewerkers zijn ongetwijfeld een winst voor de veiligheid. Maar wat voor arbeidsongevallen geldt, 
geldt ook voor brandpreventie: mensen maken fouten en individuele gedragsfouten zijn veel vaker de oorzaak van ongevallen 
dan technische defecten. Als u grote schade door batterijbranden van meet af aan wilt uitsluiten, kunt u niet om technische 
oplossingen heen.

Lithium-ion batterijen

 VAN RISICOBEOORDELING TOT  
 VEILIGHEIDSCONCEPT 
Zelfs als alle bovengenoemde veiligheidsregels door een bedrijf worden toegepast, zijn de bedrijfseigenaren en de werkgevers 
nog niet automatisch juridisch gevrijwaard. Het is doorslaggevend dat niet alleen individuele maatregelen uit de risicobeoor-
deling worden nageleefd, maar dat het bedrijf een alomvattend veiligheids- en brandveiligheidsconcept voor de omgang met 
lithium-ion batterijen ontwikkelt en toepast. Een dergelijk concept moet de volgende 10 vragen positief doorstaan.

10 kritieke punten van een (brand)veiligheidsconcept voor lithium-ion batterijen:
›› › Beschikt de werkplek over geschikte locaties en de modernste technische faciliteiten voor het veilig opslaan en opladen van 

lithium-ion batterijen?
›› › Voldoen deze opslaglocaties of -faciliteiten aan de modernste technische ontwikkelingen, bijv. met betrekking tot brandwe-

rendheid of de eisen voor gescheiden opslag op veilige afstand van vuurbelasting enz.?
›› › Wordt ervoor gezorgd dat het opwarmen of verbranden van een batterij onmiddellijk wordt gedetecteerd (temperatuursen-

soren, rookdetectoren) en visueel en akoestisch wordt gesignaleerd door geschikte alarmsystemen?
›› › Wordt de stroomtoevoer naar batterijen in oplaadmodus onmiddellijk en automatisch onderbroken in geval van verhoogde 

temperaturen of andere veiligheidskritieke situaties?
›› › Bestaat de garantie dat elke veiligheidskritieke omstandigheid op betrouwbare wijze wordt gemeld aan een meldka-

mer, een gebouwbeheersysteem of gekwalificeerd personeel, zodat er onmiddellijk de nodige maatregelen 
kunnen worden genomen?

›› › Zijn het alarm en de alarmtransmissie naar de beoogde ontvangers beveiligd, zelfs buiten werk- en be-
drijfstijden, bijv. ’s nachts, in het weekend of tijdens de bedrijfsvakantie?

›› › Is het mogelijk om de aanwezige batterijen in een veiligheidskritieke situatie snel en veilig uit het ge-
bouw te verwijderen, bijv. door gebruik van opslagfaciliteiten die door industriële |(interne) transportmid-
delen verplaatst kunnen worden?

›› › Worden de technische voorzieningen voor het opladen en opslaan van batterijen regelmatig op hun veilig-
heid gecontroleerd?

›› › Wordt het onderhoud uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig personeel, bijv. door de fabrikant of door per-
sonen die door de fabrikant zijn gecertificeerd?

›› › Worden de resultaten van deze tests gedocumenteerd en worden deze testrapporten gedurende een passende periode 
bewaard?
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 HET ION-LINE VEILIGHEIDSCONCEPT  

Een brand in de kast wordt direct herkend en medewerkers kunnen meteen worden geëvacueerd.
De aansluiting op een permanent bewaakt/bemand gebouwbeheersysteem zorgt er ook voor dat opgeleide reddingswerkers
›› › snel gewaarschuwd worden en binnen korte tijd ter plaatse zijn.
›› › na een eerste beoordeling van de situatie direct verdere maatregelen kunnen nemen.
›› › bijvoorbeeld de gehele kast uit het gebouw naar buiten transporteren. Dit voorkomt uitbreiding van schade aan gebouwen en 

mensen.

Onze ION-kasten zijn voorzien van een geïntegreerde transportsokkel om snel verwijderd te kunnen worden. Tijdens het  
verwijderen wordt een ION-kast automatisch van het stroomnet losgekoppeld. Als de ION-kast dan op een veilige plek buiten het 
gebouw staat, kunnen reddingswerkers verdere noodzakelijke maatregelen bepalen.

Voor een gemakkelijke evacuatie van een ION-kast raden wij een opstelling op de begane grond aan!
 

GEBEURTENIS REACTIES VANUIT HET SYSTEEM TE NEMEN MAATREGELEN
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Als de binnentemperatuur boven 
de 50 °C komt, geeft het waar-
schuwings-/brandonderdrukkings-
systeem een   waarschuwings-
signaal af aan de BMC.

Mogelijke oorzaken:
• temperatuurstijging door het 

opladen van batterijen
• uitval van het ventilatie-

systeem

Optische en akoestische signalering
• het waarschuwingslampje (rode LED) wordt 

geactiveerd en brandt continu, de functie-indicatie 
(groene LED) gaat uit

• alarm wordt geactiveerd met een langzame 
tooninterval

Het potentiaalvrije schakelcontact
• wordt geactiveerd en het waarschuwingssignaal 

wordt doorgestuurd naar het gebouwbeheer-
systeem

Een onmiddellijke inspectie van het 
systeem door intern gekwalificeerd 
personeel kan worden uitgevoerd om 
vervolgens – indien nodig – verdere 
noodzakelijke maatregelen te nemen. Als 
de interne temperatuur weer onder de 
50°C zakt, gaat het systeem terug naar 
normaal bedrijf en worden de optische 
en akoestische signalen uitgeschakeld.
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Alarmniveau 1 wordt geacti-
veerd wanneer rookontwikkeling 
in de kast door de rookmelder 
wordt gedetecteerd.

Mogelijke oorzak:
• Rookalarm zonder gelijktijdige 

temperatuurstijging

Optische en akoestische signalering 
• het waarschuwingslampje (rode LED) wordt 

geactiveerd en brandt continu, de functie-indicatie 
(groene LED) gaat uit

• alarm wordt geactiveerd met een gemiddeld 
tooninterval

Het potentiaalvrije schakelcontact
• wordt geactiveerd en het alarmsignaal wordt 

doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem 

Een onmiddellijke inspectie van het 
systeem door gekwalificeerd personeel 
(bijv. brandweer) kan worden uitgevoerd 
om vervolgens – indien nodig – verdere 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 
Als de rookmelder geen rookontwikke-
ling meer binnenin de kast detecteert, 
kan het systeem door kortstondig 
uitschakelen van de netspanning weer 
in normaal bedrijf worden geschakeld.
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Alarmniveau 2 wordt geacti-
veerd als de temperatuursensor 
naast de reeds geactiveerde 
rookmelder (alarmniveau 1) 
een binnentemperatuur van 
meer dan 70 °C registreert.

Mogelijke oorzaak:
• Uitbraak van brand

De optische en akoestische signalering  
verandert in:
• het waarschuwingslampje (rode LED) schakelt van 

continu branden over naar knipperen
• het alarm schakelt over naar een snelle tooninterval 

Voor het model BATTERY CHARGE PRO wordt 
gelijktijdig
• de mechanische ventilatie uitgeschakeld
• de stroomtoevoer naar de stopcontacten uitge-

schakeld

Het brandonderdrukkingssysteem 
• wordt geactiveerd

Het gehele systeem kan alleen door 
geautoriseerde asecos-servicetechnici 
worden beoordeeld en – indien moge-
lijk – door asecos weer in normaal 
bedrijf gezet worden.

 
EXPERT TIP: Reageer snel bij brand

Met het geïntegreerde 3-traps waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem en rookmelder bieden de kasten een hoge mate 
van veiligheid bij het opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.
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BATTERY CHARGE PRO BATTERY CHARGE BATTERY CHARGE LOCKER

Brandwerend van 
buitenaf (type 90) 3 3 3
Brandwerend van 

binnenuit 3 3 3
Opslaan 3 3 3
Opladen 3 3 3

Geaarde stopcontacten 
voor aansluiting 

oplaadapparaten 3 3 3
Potentiaalvrij schakel-

contact voor alarm-
doormelding 3 3 3

Waarschuwings-/brand-
onderdrukkingssysteem 3 3 3

Afsluitbare vakindeling 3
Geïntegreerde 

mechanische afzuiging 3
Flexibele plaatsing onder 

werktafels of -banken

ACTIEVE OPSLAG
Bij actieve opslag worden lithium-ion batterijen of batterijpakketten met behulp van een oplader in 
de kast geladen of gedeeltelijk ontladen (60–70%). Bij het opladen van een lithium-ion batterij wordt 
warmte gegenereerd. Als deze warmte in hitte verandert, kan er brand ontstaan, bijvoorbeeld als de 
lithium-ion batterij, de oplader of de aansluitkabel defect is. Een andere hoge risicofactor is de thermal 
runaway van lithium-ion batterijen, die o.a. veroorzaakt wordt door interne kortsluitingen.

CONCLUSIE: Het risico neemt toe zodra lithium-ion batterijen buiten werktijd 
onbeheerd worden opgeladen. We raden aan actieve opslag in een asecos brandveilig-
heidsopslagkast te laten plaatsvinden.

Bij het opslaan van 
lithium-ion batte-
rijen kan onderscheid 
worden gemaakt tussen 
passieve en actieve 
opslag:

ION-CHARGE-90

  DE MODELLEN EN HUN KENMERKEN

ION-LINE | Veilig opladen en opslaan van lithium-ion
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batterijen in brandveiligheidsopslagkasten (type 90)

BATTERY CHARGE UB BATTERY STORE PRO BATTERY STORE

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3

3

3 3

3 3

3

3

PASSIEVE OPSLAG
Bij passieve opslag worden nieuwe of gebruikte lithium-ion batterijen voor 
een bepaalde tijd opgeslagen.

TIP: We raden aan om nieuwe en gebruikte lithium-ion batterijen 
apart (per opslagniveau) op te bergen in een BATTERY STORE of 
BATTERY STORE PRO brandveiligheidsopslagkast.

ION-STORE-90

3incl. waarschuwings- en 
  brandonderdrukkingssysteem

3incl. waarschuwingssysteem

Alle ION-LINE modellen vindt u in de huidige brochure. Vraag deze direct aan via www.asecos.nl – of configureer eenvoudig uw eigen kast via www.asecos-config-urator.com
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Gassen & gassen onder druk

 RISICO’S EN GEVAREN 
 

Gassen zijn onmisbaar in alle industriële gebieden, in test- en lastechnologie, maar ook in geneeskunde en onderzoek. Het is 
daarom van belang voor alle werkzaamheden met gassen en dus ook voor de opslag van gassen, de specifieke gevaren te ken-
nen en daarmee rekening te houden bij de risicoinventarisatie. 
Bij opslag van brandbare en andere gassen in draagbare gasverpakkingen – bijv. in druk gasflessen gaspatronen en spuitbussen – 
op de werkplek moet het risico op brand en explosie worden beoordeeld als onderdeel van de risicoinventarisatie. 
Het primaire beschermingsdoel is om alle gasflessen onder druk in geval van brand te beschermen tegen overmatige verhitting en 
het bijbehorende risico op barsten als gevolg van drukopbouw. Daarnaast moet worden beoordeeld of en in  
hoeverre naast brandbeveiliging ook explosiebeveiligingsmaatregelen nodig zijn.
Brandveiligheidsopslagkasten met een gedefinieerde brandwerendheidsklasse volgens de huidige stand der  
techniek, zijn jarenlang beproefd en getest om deze beveiligingsdoelen te bereiken.

Wat zijn de specifieke gevaren van gassen onder druk?
1. Gassen die zwaarder zijn dan lucht gedragen zich op dezelfde manier als vloeistoffen en kunnen in schachten en/of kelders 

stromen wanneer ze ontsnappen en zich daar verspreiden.
2. Cryogene of vloeibaar gemaakte gassen kunnen koude brandwonden of verwondingen veroorzaken.  

Opmerking: Bij de omgang met deze gassen moeten de gespecificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
gedragen.

3. Gasflessen onder druk kunnen bij verhitting boven de toegestane temperatuur (> 70 °C) barsten.

Wat zijn de gevolgen en effecten?
›› › Verhoging van de druk van het gas
›› › Het cilinderventiel of de stalen behuizing van de gasfles is niet meer bestand tegen de verhoogde inwendige druk
›› › Lekken/ontsnappen van de inhoud (ontvlambaar, oxiderend of giftig gas etc.)
›› › Gas ontsnapt ongecontroleerd, met hoge druk en terugslag kan de gasfles ongecontroleerd ronddraaien
›› › Ongecontroleerde ontploffing door barsten van de fles bij verhitting tot ca. 310 °C
›› › Bij het barsten door vuur of schade kunnen gasflessen destructieve projectielen worden die een paar honderd meter  

ver vliegen

 

Waarom is het bij het opslaan van gasflessen onder druk belangrijk om ervoor te zorgen dat ze tegen omvallen 
beveiligd worden?
Gasflessen onder druk, met name het ingeschroefde flesventiel, kunnen mechanisch beschadigd raken.
Mogelijke gevolgen:
›› › Onopgemerkt ontsnappen van gas – zelfs een vrij "onschadelijk" gas zoals stikstof kan de zuurstof uit de kamer verdrin-

gen en tot verstikking leiden.
›› › Door brandbare gassen kunnen bijv. in kelders explosieve gasmengsels ontstaan, die heel makkelijk ontstoken kunnen 

worden door bijvoorbeeld op een lichtschakelaar te drukken.
›› › Als het flesventiel scheurt, kan de gasfles onder druk, aangedreven door het onder hoge druk staande gas, gaan  

rocketeren.

Brand- en explosiegevaarGezondheidsrisico'sMechanische gevaren

Extreem gevaarlijk voor alle mensen in het gebouw en voor reddingswerkers, 
die het gebouw in moeten!
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Wettelijke grondslag
Voor de opslag van gassen onder druk geldt onder andere:
›› › Verordening gevaarlijke stoffen
›› › Gaswet – regels omtrent het transport en de levering van gas
›› › PGS 15 Hoofdstuk 6 – opslag van gasflessen
›› › PGS 15 Hoofdstuk 7 – opslag van spuitbussen en gaspatronen
›› › VLAREM II Hoofdstuk 5.16 – behandelen van gassen
›› › EN 14470-2 – Brandwerende opslagkasten voor gasflessen onder druk:

Definitie
"Gas of gasvormig" is in eerste instantie één van de drie klassieke aggregatietoestanden, samen met "vast" en "vloeibaar".

Gassen in het algemeen
Gassen zijn stoffen of mengsels/preparaten van stoffen die
›› › een dampdruk hebben van meer dan 300 kPa (3 bar) bij 50 °C of
›› › volledig gasvormig zijn bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa (1 bar) hebben.

Gassen onder druk
Gassen onder druk zijn gassen die
›› › in een houder onder een druk van ten minste 200 kPa (manometer) of meer opgeslagen zijn,
›› › vloeibaar gemaakt of vloeibaar gemaakt én gekoeld zijn.

Hiertoe behoren gecomprimeerde, vloeibaar gemaakte, opgeloste en gekoelde vloeibaar gemaakte gassen.

Gecomprimeerd gas Volledig gasvormig onder druk bij 50 °C, inclusief alle gassen met Tk ≤ -50 °C

Vloeibaar gemaakt gas   Onder druk bij temperaturen boven -50 °C 
Gedeeltelijk vloeibaar met twee subgroepen:
•   Onder hoge druk vloeibaar gemaakt gas: 

Tk = -50 °C tot +65 °C 
•   Onder lage druk vloeibaar gemaakt gas: 

Tk > +65 °C

Gekoeld, vloeibaar gemaakt gas Gedeeltelijk vloeibaar gemaakt door de lage temperatuur

Opgelost gas Opgelost in een vloeibaar oplosmiddel onder druk

Eigenschappen Voorbeelden

Ontvlambare gassen Waterstof, methaan, ethaan, acetyleen, propaan, butaan, speciale vormings- en 
testgassen

Oxiderende gassen Zuurstof/lucht stikstofoxide mengsels (lachgas)

Giftige en bijtende (corrosieve) gassen Arsine, fosfine, koolmonoxide, ammoniak, waterstofsulfide, zwaveldioxide, chloor

Inerte gassen Stikstof, edelgassen, beschermgassen (lassen)

In dit verband is het concept van de kritische temperatuur belangrijk. De kritische temperatuur is de 
temperatuur waarboven een zuiver gas niet meer vloeibaar kan worden gemaakt, ongeacht de druk, 
of zijn fysieke toestand niet meer kan veranderen.

Gassen worden op basis van hun eigenschappen in vier grote groepen verdeeld:

Gassen onder druk worden geclassificeerd volgens de GHS/CLP-verordening, bijlage 1, rekening houdend met de aggregatie-
toestand en de kritische temperatuur Tk verdeeld in vier groepen (kritische temperatuur Tk waarboven een zuiver gas niet meer 
vloeibaar kan worden).
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Gassen & gassen onder druk

Ook gemarkeerd:
›› › Aerosolen in aerosolverpakkingen met H222 of H223
›› › Gas in gaspatronen onder druk met H220 of H221

Hoe worden gasflessen onder druk gemarkeerd?
Doorslaggevend is de sticker voor gevaarlijke goederen op de schouder van de fles.
De belangrijkste informatie eerst: De kleurcodering van een gasfles is niet per se correct, maar slechts een eerste hulp die van 
ver herkenbaar moet zijn. Aan de andere kant is alleen de sticker met het gevaarstofsymbool die zich op de flessenschouder 
bevindt, bindend.

Waar kan ik de markering op de gasfles vinden?
Op de schouder van de gasfles is de kleurcode terug e vinden. Soms maakt het flesomhulsel ook deel uit van de kleurcode. De 
enige uitzondering hierop zijn medische gassen, waarbij het cilindrische deel wit is. Als de inhoud van de fles een gasmengsel is, 
worden beide kleuren afwisselend als ringen gecodeerd.

Drie basiskleuren van gasflessen of cilinders
De hier genoemde basiskleuren van gasflessen zijn niet verplicht, maar in de praktijk is de branche het grotendeels eens gewor-
den over de volgende indeling:
›› › Medische gassen met hogere zuiverheid: witte fles
›› › Industriële gassen: grijze fles of dezelfde kleur als schouder (maar niet wit)
›› › Speciale gassen zijn niet gespecificeerd

Vloeibaargasflessen (bijvoorbeeld propaan- of butaangas) hebben onder andere de kleuren grijs en rood. Dit kenmerkt echter 
niet de inhoud en de eigenschappen ervan, maar fundamenteel de eigendomsstructuur:
in dit geval staat rood (of groen) voor een statiegeldfles, grijs voor een fles die u bezit.

Hoe worden gassen onder druk gemarkeerd?
Gassen en gasmengsels kunnen door hun chemische eigenschappen en bij gassen onder druk en gasmengsels door het bar-
sten van gasflessen onder druk gevaar opleveren voor de gebruiker. Gassen zijn meestal niet zichtbaar en soms zelfs geurloos. 
De markering van gevaarlijke stoffen is wereldwijd gestandaardiseerd door het GHS-systeem en in Europa geïmplementeerd 
door de CLP-verordening.

Gassen onder druk zijn gemarkeerd met het pictogram GHS 04 (gasfles) en daarnaast vanwege hun chemische eigenschappen 
met de H-zinnen H220, H221, H270, H280 of H281:



241

Algemene regel voor het markeren van gasflessen
Alle gassen die niet specifiek zijn gespecificeerd, hebben een alge-
mene kleurcode die het primaire gevaar van hun inhoud aangeeft. 
De eerder genoemde mogelijke indeling in gasmengsels bestaat 
hier niet. 

Welke kleuren worden gebruikt voor de algemene marke-
ring van gasflessen?
›› › Gele kleur: giftig en/of corrosief (voor menselijk weefsel) – 

bijv. ammoniak, chloor, koolmonoxide
›› › Rode kleur: ontvlambaar – bijv. ethyleen, methaan, waterstof
›› › Lichtblauwe kleur: oxiderend – bijv. lachgasmengsels
›› › Heldergroene kleur: verstikkend (inert) – bijv. technische 

perslucht, krypton, neon, xenon
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Gassen & gassen onder druk

Wat is het doel van het opslaan van gassen onder druk in brandveiligheidsopslagkasten?
Door gassen onder druk op te slaan in brandveiligheidsopslagkasten met een gedefinieerde brandwerendheid wordt voldaan aan 
de basisveiligheidseisen voor minimalisering van de brandbelasting volgens de verordening gevaarlijke stoffen en de PGS 15.  
Brandveiligheidsopslagkasten moeten zodanig zijn ontworpen, opgesteld, bediend en onderhouden dat de veiligheid van werkne-
mers en derden gegarandeerd is, in het bijzonder tegen gevaren veroorzaakt door brand of explosie.

Wat zijn de voordelen van de opslag in brandveiligheidsopslagkasten?
Brandveiligheidsopslagkasten met een brandwerendheid van 90 minuten worden beschouwd als een apart brandcompartiment.
Opslag in deze brandveiligheidsopslagkasten biedt daarom de volgende voordelen: 
›› › er wordt voldaan aan de brand- en explosiebeveiligingseisen
›› › opstelling op de werkplek is toegestaan
›› › vermindering van het interne transport van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende risico's
›› › opstelling in gangen na overleg met de plaatselijke brandweer met inachtneming van de vluchtroutebreedte is in  

principe mogelijk

Welke soorten opslagkasten voor gassen onder druk zijn er?
Er zijn twee soorten opslagkasten voor gasflessen onder druk:

1. Brandwerende opslagkasten voor gasflessen: 
Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor het opslaan van gasflessen en gaspatronen onder  
druk en spuitbussen. 
Meer informatie vindt u vanaf pagina 252.

2. Enkelwandige opslagkasten voor gasflessen: 
Voor een uitpandige opslag van gasflessen onder druk. 
Meer informatie vindt u vanaf pagina 262.

Hoe worden brandveiligheidsopslagkasten geclassificeerd?
Brandveiligheidsopslagkasten worden volgens hun brandwerendheid in een brandkamertest als volgt geclassificeerd:

Type brandveiligheidsopslagkast

Gemeten tijd voor de temperatuur-
stijging in de brandkamertest

Brandveiligheidsopslagkast voor 
ontvlambare vloeistoffen* 

EN 14470-1

Brandveiligheidsopslagkast voor 
gasflessen onder druk** 

EN 14470-2

30 min Type 30 G 30

60 min Type 60 G 60

90 min Type 90 G 90

* Ontvlambare vloeistoffen: tijd gemeten voor de temperatuurstijging met 180 K, gemeten in de kast
** Gasflessen onder druk: tijd gemeten voor de temperatuurstijging met 50 K, gemeten aan het oppervlak van het gasflesventiel

Stand 
van de 
techniek

Brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk met een gecertificeerde brandwerendheid van 90  
minuten zijn de huidige stand van de techniek. Hierdoor worden ze beschouwd als een apart brand- of  
opslagcompartiment en bieden ze dus hetzelfde beschermingsniveau als brandveiligheidsopslagkasten  
voor het opslaan van ontvlambare vloeistoffen.

 VERANTWOORDE OPSLAG IN  
 BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN 
 VOOR GASFLESSEN ONDER DRUK 
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Hoe kan de brandwerendheid van brandveiligheidsopslagkasten worden herkend 
en welke andere kenmerken zijn er?
De aanduiding van de brandwerendheid in minuten moet op de voorzijde van de brandvei-
ligheidsopslagkast staan aangegeven. Deze is te herkennen aan het nummer op de sticker 
(bijvoorbeeld 90 of 30).
Daarnaast zijn de volgende waarschuwings- en verbodssymbolen vereist:
›› › Verbodspictogram P003 – Roken en open vuur verboden
›› › Waarschuwingspictogram W029 – Gevaar voor gascilinder onder druk

Welke technische veiligheidseisen moeten in acht worden genomen bij het 
plaatsen van brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk met de 
verschillende brandweerstandsklassen?
Aan de technische veiligheidseisen voor de eigenschappen van brandveiligheidsopslagkasten voor gassen onder druk wordt 
geacht te zijn voldaan indien deze een brandwerendheid hebben van minimaal 90 minuten en voldoen aan de overige eisen 
van de EN 14470-2. Ze kunnen in onbeperkte aantallen worden opgesteld.
In principe moet er gestreefd worden naar opslag van gasflessen onder druk in brandveiligheidsopslagkasten met een brand-
werendheid van 90 minuten (stand der techniek).

Mogen verschillende gassen samen worden opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast voor gasflessen onder 
druk?
In brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk kunnen gasflessen onder druk van verschillende gassen tegelijkertijd 
worden opgeslagen en aangesloten om te verbruiken. Er is geen numerieke beperking. In dit opzicht kan bij opslag van brandba-
re en oxiderende gassen (bijv. acetyleen en zuurstof) in een brandveiligheidsopslagkast de anders verplichte veiligheidsafstand 
niet in acht worden genomen. De kans dat twee gasflessen onderdruk tegelijkertijd zullen falen, de gassen met elkaar vermen-
gen en worden ontstoken, is namelijk verwaarloosbaar. Het is wel van belang dat de gassen per gelijksoortige groep worden 
opgeslagen (dezelfde kleurencode), waardoor het omwisselen van gassen wordt voorkomen.

Welk totaal volume gasflessen onder druk is toegestaan   in de kasten?
Het maximale totale volume is 220 liter – gasflessen onder druk voor spoelgassen zijn opgenomen in deze specificatie.

Is het mogelijk om gassen te verwijderen uit gasflessen onder druk die zich in een brandveiligheidsopslagkast 
bevinden?
Ja. Pijpleidingen en elektrische kabels kunnen naar de buitenkant van brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk 
worden geleid. Dit gebeurt meestal via het kastplafond en vereist geen verdere brandbeveiligingsmaatregelen. Zo is het mogelijk 
om gassen uit de gascilinders onder druk te verwijderen via geschikte reduceerventielen en pijpleidingen. Bij het installeren van 
de leidingen moet rekening worden gehouden met de instructies van de fabrikant en moet worden gezorgd voor een professio-
nele, normconforme uitvoering.

Hoeveel leidingen en kabels kunnen er uit de asecos-kast voor gasflessen worden geleid zonder de classificatie 
van het type G90 te verliezen?
In principe gelden hier de specificaties van EN 14470-2:
Het aantal doorvoeren moet worden beperkt tot het noodzakelijke minimum en doorvoeren en gaten die niet meer worden 
gebruikt, moeten worden gedicht volgens de instructies van de fabrikant.

Voor de montage van leidingen (voor gasflessen onder druk die in bedrijf zijn) geldt het volgende:
›› › Max. drie doorvoeren per gasfles (gasleidingen)
›› › De drie doorvoeren kunnen elk een diameter hebben tot 10 mm

Voor de montage van elektrische leidingen/kabels (indien van toepassing) geldt het volgende:
›› › Max. twee doorvoeren per gasfles (elektrische kabels)
›› › De twee doorvoeren kunnen elk een diameter hebben tot 20 mm

Welk materiaal kan worden gebruikt voor de leidingen?
In principe kunnen buizen van koper of roestvrij staal worden gebruikt.
Opmerking: Volgens EN 14470-2 wordt aanbevolen om de buizen te vervaardigen uit roestvrij staal of een materiaal met een 
vergelijkbare thermische geleidbaarheid (behoud van de brandwerendheid die tijdens de test is bepaald en gespecificeerd).

EN 14470–2
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Gassen & gassen onder druk

Gassen kunnen gevaarlijke explosieve atmosferen (g.e.a) of mengsels vormen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Mogelijke 
gevaren kunnen worden uitgesloten door continue mechanische ventilatie van de brandveiligheidsopslagkast.
Het bereiken van de onderste explosiegrens kan worden voorkomen bij oxiderende en ontvlambare gassen door een 10-vou-
dige luchtverversing per uur van het inhoudsvolume van de kast. Acuut giftige gassen moeten worden afgezogen met een 
120-voudige luchtverversing per uur om te voorkomen dat de grenswaarden op de werkplek worden bereikt. Afhankelijk van het 
type zijn gassen zwaarder of lichter dan lucht, daarom kan worden aangenomen dat ze gelijkmatig in het interieur zijn verdeeld.

1

2

2

Waterstof
0,068

Acetyleen
0,91

Helium
0,14

Stikstof
0,97

Zuurstof
1,11

Kool-
dioxide

1,53

Argon
1,38

Propaan
1,55

Lucht 1,0

Lichter 
dan lucht

Zwaarder 
dan lucht

Fosfine
1,2

Arsine
2,7

Chloor
2,5

Ammoniak
0,6

UW VOORDELEN: 
›› › Geen gezondheidsgevaren voor medewerkers
›› ›  Het vermijden en minimaliseren van explosiegevaarlijke 

gebieden in en rond de brandveiligheidsopslagkast
›› › Grenswaarden voor de werkplek (GSW) worden veilig  

  nageleefd

 MOETEN KASTEN VOOR GASFLESSEN ONDER  
 DRUK VOLGENS EN 14470-2 MECHANISCH  
 GEVENTILEERD WORDEN? 

De gevolgen van onjuiste, ongecontroleerde informatie over drukverlieswaarden: pas wanneer het 
systeem in gebruik wordt genomen, blijkt dat de benodigde 120-voudige luchtverversing per uur 
niet wordt gehaald. Het gebruik van giftige gassen in dergelijke kasten is dan ook in principe niet 
toegestaan.

Een effectieve afzuiging in het onderste en bovenste gedeelte van de kast of opslagruimte 
is daarom uiterst belangrijk.
Met hun speciale ontwerp zijn asecos brandveiligheidsopslagkasten voorbereid voor aan-
sluiting op (ø 75) en afzuiging middels mechanische ventilatie. Door de luchttoevoer in 
de achterwand van het midden de kast (1) en luchtafvoer in het bovenste en onderste 
deel van de kast (2) worden uitstromende gassen succesvol geëlimineerd. Deze worden 
via het kastplafond in een luchtafvoerkanaal geleid. De afvoerlucht kan dan via het aanwe-
zige luchtafvoersysteem naar de buitenlucht worden geleid.

asecos G90-kasten voor gasflessen onder druk voldoen aan de volgende vereisten:
›› › Het drukverlies mag niet groter zijn dan 150 Pa, ook niet in combinatie met een 120-voudige luchtverversing in de kast.
›› › Het ventilatiesysteem moet een onderdruk in de kast creëren.
›› › Ventilatie dient plaats te vinden in het bovenste en onderste gedeelte van de kast.
›› › De luchtafvoerstroom moet ervoor zorgen dat kleine hoeveelheden ontsnappende gassen worden afgezogen.
›› › Het drukverlies en de luchtverversing zijn zo gekozen om een efficiënte ventilatie te garanderen.

De G90-kasten voor gasflessen onder druk van asecos bereiken een hoog rendement van meer dan 85%. Het gehele interieur 
van de brandveiligheidsopslagkasten wordt geventileerd – uittredende, gezondheidsbedreigende gaslekken in de kast worden 
snel en effectief afgezogen.
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Brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk moeten altijd zijn aangesloten op een mechanische  
ventilatie. Het volgende is van toepassing: 

›› › Oxiderende gassen (gemarkeerd met H270, H 271 of H 272) of ontvlambare gassen (gemarkeerd met H220 of H221) 
mogen alleen worden opgeslagen in brandveiligheidsopslagkasten die minimaal over een 10-voudig luchtverversing per uur 
beschikken. 

›› › Acuut giftige gassen van categorie 1 tot 3 (gemarkeerd met H330 of H331) mogen alleen worden opgeslagen in brandvei-
ligheidsopslagkasten die minimaal over een 120-voudig luchtverversing per uur beschikken. 

Als onderdeel van de risico inventarisatie moeten gevarenzones worden afgebakend rond gasflessen onder druk voor ontvlam-
bare en acuut giftige gassen. Gevarengebieden zijn gebieden waar het vrijkomen van gassen niet kan worden uitgesloten als 
gevolg van lekkage in aansluitingen en drukregelstations of als gevolg van een verkeerde bediening. Bij opslag in een brandveilig-
heidsopslagkast moet de gehele brandveiligheidsopslagkast en de ventilatieleidingen als gevarenzone worden voorzien. Gevaar-
lijke gebieden waarin gevaarlijke explosieve atmosferen kunnen voorkomen, zijn explosiegevaarlijke gebieden. Als een potentieel 
explosiegevaarlijk gebied wordt geïdentificeerd rond drukflessen met gecomprimeerd gas voor ontvlambare gassen, dan moet dit 
worden geclassificeerd als zone 2.

In de brandveiligheidsopslagkast voor gasflessen onder druk met brandbare gassen moet de volgende zone-
indeling worden toegepast:

Voorwaarden Zone-indeling

a)  Opslag en beschikbaar stellen van gasflessen onder druk in ongeopende staat of 
na gebruik gecontroleerd op technische dichtheid

Geen zone

b)  Brandveiligheidsopslagkast met 120-voudige luchtverversing in een mechanisch 
geventileerde ruimte 
geen g.e.a. bij het verwisselen van gasflessen onder druk

Geen zone, maar vermijden van ontstekingsbron-
nen bij het wisselen van gasflessen

c) zoals b), maar
• g.e.a. bij het verwisselen van gasflessen niet uitgesloten
• geen speciale dichtingen (z. EX-RL 1.2.1.1.2)

Zone 2 in de kast
(vermijden van ontstekingsbronnen bij het 
wisselen van gasflessen)

d) zoals b), maar
• geen speciale dichtingen (z. EX-RL 1.2.1.1.2)
• brandveiligheidsopslagkast alleen met 10-voudige luchtverversing

e) zoals b), maar
• opstelling van de brandveiligheidsopslagkast in een ruimte met (enkel) 

natuurlijke ventilatie

g.e.a. = gevaarlijke explosieve atmosferen

Gezondheidsbescherming door naleving van grenswaarden op de werkplek moet bij het omgaan 
met gevaarlijke stoffen altijd worden gegarandeerd. Op de werkplek voor gevaarlijke stoffen  
kunnen gevaarlijke substanties veilig worden afgevuld en verwerkt.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Werkplekken voor gevaarlijke stoffen” vanaf pagina 336.
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Gassen & gassen onder druk

 GASTOEVOER – CENTRAAL VS. DECENTRAAL 

Gastoevoersystemen, met name voor speciale gassen, stellen speciale eisen aan componenten voor opslag, distributie, 
regeling en bewaking.

Centrale gastoevoer
›› › Kan principieel in een uitpandige of inpandige opstelling (in een opslagruimte) worden ingedeeld
›› › De benodigde gasflessen staan   daarbij centraal op één plek opgesteld
›› › De gassen worden via vast geïnstalleerde leidingsystemen aangevoerd naar de aftappunten

Alvorens bestaande gastoevoersystemen aan te leggen of uit te breiden, moeten de voor- en nadelen van 
verschillende mogelijke leveringsconcepten worden afgewogen:
›› › Gebruiker / Operator van het systeem – analyse van de applicatie
›› › Planner / Architect – evaluatie van het bouwproject op veiligheids- en financiële aspecten

VOORDELEN

›› › Geen onbeschermde plaatsing van gasflessen in 
de onmiddellijke omgeving van de werkplek

›› › Dit elimineert verschillende bronnen van gevaar bij  
ondeskundige behandeling en opslag van gasflessen 
door omvallen of lekkage van giftige, brandbare of 
toxische gassen

›› › Geen hogedrukfittingen in het werkgebied
›› › Fleswisselingen worden op een centrale locatie  

gecoördineerd door gekwalificeerd personeel
›› › De tijd die wordt besteed aan het verwisselen van 

flessen wordt teruggebracht tot een minimum
›› › Efficiënt legen van gasflessen onder druk
›› › Lagere kosten door te besparen op gasfleshuur
›› › Betere en gecontroleerde bewaking van de gastoevoer 

door een centraal monitoring/bedieningssysteem  
(decentraal is ook mogelijk)

›› › Alleen aftappunten op de afzonderlijke werkstations – 
meer actieve werkstations beschikbaar

NADELEN
Hoge kosten door
›› › lange leidingen/leidingnet tot aan de aftappunten in  

het gebouw/werkruimte
›› › roestvrijstalen leidingen, vooral bij gebruik corrosieve 

gassen
›› › aanzienlijk extra verbruik van spoelgassen
›› › onderhouds- en testinspanningen van de leidingen
›› › inefficiënte ruimte-inrichting – deze ruimten kunnen 

alleen worden gebruikt voor het opslaan van 
gasflessen

›› › structurele maatregelen – ruimtes dienen tenminste 
brandvertragend te worden gescheiden (muren en 
deuren)

›› › gebrek aan flexibiliteit – extra opslag van brandbare 
vloeistoffen in de ruimte is niet mogelijk
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Decentrale gastoevoer
Bestaat uit losse kleine toevoereenheden die (meestal in het gebouw) direct op of in de directe omgeving van het aftappunt 
worden geplaatst.
Een centrale inpandige gasvoorziening verschilt alleen in de opslaglocatie van de gasflessen. Hier is een interne opslagplaats met 
minimaal brandvertragende scheidingswanden gewenst.
G90 brandveiligheidsopslagkasten maken decentraal gebruik van gasflessen onder druk mogelijk met een vergelijkbaar bescher-
mingsniveau (type klasse G90) als bij veiligheidskasten (type 90) voor ontvlambare vloeistoffen.

VOORDELEN

›› › Is vaak de voordeligste variant
›› › Reduceert de benodigde lengte van aan te leggen leidingen tot een minimum
›› › Minimaliseert het verbruik van spoel- en testgassen aanzienlijk
›› › Biedt hoge flexibiliteit voor lokaal gebruik met een klein leidingnetwerk
›› › Eenvoudige montage achteraf in bestaande gebouwen (zonder bestaande centrale opslagplaatsen)
›› › Gegarandeerde rechtszekerheid voor elk verantwoordelijkheidsgebied
›› › Flexibele, eenvoudige aanpassing naarmate uw behoeften groeien
›› › Ideaal voor gebouwen waar bijv. bouwkundige wijzigingen door monumentenbescherming niet mogelijk zijn
›› › Optimaal voor tijdelijke verhuur van onderzoeksruimtes met alleen kortstondige behoeften
›› › Biedt eenvoudige controle en bewaking van proces-/gashoeveelheidsindicator

Decentraal opslaan en verwerken van de drukgassen in brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2
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Gassen & gassen onder druk
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Product Management & Product Development 

Welke goedkeuringsdocumenten voor een brandveiligheidsopslagkast moet de fabrikant hebben?
Om de noodzakelijke rechtszekerheid voor de werking van brandveiligheidsopslagkasten op grond van de verordening gevaar-
lijke stoffen te waarborgen, dient een normconforme brandveiligheidsopslagkast te beschikken over de volgende goedkeurings-
documenten:
›› › brandtestrapport van een onafhankelijk geaccrediteerd materiaaltestinstituut om brandbestendigheid aan te tonen
›› › GS-certificaat als bewijs van overeenstemming met ProdSG §21 lid 1 op basis van ZLS EK5/AK4 en bewijs van overeen-

stemming volgens EN 16121 en EN 16122 (vereisten en testmethoden voor veiligheid, sterkte, duurzaamheid en  
stabiliteit)

›› › CE conformiteitsverklaring als bewijs van overeenstemming met productrelevante EU-richtlijnen en nationale normen

Wat betekent GS-getest?
Het GS-keuringscertificaat van een onafhankelijk testinstituut bewijst dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de eisen van 
de richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid.
›› › De criteria voor brandwerendheid keuring en documentatie zijn primair vastgelegd in EN 14470-2.
›› › De tests voor het GS-certificaat nemen niet alleen deze eisen over, maar specificeren deze nauwkeurig met strengere 

vereisten.
›› › Bovendien zijn de asecos G90-kasten voor gasflessen onder druk gecertificeerd volgens de testvereisten van de 

EN 16121:2013+A1:2017 Non-domestic storage furniture – Requirements for safety, strength, durability and stability) und 
EN 16122:2012 (Domestic and non-domestic storage furniture – Test methods for the determination of strength, durability 
and stability) met succes getest volgens het hoogste testniveau 2.

Wat en hoe wordt getest?
›› › Continue functie – een focus is testen op de continue functie van de brandveiligheidsopslagkasten en dus voor de veilig-

heid van de gebruiker.
›› › Duurtest – de mechanische componenten (zoals deuren) worden ook onderworpen aan een duurtest onder maximale 

belasting.
›› › 80.000 keer openen en sluiten – volgens testniveau 2 wordt alleen aan de eisen van EN 16121/16122 voldaan als 

80.000 openingen/sluitingen zonder schade worden doorstaan. 
›› › Brandtest – tijdens de brandtest dienen extra temperatuurmeetpunten te worden aangebracht in de brandkamer en op de 

kastvloer (belangrijk bijvoorbeeld bij kastconstructies met een onderrijdbare bodem).
›› › In tests volgens EN 14470-2 is de verbinding tussen de gasfles en de roestvrijstalen buis die naar de brandkamer leidt 

ontworpen als een directe verbinding, d.w.z. zonder drukregelaar en zonder spiraal.
›› › PAK-vrij – Bewijs dat alle schakelkasten vrij zijn van giftige/kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK).



asecos brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor opslag, gereedhouden en legen van  
gasflessen in gebouwen en werkruimten, ...
›› › zijn opslagplaatsen in de zin van de PGS 15 (opslagplaatsen = gebouwen, kamers in gebouwen ... die bedoeld 

zijn om er gevaarlijke stoffen in te bewaren).
›› › worden beschouwd als een opslagcompartiment (opslagcompartiment = deel van een opslagruimte dat geschei-

den is van andere opslagcompartimenten of aangrenzende ruimten).
›› › zijn speciale voorzieningen voor het opslaan, gereedhouden en legen van gasflessen onder druk in werkruimten.
›› › voldoen aan de vereisten van hoofdstuk 6 en 7 van de PGS 15 bij het opslaan van gecomprimeerde gassen, 

gaspatronen en spuitbussen (de relevante voorschriften vindt u aan het begin 
van de respectievelijke secties).

›› › maken het mogelijk om cilinders met gecomprimeerd gas van verschillende gassen in de kast op te slaan, aan te 
sluiten of beschikbaar te stellen voor lediging. Het aanhouden van veiligheidsafstanden kan achterwege blijven.

›› › zorgen voor de hoogst mogelijke bescherming van de gasflessen onder druk tegen kritische verhitting (max. tem-
peratuurstijging op het oppervlak van het gasflesventiel van 50 K gedurende 90 minuten).

asecos brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 bieden u:

Rechtszekerheid bij aanschaf en gebruik
›› › Gestandaardiseerd, getest product met volledige goedkeuringsdocumentatie:  

brandtestcertificaat, GS-certificering met conformiteit met de eisen van EN 16121/16122,  
CE-conformiteitsverklaring

Permanente beveiliging en risicominimalisatie
›› › Voldoen aan de elementaire eisen van brand- en explosieveiligheid
›› › Minimalisatie van onbeschermde opslag
›› › Vermindering van de brandbelasting in het gebouw
›› › Bescherming van werknemers tegen brand- en explosiegevaren en schadelijke 

dampen (mechanische ventilatie)

Flexibiliteit
›› › Flexibele keuze van opslaglocaties binnen gebouwen – de kast kan eenvoudig verplaatst worden 

naar een nieuwe locatie
›› › Biedt de mogelijkheid – vanwege de brandwerendheid – tot plaatsing in gangen, indien dit de 

breedte van de vluchtroute niet beperkt (in overleg met brandweer of brandveiligheidsinstanties)
›› › Hoge flexibiliteit voor lokaal gebruik met een klein leidingnetwerk
›› › Eenvoudige montage achteraf in bestaande gebouwen (zonder bestaande centrale opslagruimten)
›› › Dankzij een groot productportfolio met een groot aantal modellen en interieurvarianten kan de 

brandveiligheidsopslagkast optimaal worden afgestemd op uw toepassingen en hoeveelheid aan 
gasflessen onder druk

Tijd- en geldbesparing
›› › De brandveiligheidsopslagkast wordt na levering en plaatsing (inhuizing) met een opleveringsrap-

port overhandigd en kan daarmee direct in gebruik genomen worden
›› › Complexe verbouwingen zijn niet nodig, omdat de kast eenvoudig kan worden geïntegreerd 

in de aanwezige inrichting
›› › Reduceert de benodigde lengte van aan te leggen leidingen tot een minimum
›› › Minimaliseert het verbruik van spoelgassen aanzienlijk
›› › Biedt eenvoudige controle en bewaking van proces-/gashoeveelheidsindicator
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G-CLASSIC-30 | Modelgroep met draaideuren
1398 mm

20
50

 m
m

G30.205.140

pagina 264

1198 mm

20
50

 m
m

G30.205.120

pagina 264

898 mm

20
50

 m
m

G30.205.090
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598 mm

20
50

 m
m

G30.205.060

pagina 265

G-PG | Modelgroep met draaideuren, gesloten of geperforeerde romp voor ventilatie
1680 mm

15
00

 m
m

GPG.150.168.P

pagina 271

840 mm

15
00

 m
m

GPG.150.084.P

pagina 271

840 mm

14
85

 m
m

GPG.150.084

pagina 271

840 mm

75
0 

m
m

GPG.075.084

pagina 271

460 mm

75
0 

m
m

GPG.075.046

pagina 271
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G-LINE
Gasflessenkasten voor binnenopslag

Gasflessenkasten voor buitenopslag

Overzicht

G | Modelgroep met draaideuren
1356 mm

21
49

 m
m

G.215.135

pagina 268

1006 mm

21
49

 m
m

G.215.100

pagina 269

706 mm

21
49

 m
m

G.215.070.R

pagina 270

G-ULTIMATE-90 | Modelgroep met draaideuren
1398 mm

20
50

 m
m

G90.205.140

pagina 254

1198 mm
20

50
 m

m

G90.205.120

pagina 255

898 mm

20
50

 m
m

G90.205.090
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598 mm

20
50

 m
m

G90.205.060.2F
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598 mm

20
50

 m
m

G90.205.060
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598 mm

14
50

 m
m

G90.145.060
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G | Modelgroep met draaideuren met vaste of openslaande vensters
1356 mm

21
49

 m
m

G.215.135.WDFW

pagina 268

1356 mm

21
49

 m
m

G.215.135.WDHW
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1006 mm

21
49

 m
m

G.215.100.WDFW
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1006 mm

21
49

 m
m

G.215.100.WDHW
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G | Modelgroep met draaideuren met vaste of 
openslaande vensters

706 mm

21
49

 m
m

G.215.070.WDFWR

pagina 270

706 mm

21
49

 m
m

G.215.070.WDHWR

pagina 270
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Ventilatie 
Gelijkmatige ventilatie en afzuiging van de gehele binnenruimte van de 
kast. Geïntegreerde luchtkanalen klaar voor aansluiting (ø 75) op een 
mechanisch ventilatiesysteem. De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen wordt veilig voorkomen.

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische  
statusindicatie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kun-
nen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem.

Leidingdoorvoeren 
Groot gebied voor de flexibele doorvoeringsmogelijkheid van leidin-
gen in het dakbereik. Doorvoering van de leiding of kabel zonder extra 
isolatie.

Ruimtewonder 
Uniek op de markt, model 
G90.205.060.2F: 60 cm brede gasfles-
senkast (type 90) voor de opslag van 
2 stalen gasflessen à 50 liter of 2 
aluminium gasflessen à 40 liter met 
elk 230 mm diameter.

Gemakkelijke bewaking 
Optioneel kan de vleugeldeur van 
model G90.205.060.2F worden 
uitgerust met een glazen uitsparing. 
Het niveau en de druk van de 
opgeslagen gasflessen kunnen gemak-
kelijk worden bewaakt zonder de deur 
te openen.

Standaard binnenuitrusting 
Inclusief montagerails, gasflessen-
houders met bijpassende spanbanden 
en een oprijplaat. De geïntegreerde, 
handmatig bediende oprijplaat 
vergemakkelijkt het plaatsen en 
uitnemen van gasflessen. Met het 
comfort interieur wordt de oprijplaat 
gemakkelijk bediend met een hendel 
voorzien van een gasveer.

Legborden 
In verschillende uitvoeringen, ook 
schuin ingebouwd voor een optimale 
opslag van kleine gasflessen.

G-LINE | G-ULTIMATE-90
Veiligheidskasten voor de opslag van gasflessen in werkruimtes conform           
EN 14470-2



• Brandwerendheid 90 minuten  
(type G90), typegetest conform EN 14470-2

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met   
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model G90.205.140
Bestelnr. 30641-001-30642
 

Model G90.205.140
Bestelnr. 30641-005-30642
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1398 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1245 x 400 x 1858
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 690
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 120X m³/h 111
Diff.-druk (luchtverversing 120x - EK5/AK4) Pa 143

Belangrijkste eigenschappen

4 gasflessen à 50 ltr.

Maximale brandwerendheid van 90 
minuten

Optioneel met comfort interieur 

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Documentenhouder A5 30793
Uitrustingsversie alleen verkrijgbaar in combinatie met een kast voor fabrieksmontage,;deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90 29818

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1235 x 241 x 25* 75,00 30644
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1235 x 372 x 28* 75,00 30399
Rooster als opslagniveau verzinkt staal 1233 x 280 x 30 180,00 30645
Flessenhouder (zijwand) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035   30847

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30642
1x comfort interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30643
4x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40181
5x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40182

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G90.205.140 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30641-001
laboratorium wit 30641-005

G-LINE | G-ULTIMATE-90



Model G90.205.120
Bestelnr. 30657-001-30658
 

Model G90.205.120
Bestelnr. 30657-005-30658
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1198 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1045 x 400 x 1858
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 610
Luchtverversing 10-voudig m³/h 8
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 120X m³/h 93
Diff.-druk (luchtverversing 120x - EK5/AK4) Pa 103

Belangrijkste eigenschappen

4 gasflessen à 50 ltr.

Maximale brandwerendheid van 90 
minuten

Optioneel met comfort interieur 

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Documentenhouder A5 30793
Uitrustingsversie alleen verkrijgbaar in combinatie met een kast voor fabrieksmontage,;deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90 29818

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1035 x 241 x 25* 75,00 30660
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00 30771
Rooster als opslagniveau verzinkt staal 1033 x 280 x 30 180,00 30661
Flessenhouder (zijwand) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035   30847

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30658
1x comfort interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30659
4x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40179
5x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40180

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G90.205.120 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30657-001
laboratorium wit 30657-005
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Model G90.205.090
Bestelnr. 30667-001-30668
 

Model G90.205.090
Bestelnr. 30667-005-30669
 

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Documentenhouder A5 30793
Uitrustingsversie alleen verkrijgbaar in combinatie met een kast voor fabrieksmontage,;deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90 29818

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 735 x 241 x 25* 75,00 30670
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00 30787
Rooster als opslagniveau verzinkt staal 733 x 280 x 30 180,00 30671
Flessenhouder (zijwand) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035   30847

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30668
1x comfort interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30669
4x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40177
5x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40178

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G90.205.090 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30667-001
laboratorium wit 30667-005

G-LINE | G-ULTIMATE-90

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 898 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 745 x 425 x 1858
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 490
Luchtverversing 10-voudig m³/h 6
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 120X m³/h 66
Diff.-druk (luchtverversing 120x - EK5/AK4) Pa 147

Belangrijkste eigenschappen

3 gasflessen à 50 ltr.

Maximale brandwerendheid van 90 
minuten

Optioneel met comfort interieur 

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272



Model G90.205.060.2F
Bestelnr. 30678-001-30682
 

Model G90.205.060.2F
Bestelnr. 30678-884-30682
 

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Documentenhouder A5 30793
Uitrustingsversie alleen verkrijgbaar in combinatie met een kast voor fabrieksmontage,;deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90 29818

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30682

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G90.205.060.2F kastromp zonder interieur, voor 2 flessen van 50 liter, met deurscharnier links lichtgrijs RAL 7035 30678-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30678-005
met F90 venster, lichtgrijs RAL 7035 30678-884
met F90 venster, laboratorium wit 30678-885

G90.205.060.2F.R kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, voor 2 flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30679-001
laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 30679-005
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Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 598 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 477 x 425 x 1858
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 365
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 120X m³/h 45
Diff.-druk (luchtverversing 120x - EK5/AK4) Pa 76

Belangrijkste eigenschappen

2 gasflessen à 50 ltr.

Maximale brandwerendheid van 90 
minuten

Optioneel met vensterdeur

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272
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Model G90.205.060
Bestelnr. 30676-001-30680
 

Model G90.205.060
Bestelnr. 30676-001-30681
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 598 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 477 x 425 x 1858
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 365
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 120X m³/h 42
Diff.-druk (luchtverversing 120x - EK5/AK4) Pa 85

Belangrijkste eigenschappen

1 gasfles à 50 ltr.

Maximale brandwerendheid van 90 
minuten

Optioneel met comfort interieur 

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Documentenhouder A5 30793
Uitrustingsversie alleen verkrijgbaar in combinatie met een kast voor fabrieksmontage,;deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90 29818

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 435 x 241 x 25* 75,00 30683
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00 30788
Flessenhouder (zijwand) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035   30847

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30680
1x comfort interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30681
4x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40175
5x legbord schuin voor opslag van kleine flessen Plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40176

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G90.205.060 kastromp zonder interieur, met deurscharnier links lichtgrijs RAL 7035 30676-001
laboratorium wit 30676-005

G90.205.060.R kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts lichtgrijs RAL 7035 30677-001
laboratorium wit 30677-005

G-LINE | G-ULTIMATE-90



Model G90.145.060
Bestelnr. 30689-001-30691
 

Model G90.145.060
Bestelnr. 30689-005-30691
 

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Documentenhouder A5 30793
Uitrustingsversie alleen verkrijgbaar in combinatie met een kast voor fabrieksmontage,;deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90 29818

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Legbord schuin voor opslag van kleine flessen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00 30788
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 435 x 241 x 25* 75,00 30683

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30691

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G90.145.060 kastromp zonder interieur, deurscharnier links lichtgrijs RAL 7035 30689-001
laboratorium wit 30689-005

G90.145.060.R kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts lichtgrijs RAL 7035 30690-001
laboratorium wit 30690-005
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Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 598 x 615 x 1450
Inwendige afmetingen B x D x H mm 445 x 425 x 1246
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 278
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Luchtverversing 120X m³/h 28
Diff.-druk (luchtverversing 120x - EK5/AK4) Pa 42

Belangrijkste eigenschappen

2 gasflessen à 10 ltr.

Maximale brandwerendheid van 90 
minuten

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272
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MODELLENREEKS G-ULTIMATE-90  
SPECIALE OPLOSSINGEN

Hangende opslag
van 2 liter zuurstofflessen, hier als voorbeeld in model G90.205.120

Opslag van 2-liter-flessen
als voorbeeld in het model G90.205.120, bestaande uit 5 schuin 
igemonteerde legborden 

Gecombineerde opslag
van 3- en 5-liter flessen als voorbeeld in het model G90.205.120  
bestaande uit 2 schuin gemonteerde legborden  en 2 legborden

Gecombineerde opslag
van 2- en 10-liter flessen als voorbeeld in het model  
G90.205.060.R bestaande uit een standaard interieur  
en schuin igemonteerde legbord
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SPECIALE INTERIEURS

Op verzoek van de klant zijn, in afwijking op een standaard of comfort 
interieur, talrijke andere speciale interieurs realiseerbaar.  
 
Voor de opslag van kleinere gasflessen (bijvoorbeeld 2- of 3-liter 
flessen) is een op flesgrootte aangepast interieur met meerdere opslag-
niveaus mogelijk. Afhankelijk van de flessenlengte worden de niveaus 
schuin gemonteerd en op de achterwand binnenin de kast bovendien 
met een stootbescherming per niveau uitgerust. De afzonderlijke 
gasflessen worden van voren ingeschoven en „liggen" op hun betref-
fende opslagniveau. Op grotere oppervlakken kunnen extra verkrijgbare 
flessenhouders voorkomen dat de flessen wegglijden wanneer het 
voorraadniveau slechts gedeeltelijk is gevuld. 
 
Optioneel zijn voor de opslag van speciale flessen (bijv. zuurstof, 
medisch) andere interieurcomponenten (bijv. hangende opslag) 
mogelijk. 
 
Vraag er naar bij uw dealer. Indien nodig, zal het asecos-team u hiervoor 
ook graag met raad en daad terzijde staan. Voor een definitief akkoord 
ontvangt u voor montage van het interieur een technische tekening 
ter goedkeuring. Zo verzekeren wij, dat u precies dat krijgt, wat u nodig 
heeft. 
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Beproefde techniek 
De G-CLASSIC-30 kasten overtuigen door het gebruik van bewezen 
techniek.

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kun-
nen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem.

Leidingdoorvoeren 
Groot gebied voor de flexibele doorvoeringsmogelijkheid van leidin-
gen in het dakbereik. Doorvoering van de leiding of kabel zonder extra 
isolatie.

Standaard interieur 
Compleet met montagerails, 
opklapbare oprijplaat, flessenhouder 
en bijbehorende spanbanden.

Legborden 
in verschillende uitvoeringen

G-LINE | G-CLASSIC-30
Veiligheidskasten voor de opslag van gasflessen in werkruimtes conform EN 
14470-2



• Brandwerendheid 30 minuten  
(type G30), typegetest conform EN 14470-2

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met    
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere 
informatie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model G30.205.140
Bestelnr. 30651-001-30652
 

Model G30.205.120
Bestelnr. 30663-001-30664
 

Technische tekeningen G30.205.120  G30.205.140

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1198 x 616 x 2050 1398 x 616 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1094 x 479 x 1874 1294 x 479 x 1874
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 485 545
Luchtverversing 10-voudig m³/h 10 12
Drukverlies bij 10-voudige luchtverver-
sing

Pa 5 5

Luchtverversing 120X m³/h 118 139
Diff.-druk (luchtverversing 120x) Pa 103 143

Belangrijkste eigenschappen

Tot 4 gasflessen à 50 ltr.

Brandwerendheid van 30 
minuten

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 272

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Flessenhouder (zijwand) 30647
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen 30648

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

G30.205.120
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1081 x 331 x 25* 75,00 30665
Rooster als opslagniveau verzinkt staal 1033 x 280 x 30 180,00 30666

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

G30.205.140
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1281 x 331 x 25* 75,00 30653
Rooster als opslagniveau verzinkt staal 1233 x 280 x 30 180,00 30654

G30.205.120
1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30664

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

G30.205.140
1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30652

G30.205.120 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30663-001

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G30.205.140 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30651-001

G-LINE | G-CLASSIC-30



Model G30.205.090
Bestelnr. 30673-001-30674
 

Model G30.205.060
Bestelnr. 30685-001-30687
 

Toebehoren Bestelnr.

Ermeto koppeling 5981
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling 30649
Extra spanband 13181
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter 26294
Flessenhouder (zijwand) 30647
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen 30648

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

G30.205.060(.R)
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 482 x 337 x 25* 75,00 30688

G30.205.060(.R)
1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30687

G30.205.060.R kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts lichtgrijs RAL 7035 30686-001

G30.205.060 kastromp zonder interieur, deurscharnier links lichtgrijs RAL 7035 30685-001
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Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

G30.205.090
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 782 x 337 x 25* 75,00 30675
Rooster als opslagniveau verzinkt staal 733 x 280 x 30 180,00 30789

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

G30.205.090
1x standaard interieur plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating 30674

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G30.205.090 kastromp zonder interieur lichtgrijs RAL 7035 30673-001

Technische tekeningen G30.205.060  G30.205.090

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 598 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H mm 494 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 290 340
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4 7
Drukverlies bij 10-voudige luchtverver-
sing

Pa 5 5

Luchtverversing 120X m³/h 53 86
Diff.-druk (luchtverversing 120x) Pa 85 147

Belangrijkste eigenschappen

Tot 3 gasflessen à 50 ltr.

Brandwerendheid van 30 
minuten

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 272
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Robuust en hoogwaardig 
Ideaal voor opstelling buiten, volledig verzinkte plaatstalen constructie 
met daarnaast een met kunststof gecoat structuuroppervlak, kastbodem 
van roestvast staal, hellend dak met overhang laat regenwater gemak-
kelijk afvloeien.

Standaard interieur 
Montagerails, flessenhouder incl. spanbanden

Deurversies 
Draaideuren met grote openingshoek. Deuren ook met vast of te 
openen venster verkrijgbaar - toezicht op armaturen zonder de deur te 
hoeven openen.

Oprijplaat (optioneel) 
Vergemakkelijkt het inbrengen van de 
gasflessen.

Af te sluiten d.m.v. profiel-       
cilinderslot met optische status- 
indicatie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

Zijdelingse flessenhouder 
Voor 10-liter-gasflessen, zonder 
gereedschap in hoogte verstelbaar.

G-LINE | G
Veiligheidskasten voor de uitpandige opslag van gasflessen



EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.
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Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1356 x 400 x 2149
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1345 x 370 x 2070
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 138
Luchtverversing 10-voudig m³/h 10

Belangrijkste eigenschappen

5 gasflessen à 50 ltr.

Veilige buitenopslag

Optioneel met vaste of te openen venster

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten    30792
Afvoerstomp met flens PP   30791
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 1340 x 340 x 35 75,00 30694
Documentenhouder A5 polystyreen   30793
Draaigreep met profielcilinderslot polyamide   30790
Oprijplaat slaatstaal gelakt zwart   30693
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 312 x 183 x 450* 50,00 30695

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

G-LINE | G

G.215.135.WDHW met te openen vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30731-015

G.215.135.WDFW met vaste vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30730-015

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G.215.135 met standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30692-015

Model G.215.135.WDHW
Bestelnr. 30731-015

(afgebeelde oprijplaat optioneel)

Model G.215.135
Bestelnr. 30692-015

(afgebeelde oprijplaat optioneel)



Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten    30792
Afvoerstomp met flens PP   30791
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 990 x 340 x 35 75,00 30699
Documentenhouder A5 polystyreen   30793
Draaigreep met profielcilinderslot polyamide   30790
Oprijplaat slaatstaal gelakt zwart 704 x 225 x 60  30698
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 312 x 183 x 450* 50,00 30695

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)
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Model G.215.100
Bestelnr. 30697-015
 

G.215.100.WDHW met te openen vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30735-015

G.215.100.WDFW met vaste vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30732-015

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G.215.100 met standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30697-015

Model G.215.100.WDFW
Bestelnr. 30732-015
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1006 x 400 x 2149
Inwendige afmetingen B x D x H mm 995 x 370 x 2070
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 113
Luchtverversing 10-voudig m³/h 8

Belangrijkste eigenschappen

3 gasflessen à 50 ltr.

Veilige buitenopslag

Optioneel met vaste of te openen venster

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272
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Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 706 x 400 x 2149
Inwendige afmetingen B x D x H mm 695 x 370 x 2070
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 85
Luchtverversing 10-voudig m³/h 5

Belangrijkste eigenschappen

2 gasflessen à 50 ltr.

Veilige buitenopslag

Optioneel met vaste of te openen venster

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf 
pagina 272

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1)

Bestelnr.

Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten    30792
Afvoerstomp met flens PP   30791
Legbord plaatstaal met epoxy coating 690 x 340 x 35 75,00 30703
Documentenhouder A5 polystyreen   30793
Draaigreep met profielcilinderslot polyamide   30795
Oprijplaat slaatstaal gelakt zwart 440 x 225 x 60  30702
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 312 x 183 x 450* 50,00 30695

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

G-LINE | G

Model G.215.070.R
Bestelnr. 30701-015
 

G.215.070.WDHWR met te openen vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30753-015

G.215.070.WDFWR met vaste vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30752-015

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

G.215.070.R met standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter lichtgrijs RAL 7035 30701-015

Model G.215.070.WDFWR
Bestelnr. 30752-015
 



Gasflessenkast 
G-PG model GPG.150.168.P
Bestelnr. 2846
 

Gasflessenkast 
G-PG model GPG.150.084.P
Bestelnr. 2845
 

Gasflessenkast 
G-PG model GPG.075.046
Bestelnr. 10185
 

GPG.150.084.P GPG.150.168.P GPG.075.046 GPG.150.084 GPG.075.084

Uitwendige afmetingen B x D x H (mm) 840 x 690 x 1500 1680 x 690 x 1500 460 x 400 x 750 840 x 400 x 1485 840 x 400 x 750
Aantal deuren  1 2 1 1 1
Uitvoering  geperforeerde versie geperforeerde versie gesloten versie gesloten versie gesloten versie

Gasflessenkast 
G-PG model GPG.150.084
Bestelnr. 10188
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Veilige opslag volgens de voorschriften van 
vloeibaar gemaakte gassen, uitpandig

Functie / constructie: 

• Robuust: hoge corrosiebescherming, volledig van 
thermisch verzinkt plaatstaal met achterwand en bodem-
rooster, gedemonteerde levering

• Geen toegang voor onbevoegden: deuren zijn 
voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot 
(modellen 2845 en 2846) of vierkant slot.

• Be- en ontluchting: natuurlijke beluchting door ventila-
tieopeningen in het deurgedeelte

 

G-PG 

Model Opslagcapaciteit Bestelnr.

GPG.150.084.P 4x 33 kg of 10x 11 kg of 18x 5 kg  2845
GPG.150.168.P 9x 33 kg of 20x 11 kg of 36x 5 kg  2846
GPG.075.046 1x 11 kg  10185
GPG.150.084 2x 33 kg  10188
GPG.075.084 2x 11 kg  10186
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Het gebruik van zuren en logen is zeer veelzijdig. Zuren komen vooral voor in huishoudelijke schoonmaakmiddelen en voedsel 
(citroenzuur of azijnzuur helpen bijvoorbeeld tegen kalkaanslag of roestaanslag).
Zuren spelen in veel takken van industrie een belangrijke rol. Ze worden niet alleen gebruikt in wasmiddelen, maar ook in bijv. in 
voedsel, waar ze de houdbaarheid garanderen. De meest gebruikte zuren zijn zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur en fluorwater-
stofzuur.

Zuren en logen vormen grote gezondheidsrisico's zodra ze in een bepaalde concentratie en hoeveelheid worden verwerkt en 
opgeslagen. Door hun corrosieve karakter zijn de stoffen en hun dampen uiterst gevaarlijk, ze veroorzaken brandwonden en 
irritatie van de huid en slijmvliezen.
Bij lekkage of ondichtheid ontsnappen de bijtende of irriterende gevaarlijke stoffen uit de verpakking. Dit kan leiden tot chemi-
sche reacties met de omringende lucht of andere materialen.

Wettelijke grondslag
In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit worden de volgende algemene beschermende maatregelen beschreven rondom het gebruik 
tijdens het werken met alle gevaarlijke stoffen, inclusief zuren en logen:
›› › Het beperken van de op de werkplek aanwezige gevaarlijke stoffen tot de hoeveelheid die nodig is om de werkzaamheden 

voort te zetten.
›› › Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om een veilige opslag van gevaarlijke stoffen te garanderen.
›› › Gevaarlijke stoffen moeten zodanig worden bewaard of opgeslagen dat ze geen gevaar opleveren voor de gezondheid van 

de mens of het milieu.
›› › Misbruik of verkeerd gebruik moet worden voorkomen.
›› › Verbod op het opslaan van chemicaliën in voedselverpakkingen.

De veilige opslag van zuren en logen is een belangrijk onderdeel bij de risicobeoordeling volgens een RI&E.

Om de neutraliserende werking tussen zuren en logen te voorkomen, dienen deze apart te worden bewaard.

Eigenschappen, classificatie en etikettering

 RISICO’S EN GEVAREN 
 

Zurenzijn chemische verbindingen die protonen (H+-ionen) kunnen afstaan en een zure reactie hebben 
met water  (pH-waarde < 7).

Logen (basen) zijn chemische verbindingen die hydroxide-ionen kunnen vormen (nemen H+-ionen op). 
Met water reageren ze basisch (pH-waarde > 7).

Stoffen en mengsels worden als irriterend geclassificeerd doordat ze ontstekingen veroorzaken als ze 
levend weefsel (huid, slijmvliezen) aantasten.

Stoffen en mengsels die levend weefsel vernietigen, worden bijtend genoemd.

Zuren en logen kunnen vast, vloeibaar, damp- of gasvormig zijn of voorkomen als aerosolen en zwevende deeltjes. Deze stoffen 
omvatten anorganische en organische zuren en logen (basen) en stoffen die een zure of basische (alkalische) reactie met water 
hebben. Oxiderende en dehydraterende anorganische en organische stoffen hebben ook een irriterende of corrosieve werking 
op levend weefsel.
Naast irriterende of bijtende eigenschappen kunnen stoffen of mengsels ook andere gevaarlijke eigenschappen hebben:  
bijv. giftig of dodelijk zoals fenol of waterstoffluoride, ontvlambaar zoals azijnzuur of oxiderend zoals organische peroxiden.
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De classificatie en markering van deze stoffen, evenals de eigenschappen van geselecteerde zuren en logen, vindt u in de  
onderstaande afbeelding:

Vereisten voor de opslag
Opslagvoorzieningen in de zin van PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM zijn gebouwen, gedeelten of ruimten in gebouwen of de 
open lucht die voldoen aan bijzondere eisen ter bescherming van werknemers en andere personen en bedoeld zijn om gevaarlij-
ke stoffen in op te slaan. Hiertoe behoren ook containers en kasten. In principe zijn hierin opvangbakken ter bescherming van het 
milieu voorzien.
Zuren en logen kunnen daarom worden opgeslagen in een opslagruimte of container voor gevaarlijke stoffen. Het is essentieel 
om de grijphoogte in acht te nemen, zodat er geen extra risico is voor medewerkers tijdens het verwijderen.

Opslaghoeveelheden <1.000 kg
Als alleen zuren of logen worden opgeslagen die geen andere gevaarlijke materiaaleigenschappen hebben en het resultaat van 
de risicobeoordeling geen bijzondere gevaren aangeeft, zoals mogelijk onderling gevaarlijke reacties, is tot een hoeveelheid van 
1.000 kg geen apart aangewezen opslagvoorziening nodig.
In dit geval kunnen zuren en logen dan in andere ruimtes, waaronder werkruimtes, worden opgeslagen. De basisverplichtingen 
van veilige opslag moeten worden nageleefd. Het wordt aanbevolen om zuren en basen apart van elkaar op te slaan.

Opslaghoeveelheden > 1.000 kg
Het is niet toegestaan   om meer dan 1.000 kg zuren en logen  in verpakkingsgroep I of meer dan 2.500 kg zuren en logen in 
verpakkingsgroep II of II, zonder een aanvullend beschermingsniveau (1, 2 of 3) op te slaan. De bouwkundige en organisatorische 
beschermingsmaatregelen van een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen moeten in acht worden genomen.
Bij opslagen van uitsluitend onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8, verpakkings-
groep II of III zonder bijkomend gevaar  kan worden volstaan met bouwkundige voorzieningen, gescheiden opvangfaciliteiten 
(productopvang) en brandpreventieve maatregelen.
Bij opslagen groter dan 10 000 kg of bij 1 000 kg verpakkingsgroep I zijn veelal verdergaande voorzieningen noodzakelijk met 
betrekking tot brandbestrijding, de opvang van bluswater en organisatorische maatregelen.

Verpakkingsmateriaal
Voor gewone zuren kunnen verpakkingen van speciale kunststoffen worden gebruikt. Verpakkingen van licht metaal, gewoon 
roestvrij staal, zijn niet geschikt. Basen, zoals bijtende soda, mogen niet in een verpakking van zink of aluminium worden bewaard.

Co-opslag
Voor zover geen andere eigenschappen voorrang krijgen, vallen zuren en logen formeel in ADR-klasse 8.
Als zuren en logen samen met andere gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen, zal sprake dienen te zijn van gescheiden 
opslag tenzij is beoordeeld dat de stoffen niet met elkaar reageren of dat beide stoffen als vaste stof zijn ingedeeld.
Voor de beoordeling wordt in principe uitgegaan van de informatie zoals die in de veiligheidsinformatiebladen (VIB, SDS of MSDS) 
wordt vermeld.

Stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I, met aanvullend etiket modelnr. 6.1, moeten in een apart brandcompartiment of 
een apart deel van een brandcompartiment (aan drie zijden afgescheiden met een muur met een brandwerendheid van ten 
minste 30 min) of met een 5 m vrije zone worden opgeslagen. In afwijking hiervan is opslag in aparte vakken toegelaten indien 
deze stoffen niet hoger dan 1,80 m worden opgeslagen en indien het UN-goedgekeurde verpakking betreft (ADR schrijft voor 
deze verpakkingsgroep voor dat verpakkingen moeten zijn getest op een valhoogte van 1,80 m en dat de verpakking daarbij geen 
lekkage mag vertonen) en dat het vak waar deze stoffen zijn opgeslagen. zodanig moet zijn gekenmerkt dat de medewerkers zich 
extra bewust zijn van de gevaren.

Pictogram Gevarenklasse Gevarencategorie Signaalwoord H-zin

Corrosief/irriterend effect op de huid Categorie 1A, 1B, 1C Gevaar H 314

Zware oogschade/oogirritatie Categorie 1 Gevaar H 318

Corrosief tegenover metalen Categorie 1 Opgelet H 290

Corrosief/irriterend effect op de huid Categorie 2 Opgelet H 315

Zware oogschade/oogirritatie Categorie 2 Opgelet H 319

Alle geconcentreerde zuren, bijv. fluorwaterstofzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, zoutzuur en fosforzuur, evenals mierenzuur en 
azijnzuur zijn corrosief.
Volgens de CLP-verordening moeten zelfs zuren en logen van 5% worden geëtiketteerd met het GHS05-pictogram “bijtende stof”.
Zuren en logen kunnen ook worden gekenmerkt door andere gevaarlijke eigenschappen, zoals acuut toxische of specifieke 
orgaantoxiciteit, bijv. fluorwaterstofzuur met de pictogrammen:

  Er wordt verwezen naar het bijzondere gevaar van  
fluorwaterstofzuur (corrosieve, toxische, systemische effecten).
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In werkruimten moeten zuren en logen – zoveel mogelijk gescheiden – worden opgeslagen in speciale, zogenaamde “zuren- 
en logenkasten” die zijn gemaakt van grotendeels corrosiebestendig materiaal.
Vanwege de agressiviteit, met name van zure dampen of rook en nevels die uit vaten ontsnappen en tot reacties in de lucht 
kunnen leiden (bijv. ammoniakdampen + zoutzuurdampen = ammoniumchloridenevel), moet de opslag zo worden uitgevoerd 
dat zowel de mens als het milieu (grondwater) niet in gevaar worden gebracht.

Met betrekking tot de benodigde opslagkasten zijn er op dit moment geen EN-normen waarin het technisch ontwerp is beschre-
ven, maar zijn de eisen gebaseerd op diverse wettelijke voorschriften.

Samengevat resulteert dit in de volgende eisen:
›› › Uitrusting met opvangbakken die 10 % van totale opgeslagen hoeveelheid of ten minste de volledige inhoud (100 %) van 

de grootste verpakking kunnen bevatten.
›› › De gebruikte materialen moeten corrosiebestendig zijn en verenigbaar met de opgeslagen zuren en logen.
›› › De kast moet worden aangesloten op een afzuigventilator die de ontsnappende dampen voortdurend naar de buitenlucht 

afvoert.
›› › Sterke zuren en logen moeten in aparte kastcompartimenten (van elkaar gescheiden) worden opgeslagen en afgezogen 

omdat hun dampen/nevels kunnen reageren en warmte kunnen genereren.

Aanbeveling: waterstoffluoride moet in het algemeen apart en achter slot en grendel worden bewaard vanwege 
het hoge risico dat ermee gepaard gaat. Bestaande beperkingen op de materialen voor de verpakkingen moeten 
in acht worden genomen.
Waterstoffluoride is giftig en dringt snel door in de huid, vernietigt diepere weefsellagen en kan door stremming van vitale enzy-
men leiden tot acuut dreigende stofwisselingsstoornissen of stoornissen van de lever- of nierfunctie. Het wordt daarom aanvul-
lend als bijtend bestempeld en voorzien van het pictogram voor acute toxiciteit.

In principe is bewaring of opslag van zuren of logen in brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 mogelijk. De opslag 
moet echter in elk afzonderlijk geval worden gecontroleerd en geminimaliseerd vanwege de corrosiviteit van de dampen. Gecon-
centreerd mierenzuur en azijnzuur moeten vanwege hun relatief lage vlampunten (~40°C) in geventileerde veiligheidskasten 
worden opgeslagen.

Kunststof opvangbakken in brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 en andere opslagkasten
In Duitsland hebben deze opvangvoorzieningen zonder uitzondering een algemene technische goedkeuring nodig, die op aan-
vraag wordt afgegeven door het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt).
In alle andere landen is het gebruik van opvangvoorzieningen in brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 en in andere 
opslagkasten zonder conformiteitskenmerk of algemene bouwtoelating mogelijk, tenzij andere landspecifieke voorschriften van 
toepassing zijn.

 VERANTWOORDE OPSLAG IN 
 BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN 
 

Het gebruik van beproefde opvangvoorzieningen in brandveiligheids- en andere opslagkasten biedt de volgende  
voordelen en veiligheidsaspecten:
›› › Vrijstelling van een eventuele verplichting om de opvangcapaciteit van de opvangbakken te controleren of de  

opstellingsruimte op te waarderen.
›› › Bij lekkage van dit soort stoffen wordt voorkomen dat ze in het milieu (grondwater) terechtkomen.
›› › Algemene opstelling en gebruik van de kasten zonder dat deze extra hoeven te worden getest.

CONCLUSIE
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UW VOORDELEN: 

›› › geen gezondheidsgevaren voor medewerkers

›› ›  grenswaarden voor de werkplek (GSW) worden 
veilig nageleefd

Opslagkasten met 
recirculatieafzuig-
systeem

vanaf pagina 290

2
1

asecos-veiligheidskasten voor de opslag van zuren en logen in gebouwen en werkruimten

Het hoofddoel van zuren- en logenkasten is de veilige opslag van agressieve zuren en logen volgens PGS 15, ARAB, CODEX  
en VLAREM, beschermd tegen onbevoegde toegang. Dankzij hun bijzonder robuuste en hoogwaardige constructie en hun  
veiligheidskenmerken bieden asecos-kasten bescherming voor de mens en het milieu.

Al met al betekent dit dat:
›› › geldende regels in wetten in acht worden genomen
›› › u als ondernemer niet persoonlijk aansprakelijk bent
›› › geen personen kunnen worden geschaad

Hoge kwaliteit en duurzaam
›› › De hoge kasten hebben een buitenbehuizing van met epoxyhars gecoat fijn plaatstaal en een binnenbehuizing van zeer 

duurzame, met melamine gecoate speciale panelen.
›› › De onderkasten zijn volledig gemaakt van zeer duurzame, met melaminehars gecoate speciale platen en optioneel  

verkrijgbaar met een met metaal beklede buitenbehuizing.
›› › Alle kasten zijn GS-getest (conform EN 16121/16222) en voldoen aan de eisen met betrekking tot het waarborgen van 

veiligheid en gezondheid.

Binneninrichting
›› › Alle kasten bevatten uittrekbare schuifplateaus inclusief DIBt-goedgekeurde kunststof opvangbakken.
›› › Optioneel verkrijgbaar met een ingebouwd compartiment voor het bewaren van waterstoffluoride in de kast. Deze is apart 

afsluitbaar en te markeren en wordt tevens afgezogen via de mechanische ventilatie van de kast.

Veilige aparte opslag
›› › De verticale of horizontale scheidingswand creëert tweehermetisch  

gescheiden opslagcompartimenten.

Ventilatie
Met hun speciale constructie zijn de kasten voorbereid voor aansluiting op me-
chanische ventilatie. Via de luchttoevoer in de buitenwanden (1) en luchtafvoer 
in de centrale scheidingswand (2) worden verontreinigende dampen direct op 
elke opslagniveau in beide opslagcompartimenten afgezogen. De mechanische 
ventilatie kan bijv. via een geschikt  luchtafvoersysteem (afvoerkanaal naar de 
buitenlucht) plaatsvinden.

Los daarvan kunnen de volgende producten worden gebruikt:
›› › Zuren- en logenkasten met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem

Gezondheidsbescherming door naleving van grenswaarden op de werkplek moet bij het omgaan 
met gevaarlijke stoffen altijd worden gegarandeerd. Op de werkplek voor gevaarlijke stoffen kunnen 
gevaarlijke substanties veilig worden gevuld en verwerkt.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Werkplekken voor gevaarlijke stoffen” vanaf pagina 336.
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SL-CLASSIC | Modelgroep met draaideuren
1197 mm
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m

SL.196.120.MV

pagina 282
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m

SL.196.060.MH

pagina 283

SL-CLASSIC-UB | Modelgroep met draaideuren
1400 mm
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0 

m
m

SL.060.140.UB.3T

pagina 286

1100 mm
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0 

m
m

SL.060.110.UB.2T

pagina 286

590 mm
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m
m

SL.060.059.UB.T

pagina 286

1100 mm
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SL.080.110.UB.2T

pagina 288

590 mm
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SL.080.059.UB.TR

pagina 288

SL-CLASSIC-UB | Modelgroep met draaideuren
1104 mm
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1 

m
m

SL.060.110.UBM.2T

pagina 287

594 mm
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m
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SL.060.059.UBM.T

pagina 287

SLX-CLASSIC | Modelgroep met draaideuren en recirculatieafzuigsysteem 
met luchtfilter

1197 mm
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m

SLX.230.120.MV

pagina 292

600 mm
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00
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m

SLX.230.060.MH

pagina 293
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Hoogwaardig en duurzaam 
Hoge kasten met buitenbehuizing van plaatstaal met coating van 
epoxyhars en binnenbehuizing van zeer bestendige met melaminehars 
gecoat plaatmateriaal. Onderbouwkasten volledig van zeer bestendige 
met melaminehars gecoat plaatmateriaal.

Veilige gescheiden opslag 
Zuren en logen kunnen veilig gescheiden van elkaar worden opgesla-
gen. Twee hermetisch gescheiden opslagcompartimenten, verticale of 
horizontale scheidingswand in het midden. Geïntegreerd be-/ontluch-
tingssysteem, luchtkanalen corrosiebestendig, metaalvrij.

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kun-
nen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem.

Ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
mechanisch ventilatiesysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van schadelijke 
dampen wordt veilig voorkomen.

Schuifplateaus 
Voorzien van uittrekbare schuifplateaus 
inclusief zeer resistente opvangbakken 
van kunststof. Het uitgetrokken schuif-
plateau geeft een volledig overzicht 
van alle opgeslagen emballage. In 
geval van lekkage kan de opvangbak 
eenvoudig worden verwijderd en snel 
worden geleegd en gereinigd.

Afzonderlijk afsluitbaar opslag-
compartiment voor waterstofflu-
oride 
Incl. corrosiebestendig kunststof 
opvangbakje

Interieur 
Voor de opslag van grootverpakkingen, 
als vast opslagniveau met 33 ltr PE-bak 
of als 68 ltr bodemopvangbak.

SL-LINE | SL-CLASSIC
Veilige en correcte opslag van corrosieve en  
agressieve stoffen op de werkplek. Niet toegestaan  
voor de opslag van brandbare vloeistoffen!



EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en       
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met    
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere 
informatie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model SL.196.120.MV
Bestelnr. 30606-001-30608
 

Model SL.196.120.MV
Bestelnr. 30606-001-37224
 

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

SL-LINE | SL-CLASSIC

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Links: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30607

Links: 6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30608

Links: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L), 1x box voor 
fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Rechts: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37223

Links: 4x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Rechts: 5x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37224

Links: 5x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Rechts: 6x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37225

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SL.196.120.MV kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand lichtgrijs RAL 7035 30606-001
laboratorium wit 30606-005

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Opvangbak met rooster polyethyleen 454 x 538 x 314* 70,00 68,00 61,82 30611
Opvangbak op legbord met rooster polyethyleen 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / kunststof 
PP grijs 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609

Documentenhouder A5 polystyreen     30793

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1197 x 603 x 1965
Inwendige afmetingen B x D x H mm alle compartimenten: 485 x 570 

x 1869
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 215
Afvoerluchtaansluiting ND 75
Luchtverversing 30X m³/h 31
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 10

Belangrijkste eigenschappen

Zeer resistente oppervlakken

Optioneel met een apart opslagcomparti-
ment voor waterstoffluoride

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 294



Model SL.196.060.MH
Bestelnr. 30612-001-30615
 

Model SL.196.060.MH
Bestelnr. 30612-005-37218
 

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)
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Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Opvangbak met rooster polyethyleen 454 x 538 x 314* 70,00 68,00 61,82 30611
Opvangbak op legbord met rooster polyethyleen 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / kunststof 
PP grijs 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SL.196.060.MH kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met 
horizontale scheidingswand

lichtgrijs RAL 7035 30612-001
laboratorium wit 30612-005

SL.196.060.MH.R kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met 
horizontale scheidingswand

lichtgrijs RAL 7035 30613-001
laboratorium wit 30613-005

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 597 x 603 x 1965
Inwendige afmetingen B x D x H mm boven: 485 x 570 x 914 

beneden: 485 x 570 x 833
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 136
Afvoerluchtaansluiting ND 75
Luchtverversing 30X m³/h 14
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 4

Belangrijkste eigenschappen

Zeer resistente oppervlakken

Optioneel met een apart opslagcomparti-
ment voor waterstoffluoride

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 294

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.
Deurscharnier: links rechts

Boven: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30614 30614

Boven: 3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30615 30615

Boven: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs

37217 37220

Boven: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs

37218 37221

Boven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs

37219 37222
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Perfect onder de zuurkast 
Maakt perfect gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast.

Hoogwaardig en duurzaam 
Hoge kasten met buitenbehuizing van plaatstaal met coating van 
epoxyhars en binnenbehuizing van zeer bestendige met melaminehars 
gecoat plaatmateriaal. Onderbouwkasten volledig van zeer bestendige 
met melaminehars gecoat plaatmateriaal.

Veilige gescheiden opslag 
Zuren en logen kunnen veilig gescheiden van elkaar worden opgesla-
gen. Twee hermetisch gescheiden opslagcompartimenten, verticale of 
horizontale scheidingswand in het midden. Geïntegreerd be-/ontluch-
tingssysteem, luchtkanalen corrosiebestendig, metaalvrij.

Ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (DN 50) op een 
technisch uitlaatsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van schadelijke 
dampen wordt veilig voorkomen.

Schuifplateaus 
Voorzien van uittrekbare schuifplateaus 
inclusief zeer resistente opvangbakken 
van kunststof. Het uitgetrokken schuif-
plateau geeft een volledig overzicht 
van alle opgeslagen emballage. In 
geval van lekkage kan de opvangbak 
eenvoudig worden verwijderd en snel 
worden geleegd en gereinigd.

Optioneel verkrijgbaar met metalen 
bekleding voor een uniforme integratie 
in bestaande inrichtingen.

Mobiel 
Optioneel verkrijgbare wielen met 
plint en geïntegreerde blokkering, 
gemakkelijk verschuiven van de kast. 
Hoogteaanpassing aan verschillende 
laboratoriummeubelsystemen mogelijk 
door opzetpanelen.

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB
Veilige en correcte opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek. 
Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen!



EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met bijzondere 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot en met    
vijf jaar in combinatie met een onderhouds-
contract

• Zie onze servicebrochure voor nadere 
informatie

• Meer informatie vanaf pagina 494
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Model SL.060.140.UB.3T
Bestelnr. 30616-892-30618
 

Model SL.060.110.UB.2T
Bestelnr. 30619-892-30621
 

Model SL.060.059.UB.T
Bestelnr. 30622-892-30625
 

Technische tekeningen SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T mm SL.060.059.UB.T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm links: 489 x 531 x 562 

in het midden: 489 x 531 x 562 
rechts: 281 x 531 x 562

alle compartimenten: 489 x 531 
x 562

488 x 531 x 562

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 66 53 35
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50 50
Luchtverversing 30X m³/h 11 9 4
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 3 2 1
Vloerbelasting kg/m² 82 93 151
Maximale belasting kg 100 100 100

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuur-
kasten of werkplekken voor gevaarlijke 
stoffen

Zeer resistente oppervlakken

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 294

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-unit zonder flowbewaking 17178

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / kunststof 
PP grijs 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30770

Documentenhouder A5 polystyreen     30793
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31359
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31358
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31360

SL.060.059.UB.T
1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30624
2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30625

SL.060.110.UB.2T
Links: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30620

Links: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30621

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

SL.060.140.UB.3T
Links: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30617

Links: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30618

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SL.060.140.UB.3T kastromp zonder interieur, met 3 draaideuren lichtgrijs 30616-892
SL.060.110.UB.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs 30619-892
SL.060.059.UB.T kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met 

draaideur lichtgrijs 30622-892

SL.060.059.UB.TR kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met 
draaideur lichtgrijs 30623-892

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB



Model SL.060.110.UBM.2T
Bestelnr. 38006-001-30621
 

Model SL.060.059.UBM.T
Bestelnr. 38011-001-30624
 

Technische tekeningen SL.060.059.UBM.T(R) SL.060.110.UBM.2T

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 594 x 576 x 601 1104 x 576 x 601
Inwendige afmetingen B x D x H mm 488 x 531 x 562 alle compartimenten: 489 x 531 x 562
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 49 64
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 30X m³/h 4 9
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 1 2
Vloerbelasting kg/m² 151 93
Maximale belasting kg 100 100

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuur-
kasten of werkplekken voor gevaarlijke 
stoffen

Zeer resistente oppervlakken Met metalen bekleding

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 294

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-unit zonder flowbewaking 17178

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / kunststof 
PP grijs 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30770

Documentenhouder A5 polystyreen     30793
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31358
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31360

SL.080.059.UBM.T(R)
1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30624
2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30625

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

SL.060.110.UBM.2T
Links: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30620

Links: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30621

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SL.060.110.UBM.2T kastromp zonder interieur, UBM lichtgrijs RAL 7035 38006-001
laboratorium wit 38006-005

SL.060.059.UBM.T kastromp zonder interieur, deurscharnier links, UBM lichtgrijs RAL 7035 38011-001
laboratorium wit 38011-005

SL.060.059.UBM.TR  lichtgrijs RAL 7035 39161-001
laboratorium wit 39161-005

287
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Model SL.080.110.UB.2T
Bestelnr. 33200-892-30621
 

Model SL.080.059.UB.TR
Bestelnr. 33202-892-30625
 

Technische tekeningen SL.080.110.UB.2T SL.080.059.UB.TR mm

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1100 x 570 x 800 590 x 570 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm alle compartimenten: 489 x 530 

x 760
490 x 530 x 760

Gewicht zonder binnenuitrusting kg 68 47
Afvoerluchtaansluiting ND 50 50
Luchtverversing 30X m³/h 12 6
Diff.-druk (luchtverversing 30x) Pa 3 1
Vloerbelasting kg/m² 98 157
Maximale belasting kg 100 100

Belangrijkste eigenschappen

Optimaal voor plaatsing onder zuur-
kasten of werkplekken voor gevaarlijke 
stoffen

Zeer resistente oppervlakken

Technische tekeningen voor deze kastmodellen zijn te vinden vanaf pagina 294

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-unit zonder flowbewaking 17178

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / kunststof 
PP grijs 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30770

Documentenhouder A5 polystyreen     30793
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31358
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm plaatstaal met epoxy coating RAL 7015     31360

SL.080.059.UB.T(R)
1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30624
2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30625

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

SL.080.110.UB.2T
Links: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 1x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30620

Links: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30621

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SL.080.110.UB.2T kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren lichtgrijs 33200-892
SL.080.059.UB.T kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met 

draaideur lichtgrijs 39808-892

SL.080.059.UB.TR kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met 
draaideur lichtgrijs 33202-892

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB
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 SERVICE EN ONDERHOUD –  
 VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG 

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechni-
sche producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volle-
dig en professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet 
alleen ernstige schade aan personen, het milieu en eigendommen 
voorkomen, maar is ook wettelijk voorgeschreven.
 
Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In 
de EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmidde-
len regelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en 
op hun bruikbaarheid te controleren.
asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van 

uw veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door 
onze gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting 
van een asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging 
tot 10 jaar.
 
Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts 
alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en ven-
tilatie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en 
ontluchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl oder www.asecos.nl
Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten en -tarieven gratis aanvragen.

Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

asecos Service

U profiteert van maximaal 10 
jaar fabrieksgarantie, afhan-
kelijk van het gekozen service-
tarief.

98 % van alle reparaties 
kunnen wij bij de door ons 
zelf gefabriceerde producten 
tijdens de veiligheidtech-
nische controle uitvoeren – dat 
voorkomt apart voorrijden en 
bespaart u geld.

U hebt de garantie, dat wij als 
experts bekend zijn met alle 
voorschriften, richtlijnen en de 
constructie van de kast.

Het Asecos team houdt voor 
u bij wanneer het tijd is voor 
onderhoud en informeert u 
over noodzakelijke inspecties.

Landelijk  
servicenetwerk.

Onze veiligheidstechnische 
controles voldoen aan Europese 
en nationale voorschriften: 
Arbeidsomstandighedenbesluit, 
PGS 15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/
EEG, 89/655/EEG en 2009/104/EG. 

Volledige, uitgebreide 
documentatie en leverbaarheid 
van reserveonderdelen (ten 
minste 10 jaar).

De beschermende functie van 
uw veiligheidskast (opgeslagen 
gevaarlijke stoffen worden 
bij brand afgeschermd) blijft 
permanent behouden en de 
levensduur van de installatie 
wordt verlengd.

De asecos dienst: Uw voordelen in een oogopslag
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Afzuiging en filtratie 
Filtratie van anorganische en/of agressieve vloeistoffen.

Multifunctioneel 
De opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem SLX-CLASSIC maken de 
gezamenlijke opslag, afzuiging en filtratie van de meest uiteenlopende, 
agressieve zuren, logen in één kast mogelijk.

Milieuvriendelijk 
Lange levensduur van filter, milieu- en klantvriendelijk recyclebaar 
filtersysteem.

Hoogwaardig en duurzaam 
Hoge kasten met buitenbehuizing van 
plaatstaal met coating van epoxyhars 
en binnenbehuizing van zeer 
bestendige met melaminehars gecoat 
plaatmateriaal. Onderbouwkasten 
volledig van zeer bestendige met 
melaminehars gecoat plaatmateriaal.

Af te sluiten d.m.v. profielcilin-
derslot met optische statusindi-
catie 
De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een 
profielcilinderslot. De kasten kunnen 
worden geïntegreerd in een bestaand 
centraal deursluitsysteem.

Schuifplateaus 
Voorzien van uittrekbare schuifplateaus 
inclusief zeer resistente opvangbakken 
van kunststof. Het uitgetrokken schuif-
plateau geeft een volledig overzicht 
van alle opgeslagen emballage. In 
geval van lekkage kan de opvangbak 
eenvoudig worden verwijderd en snel 
worden geleegd en gereinigd.

Laag geluidsniveau 
Met slechts circa 39 dB(A) is het 
afzuigsysteem fluisterstil en produceert 
het geen storende geluiden. Visuele 
en akoestische signalen zorgen voor 
een duidelijke waarschuwing in geval 
van nood en zorgen in combinatie met 
het potentiaalvrije alarmcontact voor 
maximale veiligheid.

SLX-LINE | SLX-CLASSIC
Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de veilige opslag en filtratie van 
zuren en logen



EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertificeerd (document EK5/AK4  
09-10, ProdSG)

EN 16121
EN 16122

• Conformiteit van de veiligheidskast met        
EN 16121 en EN 16122. 
Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met 
speciale fabrieksgarantie

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

 
Gedetailleerde informatie krijgt u van de 
asecos-expert gevaarlijke stoffen:  
sales@asecos.nl
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Model SLX.230.120.MV
Bestelnr. 32936-001-30608
 

Model SLX.230.120.MV
Bestelnr. 32936-001-30607
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1197 x 615 x 2300
Inwendige afmetingen B x D x H mm alle compartimenten: 485 x 565 

x 1865
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 195
Frequentie Hz 50
Nominale spanning V 230
Maximale stroomsterkte A 0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Veiligheidsopslagkast met recirculatieaf-
zuigsysteem

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 294

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Vervangend koolactieffilter met meertraps 
filtersysteem

actieve kool 270 x 270 x 246 32952

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Opvangbak met rooster polyethyleen 454 x 538 x 314* 30611
Opvangbak op legbord met rooster polyethyleen 459 x 555 x 167* 30610
Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / 

kunststof PP grijs 407 x 468 x 80* 30609

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Links: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30607

Links: 6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Rechts: 6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30608

Links: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L), 1x box voor 
fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Rechts: 4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37223

Links: 4x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Rechts: 5x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37224

Links: 5x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Rechts: 6x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37225

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SLX.230.120.MV kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand lichtgrijs RAL 7035 32936-001

SLX-LINE | SLX-CLASSIC



Model SLX.230.060.MH
Bestelnr. 32939-001-30615
 

Model SLX.230.060.MH
Bestelnr. 32939-001-30614
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 600 x 615 x 2300
Inwendige afmetingen B x D x H mm 485 x 565 x 1865
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 152
Frequentie Hz 50
Nominale spanning V 230
Maximale stroomsterkte A 0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Veiligheidsopslagkast met recirculatieaf-
zuigsysteem

Technische tekeningen en instelhoogtes voor deze kastmodellen zijn 
te vinden vanaf pagina 294

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Nieuw actieve-koolfilter actieve kool 270 x 270 x 181 32953

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Opvangbak met rooster polyethyleen 454 x 538 x 314* 30611
Opvangbak op legbord met rooster polyethyleen 459 x 555 x 167* 30610
Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak vezelplaat met melamine coating / 

kunststof PP grijs 407 x 468 x 80* 30609

* B x D = bruikbare vloeroppervlakte

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Boven: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30614

Boven: 3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs 30615

Boven: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37217

Boven: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37220

Boven: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37218

Boven: 1x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37221

Boven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37219

Boven: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L), 1x box voor fluorwaterstofzuur (V=7.0L) 
Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

vezelplaat met melamine coating / kunststof PP grijs, 
vezelplaat met melamine coating / kunststof PE grijs 37222

Model Informatie / uitrusting Kleur Bestelnr.

SLX.230.060.MH kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met 
horizontale scheidingswand lichtgrijs RAL 7035 32939-001

SLX.230.060.MH.R kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met 
horizontale scheidingswand lichtgrijs RAL 7035 32942-001
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Standaard instelhoogtes van de schuifplateaus SL.196.120.MV / SLX.196.120.MV

Schuifplateau / aantal 6 5 4
Afstand  (mm) 260
Afstand  (mm) 280 260
Afstand  (mm) 280 280 420
Afstand  (mm) 310 280 420
Afstand  (mm) 280 470 470
Afstand  (mm) 280 420 420

3

2

1

3

2

1

Standaard instelhoogtes van de schuifplateaus SL.196.060.MH(R) / SLX.196.060.MH

Schuifplateau / aantal 6 5 4
Afstand  (mm) 260
Afstand  (mm) 280 260
Afstand  (mm) 280 280 420
Afstand  (mm) 165 280 420
Afstand  (mm) 280 325 325
Afstand  (mm) 280 420 420

3

2

1

Instelhoogtes | Bovenaanzichten

Zuren- en logenkasten, opslagkasten voor zuren en logen met recirculatieafzuigsysteem



Standaard instelhoogtes van de schuifplateaus SL.060.140.UB.3T
SL.060.110.UB(M).2T  
SL.060.059.UB(M).T(R)

SL.080.110.UB.2T  
SL.080.059.UB.T(R)  

Schuifplateau / aantal 2 1 2 1 
Afstand  (mm) 200 330
Afstand  (mm) 280 500 345 700

1

2
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 SERVICE EN ONDERHOUD –  
 VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG 

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl of www.asecos.nl Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten  
en -tarieven gratis aanvragen. Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

Een overzicht vindt u ook in deze catalogus vanaf pagina 494.

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechni-
sche producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volledig 
en professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet alleen 
ernstige schade aan personen, het milieu en eigendommen voor-
komen, maar is ook wettelijk voorgeschreven.
 
Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In 
de EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmiddelen 
regelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en op 
hun bruikbaarheid te controleren.

asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van 
uw veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door 
onze gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting 
van een asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging 
tot 10 jaar.
 
Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts 
alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en venti-
latie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en 
ontluchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.
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U profi teert van maximaal 10 
jaar fabrieksgarantie, afhan-
kelijk van het gekozen service-
tarief.

98 % van alle reparaties 
kunnen wij bij de door ons 
zelf gefabriceerde producten 
tijdens de veiligheidtechnische 
controle uitvoeren – dat voor-
komt apart voorrijden en 
bespaart u geld.

U hebt de garantie, dat wij als 
experts bekend zijn met alle 
voorschriften, richtlijnen en de 
constructie van de kast.

Het Asecos team houdt voor 
u bij wanneer het tijd is voor 
onderhoud en informeert u 
over noodzakelijke inspecties.

Landelijk servicenetwerk.

Onze veiligheidstechnische con-
troles voldoen aan Europese en 
nationale voorschriften: Arbeids-
omstandighedenbesluit, PGS 15, 
RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 
89/655/EEG en 2009/104/EG.

Volledige, uitgebreide 
documentatie en leverbaarheid 
van reserveonderdelen (ten 
minste 10 jaar).

De beschermende functie van 
uw veiligheidskast (opgeslagen 
gevaarlijke sto� en worden 
bij brand afgeschermd) blijft 
permanent behouden en de 
levensduur van de installatie 
wordt verlengd.

RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 

De asecos dienst: uw voordelen in een oogopslag



Wettelijke grondslag
In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit worden de volgende algemene beschermende maatregelen beschreven rondom het gebruik 
tijdens het werken met alle gevaarlijke stoffen, inclusief acuut giftige stoffen:
›› › Acuut giftige gevaarlijke stoffen moeten, ongeacht de hoeveelheid, achter slot en grendel worden bewaard of zodanig     

worden opgeslagen dat alleen bevoegde en betrouwbare personen toegang hebben.
›› › het beperken van de op de werkplek aanwezige gevaarlijke stoffen tot de hoeveelheid die nodig is om de werkzaamheden 

voort te zetten.
›› › Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om een   veilige opslag van gevaarlijke stoffen te garanderen.
›› › Gevaarlijke stoffen moeten zodanig worden bewaard of opgeslagen dat ze geen gevaar opleveren voor de gezondheid     

van de mens of het milieu.
›› › Misbruik of verkeerd gebruik moet worden voorkomen.
›› › Verbod op het opslaan van chemicaliën in voedselverpakkingen.

De veilige opslag van acuut giftige stoffen is een belangrijk onderdeel bij de risicobeoordeling volgens een RI&E en geregeld  in 
het arbeidsomstandighedenbesluit.

Classificatie en markering
Acuut giftige of giftige en zeer giftige gevaarlijke stoffen worden ingedeeld volgens de letale (dodelijke) dosis LD50. De  
LD50-concentratiewaarden zijn vastgesteld voor inhalatie, orale en dermale toediening. De classificatie en markering vindt  
u in de volgende grafieken.

GHS WMS

2000
(nieuw) (oud)

2000

Categorie 4 
Schadelijk voor de gezondheid bij 
inslikken

300

“Opgelet” Schadelijk voor
de gezondheid

Categorie 3 
Giftig bij inslikken 200

50

“Gevaar”  
Giftig

Categorie 2 
Dodelijk bij inslikken

25

5
“Gevaar”
Categorie 1 
Dodelijk bij inslikken

Zeer giftig

“Gevaar”
LD50 (oraal) mg/kg LD50 (oraal) mg/kg

Pictogram Gevarenklasse Gevarencategorie Signaalwoord H-zin
Acute toxiciteit - oraal 

- dermaal
- inhalatief

Categorie 1 Gevaar H 300 
H 310 
H 330

Acute toxiciteit - oraal 
- dermaal 
- inhalatief

Categorie 2 Gevaar H 300 
H 310 
H 330

Acute toxiciteit - oraal 
- dermaal 
- inhalatief

Categorie 3 Gevaar H 301 
H 311 
H 331

Acute toxiciteit - oraal 
- dermaal 
- inhalatief

Categorie 4 Opgelet H 302 
H 312 
H 332
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Acuut giftige stoffen



 VEREISTEN VOOR DE OPSLAG 
 

De volgende voorschriften zijn van toepassing op de opslag van acuut giftige of zeer giftige vloeistoffen en vaste stoffen die 
worden opgeslagen in hoeveelheden van meer dan 50 kg.
Bij een opslag van minder dan 50 kg dienen de genoemde maatregelen adequaat te worden genomen conform de eisen van 
de risicobeoordeling:
›› › Acuut giftige gevaarlijke stoffen moeten achter slot en grendel worden bewaard of zodanig worden opgeslagen dat alleen 

bevoegde of geschoolde personen toegang hebben. Dit kan bijv. worden vervuld door:
›› › opslag in een afgesloten chemicaliënkast,
›› › opslag in afsluitbare gebouwen of
›› › opslag op een bedrijfsterrein met fabriekshek en toegangscontrole.

›› › opslagplaatsen in open lucht worden zo ingericht dat de opslagplaats minimaal vijf meter verwijderd is van gebouwope-
ningen.

›› › Bij opslag in gebouwen dienen de opslagplaatsen door brandwerende wanden en plafonds van onbrandbare bouwmateria-
len van andere opslagplaatsen, andere ruimten of gebouwen te worden gescheiden (brandwerendheidsduur minimaal  
90 minuten).

›› › Voor opslagvoorzieningen met een oppervlakte van 1.000 m² of meer en grote opslaghoeveelheden van 10 ton of meer 
gelden aanvullende beschermingsmaatregelen (PGS 15 hoofdstuk 4).

Er hoeven echter geen speciale opslagvoorzieningen (zowel inpandig als uitpandig) te worden ingezet wanneer
›› › de totale netto massa van de in een gesloten bedrijfsgebouw opgeslagen gevaarlijke stoffen niet groter is dan 50 kg,
›› › als resultaat van de risicobeoordeling geen bijzondere gevaren, zoals mogelijk gevaarlijke reacties van de gevaarlijke stoffen 

met elkaar of mogelijke ophoping van gassen bijv. in kelders werden vastgesteld.

Opslagkasten 
met  
recirculatieaf-
zuigsysteem
vanaf 
pagina 314

Passende opslagkasten voor chemicaliën in de meest uiteenlopende afmetingen vindt u in 
het volgende hoofdstuk. 

Met name bij (acuut) toxische stoffen moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
naleving van de beroepsmatige blootstellingsgrenzen. Mechanische ventilatie van brandvei-
ligheidsopslagkast is mogelijk door: 
›› › aansluiting op een apart luchtafvoerkanaal, dat naar de buitenlucht moet 

worden geleid 
›› › integratie in een bestaand luchtafvoersysteem 

Desondanks kunnen opslagkasten met een recirculatieafzuigsysteem worden  
gebruikt om gevaarlijke stoffen op te slaan.

Acuut giftige of zeer giftige of giftige brandbare vloeistoffen (bijv. methanol) moeten worden bewaard 
in een brandveiligheidsopslagkast volgens EN 14470-1.
Acuut giftige en brandbare stoffen mogen samen in een brandveiligheidsopslagkast worden 
opgeslagen als ze worden opgeslagen in verpakkingen die zijn goedgekeurd volgens de regeling voor 
gevaarlijke stoffen, de risicobeoordeling geen gevaarlijke reacties aangeeft en de gevaarlijke stoffen 
met hetzelfde blusmiddel kunnen worden geblust.
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CS-CLASSIC | Modelgroep met draaideuren
1055 mm
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CS.195.105
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CS.195.081
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CS-CLASSIC-G | Modelgroep met vensterdeuren
1055 mm
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CS.195.105.WDFW
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CS-PHOENIX | modelgroep met vouwdeuren, 
voorzien van deurvastzetinrichting

1055 mm
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 m
m

CS.195.105.FD
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1055 mm
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CS.110.105.FD
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CS-CLASSIC-F | Modelgroep met draaideuren en veiligheidsbox type 30
1055 mm
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CS.195.105.F
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1055 mm
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CS.195.105.F.WDFW
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CS-CLASSIC-MultiRisk | Modelgroep met vleugeldeuren en tussenschotten
1055 mm
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m

CS.195.105.MM.4WD
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CS.195.054.MH.3WDR
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C-LINE
Overzicht

Chemicaliënkasten 

CX-LINE - Chemicaliënkasten met recirculatieafzuigsysteem 

CX-CLASSIC-G | Modelgroep met draaideuren en 
recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter

1055 mm
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 m
m

CX.229.105.WDFW
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810 mm
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CX.229.081.WDFW
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CX-CLASSIC-MultiRisk | Modelgroep met draaideuren, tussenwanden en 
recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter

1055 mm

22
90

 m
m

CX.229.105.MM.4WD

pagina 318



302

Modelvariëteit 
Groot productassortiment voor een verscheidenheid aan toepassingen, 
3 modelbreedtes in 2 kasthoogtes, de CS-kasten laten geen wensen 
over: er zijn 3 verschillende deurversies verkrijgbaar: draaideur, venster-
deur of ruimtebesparende vouwdeuren.

Type 30 veiligheidsbox 
Optioneel verkrijgbaar met een type 30 veiligheidsbox voor de veilige 
opslag van kleine hoeveelheden (zeer) (licht) ontvlambare vloeistoffen.

Modern tweekleurig design 
De kasten brengen kleur op uw werkplek: er kunnen zonder meerprijs 
7 deurkleuren worden gekozen. Behuizing in modern antracietgrijs.

Geen toegang voor onbevoegden 
Deuren afsluitbaar met een profielci-
linderslot.

Ventilatie 
Voorbereid voor aansluiting (ø 75) op 
een mechanische luchtafvoersysteem. 
Natuurlijke ventilatie in het bodem-
bereik.

Interieur 
Geschikt voor grootemballage op 
schuifplateaus met opvangbakken en 
een bodemopvangbak. De in hoogte 
verstelbare opslagniveaus bieden een 
hoog laadvermogen. In combinatie 
met een geperforeerd inzetrooster kan 
de bodemopvangbak worden gebruikt 
als extra opslagniveau.

C-LINE | CS-CLASSIC
Chemicaliënkasten voor de opslag van giftige, niet-brandbare gevaarlijke stoffen 
in werkruimtes

Verkrijgbaar met uitrekbare 
schuifplateaus 
Inclusief opvangbakken van kunststof. 
Het uitgetrokken schuifplateau 
geeft een volledig overzicht van alle 
opgeslagen emballage. In geval van 
lekkage kan de opvangbak eenvoudig 
worden verwijderd en snel worden 
geleegd en gereinigd.



EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.
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Model CS.195.105
Bestelnr. 30495-047-30508
 

Model CS.195.105.FD
Bestelnr. 30497-041-30508
 

Model CS.195.105.WDFW
Bestelnr. 30496-050-30516
 

Technische tekeningen CS.195.105(.WDFW/.FD)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1055 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H mm 996 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 75 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 2 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Model WDFW met vensterdeuren

Model FD met vouwdeuren

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 993 x 492 x 30 100,00   30519
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 993 x 492 x 30 100,00   30520

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 976 x 427 x 41 60,00   30521
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

CS.195.105.FD antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30497-040
lichtgrijs RAL 7035 30497-041

Meer kleurencombinaties en uitrustingspakketten vindt u in onze configurator: www.asecos-configurator.com 

CS.195.105.WDFW antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30496-040
lichtgrijs RAL 7035 30496-041

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.195.105 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30495-040
lichtgrijs RAL 7035 30495-041

C-LINE | CS-CLASSIC

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal verzinkt 30508
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30510
4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30516
6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30518



Model CS.195.105.F
Bestelnr. 30848-040-30850
 

Model CS.195.105.F.WDFW
Bestelnr. 30849-050-30858
 

Technische tekeningen CS.195.105.F(.WDFW)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1055 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H mm 996 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 138 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 2 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Model WDFW met vensterdeuren

Met veiligheidsbox type 30

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 993 x 492 x 30 100,00   30519
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 993 x 492 x 30 100,00   30520

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 976 x 427 x 41 60,00   30521
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

CS.195.105.F.WDFW antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30849-040
lichtgrijs RAL 7035 30849-041

Meer kleurencombinaties en uitrustingspakketten vindt u in onze configurator: www.asecos-configurator.com 

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.195.105.F antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30848-040
lichtgrijs RAL 7035 30848-041
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Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal verzinkt 30850
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30852
3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30858
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Model CS.195.081
Bestelnr. 30532-048-30542
 

Model CS.195.081.WDFW
Bestelnr. 30533-041-30550
 

Technische tekeningen CS.195.081(.WDFW)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 810 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H mm 751 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 68 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 7 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 1 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Model WDFW met vensterdeuren

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 748 x 492 x 30 60,00   30551
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 748 x 492 x 30 60,00   30552

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 731 x 412 x 41 60,00   30553
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 736 x 415 x 112*  33,00 30,00 30554

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 644 x 416 x 102* 30,00 22,00 20,00 30556

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

CS.110.081.WDFW antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30531-040
lichtgrijs RAL 7035 30531-041

Meer kleurencombinaties en uitrustingspakketten vindt u in onze configurator: www.asecos-configurator.com 

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.195.081 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30532-040
lichtgrijs RAL 7035 30532-041

C-LINE | CS-CLASSIC

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal verzinkt 30542
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30544
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L) plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw 30546

3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt 
plaatstaal blauw 30547

4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30548
6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30550



Model CS.195.054
Bestelnr. 30561-041-30573
 

Model CS.195.054.WDFW
Bestelnr. 30563-040-30579
 

Technische tekeningen CS.195.054(.R/.WDFW/.WDFWR)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 545 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H mm 486 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 51 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 1 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Model WDFW vensterdeur

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 484 x 491 x 30 50,00   30582
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 464 x 408 x 41 50,00   30584
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30587

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

CS.195.054.WDFWR antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30564-040
lichtgrijs RAL 7035 30564-041

Meer kleurencombinaties en uitrustingspakketten vindt u in onze configurator: www.asecos-configurator.com 

CS.195.054.WDFW antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30563-040
lichtgrijs RAL 7035 30563-041

CS.195.054.R antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30562-040
lichtgrijs RAL 7035 30562-041

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.195.054 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30561-040
lichtgrijs RAL 7035 30561-041
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Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal verzinkt 30573
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30575
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30576

3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt 
plaatstaal blauw 30578

4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30579
6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30581



308

Model CS.110.105.FD
Bestelnr. 30494-041-30498
 

Model CS.110.105.WDFW
Bestelnr. 30493-050-30507
 

Technische tekeningen CS.110.105(.WDFW/.FD)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1055 x 520 x 1105
Inwendige afmetingen B x D x H mm 996 x 493 x 990
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 48 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 5 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 1 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Model WDFW met vensterdeuren

Model FD met vouwdeuren

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 993 x 492 x 30 100,00   30519
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 993 x 492 x 30 100,00   30520

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 976 x 427 x 41 60,00   30521
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

CS.110.105.FD antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30494-040
lichtgrijs RAL 7035 30494-041

Meer kleurencombinaties en uitrustingspakketten vindt u in onze configurator: www.asecos-configurator.com 

CS.110.105.WDFW antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30493-040
lichtgrijs RAL 7035 30493-041

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.110.105 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30492-040
lichtgrijs RAL 7035 30492-041

C-LINE | CS-CLASSIC

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal verzinkt 30498
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30500
2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30506
3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30507



Model CS.110.054
Bestelnr. 30557-041-30565
 

Model CS.110.054.WDFW
Bestelnr. 30559-040-30572
 

Technische tekeningen CS.110.054(.R/.WDFW/.WDFWR)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 545 x 520 x 1105
Inwendige afmetingen B x D x H mm 486 x 493 x 990
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 31 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 2 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 1 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Model WDFW vensterdeur

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 484 x 491 x 30 50,00   30582
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 464 x 408 x 41 50,00   30584
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30587

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

CS.110.054.WDFWR antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30560-040
lichtgrijs RAL 7035 30560-041

Meer kleurencombinaties en uitrustingspakketten vindt u in onze configurator: www.asecos-configurator.com 

CS.110.054.WDFW antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30559-040
lichtgrijs RAL 7035 30559-041

CS.110.054.R antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30558-040
lichtgrijs RAL 7035 30558-041

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.110.054 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 30557-040
lichtgrijs RAL 7035 30557-041
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Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal verzinkt 30565
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30567
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=22.0L) plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw 30569

2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt 
plaatstaal blauw 30570

2x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30571
3x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30572
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Multifunctioneel 
Gescheiden opslag van verschillende gevaarlijke stoffen in 3 of 4 op-
slagcompartimenten. Markeringssysteem passend voor de betreffende 
opgeslagen gevaarlijke stof. Elk opslagcompartiment kan individueel 
worden ingericht, optimale aanpassing aan de emballage en gebrui-
kersbehoeften.

Cilinderslot 
Deuren zijn voorzien van een cilinderslot. Elk opslagcompartiment kan 
afzonderlijk worden bediend.

Ventilatie 
Voorbereid voor aansluiting (ø 75) op een mechanische luchtafvoer-
systeem. Natuurlijke ventilatie in het bodembereik.

Interieur 
Geschikt voor grootemballage op 
schuifplateaus met opvangbakken en 
een bodemopvangbak. De in hoogte 
verstelbare opslagniveaus bieden een 
hoog laadvermogen. In combinatie 
met een geperforeerd inzetrooster kan 
de bodemopvangbak worden gebruikt 
als extra opslagniveau.

C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk
Chemicaliënkasten voor de opslag van giftige, niet-brandbare gevaarlijke stoffen 
in werkruimtes

Verkrijgbaar met uitrekbare 
schuifplateaus 
Inclusief opvangbakken van kunststof. 
Het uitgetrokken schuifplateau 
geeft een volledig overzicht van alle 
opgeslagen emballage. In geval van 
lekkage kan de opvangbak eenvoudig 
worden verwijderd en snel worden 
geleegd en gereinigd.



EN 16121
EN 16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en       
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.
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Model CS.195.105.MM.4WD
Bestelnr. 30803-050-30806
 

Model CS.195.105.MM.4WD
Bestelnr. 30803-050-30808
 

Model CS.195.105.MM.4WD
Bestelnr. 30803-050-31947
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1055 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H mm 996 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 80 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 2 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Scheidingswanden creëren gescheiden 
opslagcompartimenten

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt  50,00   30838
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  50,00   30837

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 464 x 408 x 41 50,00   30584
Bodemopvangbak voor kasten met verticale scheidingswand slaatstaal verzinkt 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30840
Bodemopvangbak met rooster voor kasten met verticale 
scheidingswand plaatstaal met epoxy coating blauw 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30841

Schuifplateau met opvangbak voor kasten met verticale 
scheidingswand

plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30839

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.195.105.MM.4WD antracietgrijs RAL 7016 zuiver wit RAL 9010 30803-050

C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30805
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal verzinkt 30806
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt, 
plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30807

Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)

plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / 
polypropyleen RAL 7035 30808

8x schuifplateau met opvangbak voor kasten met verticale scheidingswand (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 31947



Model CS.195.054.MH.3WDR
Bestelnr. 30804-050-30810
 

Model CS.195.054.MH.3WDR
Bestelnr. 30804-050-31945
 

Model CS.195.054.MH.3WDR
Bestelnr. 30804-050-31946
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 545 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H mm 486 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 51 kg
Afvoerluchtaansluiting ND 75 ND
Luchtverversing 10-voudig m³/h 4 m³/h
Drukverlies bij 10-voudige luchtverversing Pa 1 Pa

Belangrijkste eigenschappen

Scheidingswanden creëren gescheiden 
opslagcompartimenten

Toebehoren Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt 484 x 491 x 30 50,00   30582
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 464 x 408 x 41 50,00   30584
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585
Bodemopvangbak met rooster verzinkt en gelakt plaatstaal blauw 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30586

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30587

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CS.195.054.MH.3WDR antracietgrijs RAL 7016 zuiver wit RAL 9010 30804-050

313

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 3x bodemopvangbak (V=22.0L), 3x inzetrooster plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30809
3x legbord, 3x bodemopvangbak (V=22.0L), 3x inzetrooster plaatstaal verzinkt 30810
Boven: 1x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L), 1x inzetrooster 
In het midden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt, 
plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 31944

Boven: 1x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L), 1x inzetrooster 
In het midden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) 
Beneden: 2x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)

plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / 
polypropyleen RAL 7035 31945

6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 31946
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Afzuiging en filtratie 
Filtratie van anorganische en/of agressieve vloeistoffen.

Multifunctioneel 
De opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem CX-CLASSIC maken de 
gezamenlijke opslag, afzuiging en filtratie van milieuschadelijke, niet 
brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in één kast mogelijk

Milieuvriendelijk 
Lange levensduur van filter, milieu- en klantvriendelijk recyclebaar 
filtersysteem.

Geen toegang voor onbevoegden 
Deuren afsluitbaar met een profielci-
linderslot.

De basis van de CX-LINE zijn de kasten 
van de modelgroepen CS-CLASSIC en 
CS-CLASSIC-MultiRisk.

CX-LINE | CX-CLASSIC
Chemicaliënkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de veilige opslag van niet-
brandbare vloeistoffen en giftige stoffen

Laag geluidsniveau 
Met slechts circa 39 dB(A) is het 
afzuigsysteem fluisterstil en produceert 
het geen storende geluiden. Visuele 
en akoestische signalen zorgen voor 
een duidelijke waarschuwing in geval 
van nood en zorgen in combinatie met 
het potentiaalvrije alarmcontact voor 
maximale veiligheid.



EN 16121
EN 16122

• Conformiteit van de veiligheidskast met        
EN 16121 en EN 16122. 
Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar

• Uitstekende producten met 
speciale fabrieksgarantie

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

 
Gedetailleerde informatie krijgt u van de 
asecos-expert gevaarlijke stoffen:  
sales@asecos.nl
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Model CX.229.105.WDFW
Bestelnr. 32925-041-30508
 

Model CX.229.105.WDFW
Bestelnr. 32925-050-30516
 

Model CX.229.105.WDFW
Bestelnr. 32925-041-30518
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1055 x 520 x 2290
Inwendige afmetingen B x D x H mm alle compartimenten: 475 x 495 

x 905
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 105
Frequentie Hz 50
Nominale spanning V 230
Maximale stroomsterkte A 0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Veiligheidsopslagkast met recirculatieaf-
zuigsysteem

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Vervangend koolactieffilter met 
meertraps filtersysteem

actieve kool 270 x 270 x 246 32952

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal verzinkt 993 x 492 x 30 100,00   30519
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 993 x 492 x 30 100,00   30520
Inzetrooster slaatstaal verzinkt 976 x 427 x 41 60,00   30521
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522
Bodemopvangbak groot met rooster verzinkt en gelakt plaatstaal blauw 984 x 382 x 175*  66,00 60,00 30524

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal verzinkt 30508
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30510
4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30516
6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30518

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CX.229.105.WDFW antracietgrijs RAL 7016 lichtgrijs RAL 7035 32925-041
zuiver wit RAL 9010 32925-050

CX-LINE | CX-CLASSIC



Model CX.229.081.WDFW
Bestelnr. 32929-050-30542
 

Model CX.229.081.WDFW
Bestelnr. 32929-041-30548
 

Model CX.229.081.WDFW
Bestelnr. 32929-041-30550
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 810 x 520 x 2290
Inwendige afmetingen B x D x H mm 751 x 493 x 1835
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 93
Frequentie Hz 50
Nominale spanning V 230
Maximale stroomsterkte A 0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Veiligheidsopslagkast met recirculatieaf-
zuigsysteem

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Nieuw actieve-koolfilter actieve kool 270 x 270 x 181 32953

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal verzinkt 748 x 492 x 30 60,00   30551
Legbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 748 x 492 x 30 60,00   30552
Inzetrooster slaatstaal verzinkt 731 x 412 x 41 60,00   30553
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 736 x 415 x 112*  33,00 30,00 30554
Bodemopvangbak met rooster verzinkt en gelakt plaatstaal blauw 739 x 411 x 129*  33,00 30,00 30555

Schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 644 x 416 x 102* 30,00 22,00 20,00 30556

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal verzinkt 30542
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30544
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L) plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw 30546

3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt 
plaatstaal blauw 30547

4x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30548
6x schuifplateau met opvangbak met PP-opvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30550

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CX.229.081.WDFW antracietgrijs RAL 7016 lichtgrijs RAL 7035 32929-041
zuiver wit RAL 9010 32929-050
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Model CX.229.105.MM.4WD
Bestelnr. 32933-050-30806
 

Model CX.229.105.MM.4WD
Bestelnr. 32933-050-30808
 

Model CX.229.105.MM.4WD
Bestelnr. 32933-050-31947
 

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1055 x 520 x 2290
Inwendige afmetingen B x D x H mm alle compartimenten: 475 x 495 

x 905
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 98
Frequentie Hz 50
Nominale spanning V 230
Maximale stroomsterkte A 0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik W 120
Stroomverbruik in stand-bymodus W 50

Belangrijkste eigenschappen

Zelfvoorzienende en flexibele opslagvoor-
ziening

Veiligheidsopslagkast met recirculatieaf-
zuigsysteem

Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Vervangend koolactieffilter met 
meertraps filtersysteem

actieve kool 270 x 270 x 246 32952

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord
plaatstaal verzinkt  50,00   30838
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035  50,00   30837

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 464 x 408 x 41 50,00   30584
Bodemopvangbak voor kasten met verticale scheidingswand slaatstaal verzinkt 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30840
Bodemopvangbak met rooster voor kasten met verticale 
scheidingswand plaatstaal met epoxy coating blauw 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30841

Schuifplateau met opvangbak voor kasten met verticale 
scheidingswand

plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen 
RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30839

Chemicaliënbox PP blauw 410 x 300 x 260    30038

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt 30805
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L) plaatstaal verzinkt 30806
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)

plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt, 
plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 30807

Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) 
Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)

plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / 
polypropyleen RAL 7035 30808

8x schuifplateau met opvangbak voor kasten met verticale scheidingswand (V=11.0L) plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035 31947

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

CX.229.105.MM.4WD antracietgrijs RAL 7016 zuiver wit RAL 9010 32933-050

CX-LINE | CX-CLASSIC-MultiRisk
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Type 30 veiligheidsbox 
Optioneel verkrijgbaar met een type 30 veiligheidsbox voor de veilige 
opslag van kleine hoeveelheden (zeer) (licht) ontvlambare vloeistoffen.

Ventilatie 
Voorbereid voor aansluiting (ø 75) op een mechanische luchtafvoer-
systeem, natuurlijke ventilatie in het bodembereik.

Geen toegang voor onbevoegden 
Deuren afsluitbaar met een profielcilinderslot.

Interieur 
Uitgerust met gegalvaniseerde 
legplanken, opvanglegborden en 
bodemopvangbakken voor grote 
emballages. Lekkages worden veilig 
opgevangen.

E-LINE | E-CLASSIC
Veilige opslag volgens de voorschriften van gewasbeschermingsmiddelen of 
milieuschadelijke vloeistoffen in werkruimtes
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E-CLASSIC | Modelgroep met draaideuren
950 mm
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E.195.095

pagina 322
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E.140.095
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E-CLASSIC-UF | Modelgroep met draaideuren en 
veiligheidsbox type 30

950 mm
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E.195.095.F
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E-PSM-UF | Modelgroep met draaideuren en 
veiligheidsbox type 30

950 mm
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Model E.195.095.2
Bestelnr. 30629-007
 

Model E.140.095
Bestelnr. 30626-007
 

Model E.195.095
Bestelnr. 30628-007
 

E.140.095.2 gentiaanblauw RAL 5010 lichtgrijs RAL 7035 30627-007

E.140.095 gentiaanblauw RAL 5010 lichtgrijs RAL 7035 30626-007

E.195.095.2 gentiaanblauw RAL 5010 lichtgrijs RAL 7035 30629-007

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Opvanglegbord slaatstaal verzinkt 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632
Inzetrooster slaatstaal verzinkt 930 x 440 x 40 75,00   14740
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 932 x 445 x 50*  20,50 18,64 30633
Inzetopvangbak PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

E.195.095 gentiaanblauw RAL 5010 lichtgrijs RAL 7035 30628-007

E-LINE | E-CLASSIC

Technische tekeningen E.195.095(.2)  E.145.095(.2)

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1400
Inwendige afmetingen B x D x H mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1295
Gewicht f. technische gegevens kg 137 87

Belangrijkste eigenschappen

Model .2 incl. vloeistofdichte 
opvanglegborden



Model E.195.095.F
Bestelnr. 30634-006
 

Model EM.195.095.F
Bestelnr. 30638-006
 

EM.195.095.F gentiaanblauw RAL 5010 purperrood RAL 3004 30638-006

E.195.095.F2 gentiaanblauw RAL 5010 purperrood RAL 3004 30635-006
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Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

E.195.095.F gentiaanblauw RAL 5010 purperrood RAL 3004 30634-006

Technische tekeningen E.195.095.F E.195.095.F2 EM.195.095.F

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935
Inwendige afmetingen B x D x H mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845
Gewicht f. technische gegevens kg 148 156 133

Belangrijkste eigenschappen

Model F met veiligheidsbox type 30 Model .2 incl. vloeistofdichte opvang-
legborden

Model EM kan als materiaalkast 
worden gebruikt

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Legbord plaatstaal verzinkt 944 x 456 x 25 50,00   30640

Opvanglegbord
slaatstaal verzinkt 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 805 x 383 x 50* 25,00 8,50 7,73 30769

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 930 x 440 x 40 75,00   14740
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 932 x 445 x 50*  20,50 18,64 30633
Inzetopvangbak PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)



Model EP.195.095
Bestelnr. 30630-009
 

Model EP.195.095.F
Bestelnr. 30636-009
 

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm)

1) 2) 3)

Bestelnr.

Opvanglegbord
slaatstaal verzinkt 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632
plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 805 x 383 x 50* 25,00 8,50 7,73 30769

Inzetrooster slaatstaal verzinkt 930 x 440 x 40 75,00   14740
Bodemopvangbak slaatstaal verzinkt 932 x 445 x 50*  20,50 18,64 30633
Inzetopvangbak PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

EP.195.095.F2 turkooisgroen RAL 6016 turkooisgroen RAL 6016 30637-009

EP.195.095.F turkooisgroen RAL 6016 turkooisgroen RAL 6016 30636-009

EP.195.095.2 turkooisgroen RAL 6016 turkooisgroen RAL 6016 30631-009
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E-LINE | E-PSM

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

EP.195.095 turkooisgroen RAL 6016 turkooisgroen RAL 6016 30630-009

Technische tekeningen EP.195.095 EP.195.095.2 EP.195.095.F EP.195.095.F2

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935
Inwendige afmetingen B x D x H mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845
Gewicht f. technische gegevens kg 99 112 147 156

Belangrijkste eigenschappen

Model F met veiligheidsbox type 30 Model .2 incl. vloeistofdichte opvang-
legborden
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 INDIVIDUEEL EN OP MAAT GEMAAKT 

asecos productconfigurator

Met de online tool kunt u uw veiligheidskast individueel samenstellen, inclusief interieur, maatvoering en ont-
werp. Het gewenste product wordt vervolgens gevisualiseerd en een offerte kan direct worden aangevraagd.  
 
Krijg een overzicht van het uitgebreide asecos assortiment en vind eenvoudig de juiste kast voor uw toepas-
sing. Test de configurator nu op: 

www.asecos-configurator.com
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Welke grenswaarden zijn relevant voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen?
Bij het werken met gevaarlijke stoffen moeten werknemers worden beschermd tegen stofgerelateerde gevaren en schade. De 
volgende grenswaarden zijn van belang voor de beoordeling van gezondheidsrisico's bij de omgang met en opslag van gevaarlij-
ke stoffen:
›› › Grenswaarden volgens REACH 

DNEL: Derived No-Effect Level 
Waarde waarboven mensen niet blootgesteld dienen te worden aan de chemische stof. 
(door fabrikanten of importeurs/distributeurs) 
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
Op risico gebaseerde grenswaarden voor kankerverwekkende en reprotoxische stoffen. 
(niet voorzien in REACH, alleen in niet wettelijk bindende ECHA-richtlijnen) 

›› › Grenswaarden volgens artikel 4.3 van het Arbobesluit 
GSW: grenswaarden stoffen op de werkplek vs. MAC: maximaal aanvaarde concentratie van een stof

›› › Kankerverwekkende stoffen volgens Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIIIB 
Periodewaarden (TGG – 8u) vs. ceiling-waarden (TGG – 15 min)

Afzuiging van gevaarlijke stoffen

De concentratierelaties tussen geurdrempelwaarde, grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (TGG – 8u),  
piekblootstellingswaarde (TGG – 15min) en onderste explosiegrens (LEL) zijn weergegeven in de volgende figuur:

Ook uit de geurdrempelwaarde kan een mogelijk gezondheidsrisico worden afgeleid. Onaangename of 
zelfs vervelende geuren dienen bij het werken met gevaarlijke stoffen altijd als eerste indicatie van moge-
lijke gezondheidsrisico's. 
Daarnaast moet de onderste explosiegrens (LEL) worden gebruikt om mogelijke explosiegevaren te beoor-
delen bij het werken met ontvlambare gevaarlijke stoffen.

De grenswaarde voor stoffen op de werkplek (GSW) als wettelijk bindende grenswaarde
De grenswaarde stoffen op de werkplek (GSW) is de grenswaarde voor de tijdgewogen gemiddelde concentratie van een stof in 
de lucht op de werkplek in relatie tot een bepaalde referentieperiode. 
Ze geeft de concentratie van een stof aan waarbij acute of chronische schadelijke effecten op de gezondheid in het algemeen 
niet te verwachten zijn. Grenswaarden voor stoffen op de werkplek zijn gemiddelde shiftwaarden voor (meestal) dagelijkse 
blootstelling gedurende 8 uur op vijf dagen per week tijdens het beroepsleven.

De aanduiding maximaal aanvaarde concentratie (MAC-waarde) wordt tegenwoordige meestal wettelijke grenswaarde genoemd 
en wordt door de subcommissie gevaarlijke stoffen op de werkplek van de SER vastgesteld en als advies uitgebracht aan het 
ministerie van SZW.

Het ministerie SZW verklaart het vervolgens al dan niet bindend. 

De concentratie C van een stof in de lucht met de volgende meeteenheden wordt gebruikt om de blootstelling door inademing 
te beoordelen: ml/m³ = ppm (parts per million) of mg/m³.

Ethylacetaat Ethanol Tolueen Xyleen Heptaan

1.100 mg/m³ 1.900 mg/m³ piekblootstellingswaarde  
(TGG – 15min)

384 mg/m³ 442 mg/m³ 1.600 mg/
m³

550 mg/m³ 260 mg/m³ grenswaarde voor beroepsmatige 
blootstelling (TGG – 8u)

150 mg/m³ 210 mg/m³ 1.200 mg/
m3

vanaf << 1 
ppm

~vanaf 10 
ppm

geurdrempelwaarde  0,15 ppm < 1 ppm ~250 ppm

     Onderste explosiegrens (LEL)

2,1 Vol-%
= 21.000 ppm

3,1 Vol-%
= 31.000 ppm

~1,0 Vol-%
= 10.000 ppm
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Hoe voldoe ik veilig aan deze grenswaarden?
Als de gebruikte gevaarlijke stoffen niet kunnen worden vervangen door een minder gevaarlijke stof – wat in de 
risicobeoordeling moet zijn gerechtvaardigd – zullen er voornamelijk technische maatregelen toegepast dienen te worden.  
Het doel is – in de eerste plaats – de gezondheidsbescherming van werknemers te waarborgen door blootstelling aan gevaar-
lijke stoffen te vermijden of op zijn minst te minimaliseren en zo ongevallen en ziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen te 
voorkomen. Als deze grenswaarden in acht worden genomen, mag worden aangenomen dat werknemers niet ziek worden en 
dat hun arbeidsvermogen op lange termijn behouden blijft.
Om dit doel te bereiken en tegelijkertijd het ontstaan   van een gevaarlijke, explosieve atmosfeer te voorkomen, zijn ventilatie-
maatregelen en in het bijzonder het afzuigen van dampen van gevaarlijke stoffen direct bij de bron van buitengewoon belang. 
Al heel lang worden in de praktijk technische maatregelen toegepast. Deze moeten echter worden gedifferentieerd naar activiteit 
om uiteindelijk gevaarlijke stoffen veilig af te zuigen.
1.   Passieve opslag van gevaarlijke stoffen 

Verpakkingen met gevaarlijke stoffen in een brandveiligheidsopslagkast of opslagruimte 
zijn goed gesloten en worden niet gevuld, geleegd of geopend voor andere doeleinden 
terwijl ze zich in de opslagvoorziening bevinden. 
In deze toepassingsvoorbeelden kan mechanische ventilatie van de opslagruimten 
worden bereikt door aansluiting op een bouwkundig aanwezig luchtafvoer- of recirculatie-
luchtsysteem. Als permanente mechanische ventilatie niet mogelijk is, moeten vergelijkba-
re alternatieve maatregelen worden genomen om de werknemers niet aan gezondheids-
risico's bloot te stellen en explosieveiligheid te kunnen waarborgen. 

2.   Actieve opslag van c.q. werkzaamheden met gevaarlijke stoffen (bijv. vullen, verzamelen, enz.)  
Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in hanteerbare verpakkingen en gebruikt op de plaats waar ze zijn opgeslagen als 
aftap- of verzamelkannen of worden voor andere doeleinden geopend.  
In deze gevallen moet worden uitgegaan van een hoger risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In een opslagvoorzie-
ning mogen daarom in principe geen (om)vulwerkzaamheden worden uitgevoerd. In de praktijk komt het echter voor bij het 
vullen van kleine hoeveelheden of voor het afvoeren van oplosmiddelen. Dergelijke toepassingen moeten tenminste worden 
uitgevoerd in mechanisch geventileerde veiligheidskasten of – nog beter – in adequate werkplekken voor gevaarlijke stoffen. 
In deze catalogus vindt u veilige productoplossingen.

U vindt geschikte en aanvullende producten  
op de volgende pagina's in deze catalogus. 

De onderste explosiegrens van een stof is vele malen hoger dan de grenswaarde op de werkplek van 
een stof. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie en houd u veilig aan beide grenswaarden.

Wist u dat?  
Onze talloze metingen bij actieve opslag in type 90 kasten hebben aangetoond dat wanneer mecha-
nisch geventileerde brandveiligheidsopslagkasten worden gebruikt zoals bedoeld is, er geen gevaarlijke, 
potentieel explosieve atmosfeer kan worden verwacht. Dit geldt zowel voor het (om)vullen van kleine 
hoeveelheden bij brandveiligheidsopslagkasten evenals bij het afvoeren van oplosmiddelen alsook in 
het geval van kleine lekkages tijdens de dagdagelijkse werkzaamheden. Een zone-indeling in explosie-
gevaarlijke gebieden is niet vereist. Indien de beschreven ventilatiemaatregelen in acht worden geno-
men, kan worden aangenomen dat wordt voldaan aan de werkplekgrenswaarden en periodewaarden 
(TGG) voor gevaarlijke stoffen. Daarbij hoeft ook geen ademhalingsbescherming gedragen te worden 
bij werkzaamheden in mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkasten. 
Vraag eenvoudig gratis de redpaper met alle gedetailleerde informatie aan op  
www.asecos.nl!
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Afzuiging van gevaarlijke stoffen

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen in 
brandveiligheidsopslagkasten speelt 
mechanische ventilatie altijd een 
belangrijke rol. De geteste en gecertifi-
ceerde ventilatieopzetunits en -modules 
van Asecos garanderen conformiteit 
met de wettelijke voorschriften door het 
elimineren van alle vrijkomende gevaar-
lijke stoffen. Daarbij beschermen ze de 
gezondheid van uw medewerkers.  
 

Met de recirculatiefilter-opzetunit 
UFA.025.030 met geïntegreerde 
elektronische debietbewaking kunt u 
bovendien uw brandveiligheidsopslag-
kasten op een flexibele en kosten- en 
energiebesparende manier plaatsen – 
of het nu om een hoge kast of om een 
onderbouwkast gaat.
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Mechanische ventilatie van  
brandveiligheidsopslagkasten

2.
Bedenk hierbij wel dat naast de genoem-
de eisen n.a.v. andere voorschriften, 
mechanische ventilatie noodzakelijk 
kan zijn. Als er bijvoorbeeld bijtende of 
giftige stoffen worden opgeslagen, of als 
er sprake is van stankoverlast is voor de 
werknemers door de opgeslagen stoffen, 
moet in de regel worden voorzien in een 
mechanische afzuiging van de brand-
veiligheidsopslagkast. Zie hiervoor de 
voorschriften inzake gevaarlijke stoffen op 
de werkplek.

3.
Met een recirculatiefilter-opzetunit 
UFA.025.030 is het bovendien mogelijk 
om brandveiligheidsopslagkasten op een 
voordelige manier van de noodzakelij-
ke mechanische ventilatie te voorzien, 
zonder kostbare, gecompliceerde 
afzuiginstallatie en het treffen van allerlei 
Ex-veiligheidsmaatregelen!

1.
Voor opslagvoorzieningen moet rekening 
gehouden worden met explosieveiligheid. 
Het kan zijn dat voor een opslagvoor-
ziening een gevarenzone-indeling moet 
worden gemaakt. De eisen zijn opgeno-
men in het Arbeidsomstandighedenbes-
luit, artikel 3.5a t/m 3.5f. Dit betreft de 
richtlijn 1999/92/EG ATEX 137 en met 
betrekking tot gasexplosiegevaar betreft 
dit bijvoorbeeld de NPR 7910-1. Wan-
neer er noodzaak voor is, dan moeten 
vrijkomende dampen uit een opslagvoor-
ziening worden afgevoerd. (voorschrift 
3.7.1. van de PGS 15). Dit geldt voor 
zowel bouwkundige opslagvoorzieningen 
en als losse brandveiligheidsopslagkasten.

Wat zijn de voordelen/nadelen van een brandveiligheidsopslagkast zonder mechanische ventilatie? 

 + Geen kostbare leidingen voor luchtafvoer nodig.
 − Er moeten continu Ex-zones rondom de veiligheidskast worden gegarandeerd (zie afbeelding/beschrijving).
 − Eventuele gevaren voor de gezondheid van de medewerkers.
 − In het interieur van de brandveiligheidsopslagkast mogen zich geen ontstekingsbronnen bevinden

Wat zijn de voordelen/nadelen van mechani-
sche ventilatie (≥ 10 keer per uur) met afvoer-
kanaal naar buiten? 

 + Geen gevaar voor de gezondheid van de medewerkers.
 + Alle dampen van gevaarlijke stoffen (ook zuur- en loogdampen) 
worden afgevoerd.
 − Vereist kostbare afvoerleidingen met eventuele doorvoeren door 
wanden en plafonds.
 − Plaatsing van de brandveiligheidsopslagkast is niet meer flexibel.
 − Hoger energieverbruik door warmteverlies via het afvoerkanaal 
naar buiten.

Wat zijn de voordelen/nadelen van mechanische 
ventilatie (≥ 10 keer per uur) met recirculatie-
filteropzetunit, zonder afvoerkanaal naar buiten? 

 + Geen gevaar voor de gezondheid van de medewerkers.
 + Vereist geen kostbare afvoerleidingen.
 + Brandveiligheidsopslagkast kan flexibel worden geplaatst en 
verplaatst.
 + Geen energieverliezen via het afvoerkanaal naar buiten.
 + Permanente elektronische controle van het luchtdebiet.
 + Getest en gecertificeerd systeem.
 − Alleen dampen van oplosmiddelen (koolwaterstoffen)  
kunnen worden gefilterd.

Ventilatie Zone

Mechanisch 2 – Binnenin de kast, buiten de kast geen zone

Geen 1 – Binnenin de kast

2 – In het geval van een werkruimte zonder
mechanische ventilatie: 2,5 m rondom de 
kast tot een hoogte van 0,5 m boven de 
vloer

2 – In het geval van een werkruimte voorzien 
van mechanische ventilatie met ten minste
5-voudige verversing: tot een afstand van
1 m voor de kast en 0,5 m aan de zijkant,
tot een hoogte van 0,3 m boven de vloer.

Zone-indeling brandveiligheidsopslagkasten
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Recirculatie 
van de gerei-
nigde lucht 
direct in de 
werkruimte

Toevoer van 
verse lucht uit 
de werkruimte

Modules, recirculatie-opzetunits
De flexibele oplossing voor het naleven van nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en voor het 
vermijden van een explosieve atmosfeer in de brandveiligheidsopslagkast voor oplosmiddelen

Uw voordelen

›› › Geen complexe wanddoorbraken en lange 
afvoerluchtleidingen noodzakelijk, eenvoudi-
ge en veilige montage van de UFA

›› › Hoge flexibiliteit bij het kiezen van de opstel-
plek

›› › Actieve bescherming van personen door 
betrouwbare afzuiging van gezondheids-
schadelijke dampen en absorptie door het 
filtersysteem

›› › Fluisterstil, slechts circa 23 dB (A)

›› › Principiële vermijding van explosieveilige                 
zones in gevaarlijke omgevingen in en    
rondom de brandeiligheidsopslagkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productkenmerken en inbedrijfstelling: 

Filtertechnologie
• Actieve kool (hoofdfilter) en breedband actieve kool 

(secundair filter) als absorberende filtermedia
• Filterbehuizing van recyclebaar kunststof (ABS) - gebruikte 

filters kunnen duurzaam herverwerkt worden
• In het onwaarschijnlijke geval van een filterbreuk biedt het 

secundaire filter extra veiligheid 

Bewaking van de luchtafvoer
• Permanente, elektronische bewaking van het luchtafvoer-

volume
• Visueel en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarm-

contact 

Filterbewaking
• Permanente bewaking van de filterverzadiging
• 2-traps alarm: optisch via het display, akoestisch via 

waarschuwingstoon en met potentiaalvrij alarmcontact 

Eenvoudige en veilige montage in slechts 2 stappen:
• Plaats de recirculatiefilter-opzetunit bovenop de kast
• Steek de stekker in het stopcontact
• Gebruik het optionele potentiaalvrije alarmcontact om een 

alarm door te sturen



Bestelnr.  39306

Bestelnr. 39306 + 26885

Bestelnr. 39306 + 23458

Technische tekeningen Alle modellen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm  
Nominale spanning V 85-265
Frequentie Hz 50/60
Maximale stroomsterkte A 0,13
Geluidsniveau dB 23,0
Gewicht kg 17
Debiet m³/h 10
   
Potentiaalvrij alarmcontact
Max. continue stroom A 10
Max. nominale spanning AC V 230
Max. nominale spanning DC V 30

Accessoires Bestelnr.

Adapter voor wandmontage  23458
Adapter als afzonderlijke behuizingseenheid voor zijmontage van de recirculatiefiltermodule (UB-LINE modellen 
met diepte 574mm)  26885
Vervangend filter voor UFA.025.030  40202
Vervangend secundair filter voor UFA.025.030  40200

Model Bestelnr.

Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten  39306
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor vatenkasten  40259
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Recirculatiefilter-opzetunit - bespaar op hak- en 
breekwerk en dure luchtafvoerleidingen

• Grote flexibiliteit bij de keuze van de plaats van opstelling
• Actieve bescherming van personen door betrouwbare 

afzuiging van gezondheidsschadelijke dampen en absorptie 
door het filtersysteem

• Fluisterstil slechts ca. 23 dB (A)
• ATEX-conform: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• Behuizing van plaatstaal met epoxycoating
• Compleet met meertrapsfiltersysteem, secundair filter, aansl-

uitkabel en netstekker
• Incl. bewakingselektronica voor bewaking van de luchtafvoer 

en het filter en display voor status foutmelding
• Bedieningspaneel met toetsen voor navigatie door de functies 

en opvragen van de status
• Optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarmcontact
• Met succes getest door het gecertificeerde testinstituut

De stekkerklare recirculatiefilter-opzetunit UFA.025.030 
is in staat om de dampen van oplosmiddelen (koolwa-
terstoffen), 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 brandvei-
ligheidsopslagkast.

 
Gelieve kennis te nemen van de landspecifieke gebruiksvoorwaarden 
die voor u bindend zijn. In geval van twijfel moet over eventueel gebruik 
overeenstemming worden bereikt met de bevoegde instantie.



Ventilatie-unit 
voor wandmontage,  met flowbewaking, CE-conform: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, explosieveilig
Bestelnr. 8678
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Model Bestelnr.

Ventilatie-unit met flowbewaking voor mechanische ventilatie van maximaal vier 
brandveiligheidsopslagkasten   8678
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Ventilatie-unit voor mechanische ventilatie van 
maximaal vier brandveiligheidsopslagkasten

Veilig afvangen van vrijkomende dampen bij de bron 

• Geschikt voor de 10-voudige luchtverversing
• Geïntegreerde controle van de luchtafvoer door elektronische 

drukverschilmeting
• Afmeting aansluitingen Ø 100 mm / 140 mm
• ATEX-conform: C` II 3/- G Ex ic nA IIC T4
• Behuizing van plaatstaal met epoxycoating 

Muursteun
• Met muursteun en montageset 

Technische tekeningen HF.EA.8678

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 600 x 375 x 600
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Maximale stroomsterkte A 0,6
Geluidsniveau dB 39,0
Toerental rpm 2780
Gewicht kg 25

Modules, ventilatie-unit



Ventilatie-opzetunit 
voor montage op de kast, voor hoge 
kasten,  met flowbewaking, CE-con-
form: C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, 
explosieveilig, afzuiging uit: EX-zone 2 / 
opstelling: buiten de EX-zone

Bestelnr. 14220

Ventilatie-opzetunit 
voor montage op de kast, voor 
hoge kasten, CE-conform: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, explosie-
veilig, afzuiging uit: EX-zone 2 / opstelling: 
buiten de EX-zone

Bestelnr. 14218

Technische tekeningen Alle modellen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 200 x 400 x 200
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Maximale stroomsterkte A 0,35
Geluidsniveau dB 35,0
Toerental rpm 2400
Gewicht kg 11

Ventilatie-unit 
voor wandmontage, voor onderbouwkasten,  met flowbewaking, CE-conform: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, explosieveilig, afzuiging uit: EX-zone 2 / opstelling: buiten de 
EX-zone
Bestelnr. 24315

Ventilatie-unit 
voor wandmontage, CE-conform: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, explosieveilig, afzuiging 
uit: EX-zone 2 / opstelling: buiten de EX-zone

Bestelnr. 17178
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Model Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking  14218
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking  14220
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking met potentiaalvrij alarmcontact 16454
Ventilatie-unit zonder flowbewaking  17178
Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage  17177
Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage met potentiaalvrij alarmcontact 18568
Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten met potentiaalvrij alarmcontact 24732
Ventilatie-unit met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten  24315
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Ventilatie-(opzet)units voor het opstellen op de veilig-
heidskast of voor bevestiging op de muur - stekker-
klaar, gemakkelijke en snelle montage

Modules, ventilatie-opzetunits

Veilig afvangen van vrijkomende dampen en gassen bij 
de uitlaat of de bron 

• Zeer stil, ideaal voor directe toepassing in de werkomgeving
• Compleet met netsnoer en stekker
• Aansluitflens Ø 75 mm
• ATEX-conform: C` II 3/- G Ex ic nA IIC T4
• De ventilatiemodules voor onderbouwkasten zijn speciaal 

afgestemd op de kleinere drukverschillen en hoeveelheden 
afgezogen lucht van kasten met geringe inhoud 

Met flowbewaking
• Met geïntegreerde drukmeting
• Bij storing gaat de groene controlelamp uit en de rode contro-

lelamp gaat branden  

Zonder flowbewaking
• Groene controlelamp gaat uit bij stroomuitval  

Potentiaalvrij alarmcontact
• Optioneel bij de modellen met flowbewaking  

Bevestiging op de muur
• Inclusief bevestigingssteunen, flexibele afzuigslang, slang-

klemmen en bevestigingsmateriaal 
 



 

Technische tekeningen SAS

Elektronica behuizing B x D x H mm 90 x 75 x 45
Nominale frequentie Hz 50/60
Nominale stroom mA 100
Afvoerlucht volumestroom m³/h 10-150

Bestelnr. 14352

Model Beschrijving Bestelnr.

SAS voor veiligheidskasten volgens EN 14470-1 Systeem voor permanent bewaking van de min. 10-voudige luchtverversing met 
optische weergave, potentiaalvrij alarmcontact en extern drukverschilmeetpunt

39709

SAS für Unterbauschränke nach EN 14470-1 Systeem voor permanent bewaking van de min. 10-voudige luchtverversing met 
optische weergave, potentiaalvrij alarmcontact en extern drukverschilmeetpunt

39710

SAS voor onderkasten volgens EN 14470-1 Systeem voor permanent bewaking van de min. 10-voudige luchtverversing met 
optische weergave, potentiaalvrij alarmcontact en extern drukverschilmeetpunt

40174

APG.26.30-EL Volumestroombewakingsmodule met afvoerluchtbewaking EXCLUSIVE-LINE 14352

Technische tekeningen APG.26.30-EL

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 300 x 400 x 265
Maximale stroomsterkte A 0,15
Geluidsniveau dB 28,0
Gewicht kg 10
Minimaal debiet m³/h 20
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Safety Assistance System SAS 
voor permanente bewaking van veilige en energie-efficiënte 
opslag van gevaarlijke stoffen 

• Maximale veiligheid door permanente bewaking 
van de technische ventilatie (explosiebeveiliging en 
bescherming van de gezondheid van de werknemers)

• Hoge energie-efficiëntie dankzij beheersing van de 
luchtafvoervraag volgens technische noodzaak

• Voor brandveiligheidsopslagkasten conform EN 14470-1 en 
gasflessenkasten conform EN 14470-2

• Kan af fabriek worden geïnstalleerd of achteraf in bestaande 
brandveiligheidsopslagkasten worden ingebouwd

• Permanente detectie van de afvoerluchtvolumestroom door 
geïntegreerde verschildrukmeting met elektronische evaluatie

• Visueel alarm wanneer het minimale luchtafvoervolume niet 
wordt bereikt en wanneer deuren of uittrekbare schuifladen 
niet volledig gesloten/ingetrokken zijn

• Potentiaalvrij alarmcontact voor centrale bewaking
• Buffering door een batterij in geval van stroomuitval 

(optioneel)
• Meetaansluiting voor het gericht instellen van een energie-effi-

ciënt afvoerluchtvolumedebiet

Modules, flowbewaking

Flowbewaking - veilige en gemakkelijke controle van de 
mechanische ventilatie – snelle montage
• Plaatsing tussen de afzuigaansluiting van de brandveiligheids-

opslagkast en een externe afzuiginstallatie
• Elektronische controle van de afzuigcapaciteit
• Minimaal benodigde afzuigcapaciteit 20 m³/h
• Potentiaalvrij alarmcontact
• Indicatie storing in de kast of in de externe afzuiginstallatie
• Digitale weergave van de afzuigcapaciteit en een akoestisch 

waarschuwingssignaal bij stroomuitval, incl. noodstroom accu
• ATEX-conform: C` II 3/- G Ex ic nA IIC T4



Ventilator 
CE-conform: C ` II 2/2G Ex h IIB T3 Gb X, explosie-
veilig, afzuiging uit: EX-zone 2, inclusief trillingsdempers

Bestelnr. 5794

Technische tekeningen EH.VE.5793

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 275 x 225 x 312
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Maximale stroomsterkte A 4,5
Geluidsniveau dB 45,0
Toerental rpm 2850
Gewicht kg 4,2

Technische tekeningen EH.VE.5794

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 335 x 225 x 312
Nominale spanning V 3x400
Frequentie Hz 50
Maximale stroomsterkte A 2,9
Geluidsniveau dB 45,0
Toerental rpm 2760
Gewicht kg 4,8

Ventilator 
CE-conform: C ` II 3/_G Ex h IIB T3 Gc X, explosie-
veilig, afzuiging uit: EX-zone 2 / opstelling: buiten de 
EX-zone, inclusief trillingsdempers

Bestelnr. 5793

Motorbeveiligingsschakelaar geschikt voor 
ventilatoren

Bestelnr. 5799

Flexibele afzuigslang van kunststof, 
binnendiameter 75 mm

Bestelnr. 1434

Regelklep van kunststof voor het regelen 
van de luchtstroom, inwendige diameter 
75 mm

Bestelnr. 5798

Slangklem van roestvast staal, diameter 
70 tot 90 mm

Bestelnr. 5797
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Toebehoren Bestelnr.

Motorbeveiligingsschakelaar geschikt voor ventilatoren  5799
Beschermende behuizing voor motorbeveiligingsschakelaar  5803
Flexibele afzuigslang van kunststof, binnendiameter 75 mm  1434
T-stuk van PVC, diameter inwendig 75 mm  8681
Regelklep van kunststof voor het regelen van de luchtstroom, inwendige diameter 75 mm  5798
Slangklem van roestvast staal, diameter 70 tot 90 mm  5797

Model Bestelnr.

Radiaalventilator EH.VE.5793  5793
Radiaalventilator EH.VE.5794  5794

Radiaalventilatoren - krachtig en veilig

• Behuizing en schoepenrad van PP
• Gasdichte aansluiting tussen motor en waaier
• Diameter aansluiting Ø 75 mm
• Beschermingsklasse IP 55
• Afzuigcapaciteit 60 - 250 m³/h
• Maximum druk 240 - 175 Pa
• Met PA/GFK montageconsole

Radiaalventilatoren
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Werkplekken voor gevaarlijke stoffen – diepte 600 en 750 mm
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GAP-LINE
Overzicht

Weegwerkplekken
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Apothekerswerkplekken
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Opzet-afzuigkasten
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Naar de oplossingen

GAP-LINE

Werkt u met gevaarlijke stoffen op uw werkplek?

Werkt u met gevaarlijke stoffen op uw werkplek?

Kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder 
gebruik te maken van gevaarlijke stoffen?

Vaststellen van de te nemen maatregelen op basis van de 
van toepassing zijnde voorschriften. 

Naast organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn technische oplossingen de belang-
rijkste en meest efficiënte voorzorgsmaatregelen voor optimale bescherming van de medewerkers. 

Geen verdere  
maatregelen vereist

Geen verdere  
maatregelen vereist 

• Werkplek voor gevaarlijke stoffen (GAP) met bewaking van de afzuigcapaciteit, getest conform EN 14175-3
• Zuurkast conform EN 14175-3
• Apothekerskast (APA) conform EN 12924 deel 4: 2012
• Opzet-afzuigkast (ASE) zonder bewaking van de afzuigcapaciteit, getest conform EN 14175-3
• Puntafzuiging
• Snuffelleiding
• Diverse tafelafzuigingen 

In eerste instantie moet er naar technische oplos-
singen worden gezocht, voordat organisatorische 
maatregelen worden getroffen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt.

De wettelijke voorschriften waaraan werkgevers moeten voldoen zijn 
de afgelopen jaren steeds verder verhoogd. Deze voorschriften gaan 
weliswaar in de richting van deregulering, maar de consequentie 
daarvan is wel een hogere eigen verantwoordelijkheid. 

Lucht is een bij uitstek geschikt medium om vluchtige gevaarlijke 
stoffen van een daardoor potentieel gevaarlijke werkplek te verplaatsen 
naar een andere plaats, zoals een filterinstallatie of een ruimte met 
lagere concentraties. De primaire doelstelling is echter de bescherming 
van werknemers tegen dampen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 

De toepassingsgebieden zijn talrijk.
Naast de meest aannemelijke plaats, namelijk het laboratorium, zijn 
er nog vele andere werkplekken waar met gevaarlijke stoffen in de 
ruimste zin van het woord wordt omgegaan, bijvoorbeeld:

• Bij machines (koelen, slijpen, afstoffen, verspanen…).
• In opslagruimtes (voor oplosmiddelen, chemicaliën…).
• In de werkplaats (soldeer-, las- en lijmtafel, schoonmaakruimte, 

spuitcabines, slijpplaats…).
• Tijdens het werken met oplosmiddelen (reinigingswerkzaamheden, 

tappen, plakken, lakken).
• Op de afdeling pathologie, histologie etc. 

Het onderstaande schema is bedoeld als hulp voor de verant-
woordelijke personen die werkzaam zijn op de werkplek 
(zowel werknemers als werkgevers) om snel een praktische 
oplossing te kunnen vinden.
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Hoe werkt de werkplek voor gevaarlijke stoffen van Asecos?

Conclusie
De werkplekken voor gevaarlijke stoffen 
van Asecos garanderen door 
 
 › optimaal op elkaar afgestemde scho-
ne-luchtsluiers ter hoogte van de 
werkopening,

 › een optimaal geconstrueerde luchtaf-
voerweg,

 › de standaard gemonteerde luchtbewa-
kingseenheid,

de hoogste mate van veiligheid en 
bescherming van de gezondheid van 
de gebruiker.

Luchttoevoer door de werkopening
Centrifugaalventilator voor de luchttoevoer
Aluminium buizenframe
Schone-luchtsluier van bovenaf
Schone-luchtsluier van onderaf
Achterwand 
Luchtafvoer

Het efficiënt en veilig opvangen van gevaar-
lijke stoffen in een werkplek kan alleen door 
een optimale combinatie van luchttoevoer en 
luchtafvoer. 

Hoe effectief een werkplek de gevaarlijke 
stoffen kan opvangen is in hoge mate afhan-
kelijk van de bereikte luchtsnelheden van de 
toegevoerde lucht in de werkplek. 

Het verhogen van de hoeveelheid toege-
voerde lucht heeft ook altijd een verhoging 
van de hoeveelheid afgevoerde lucht tot 
gevolg. Om schadelijke stoffen optimaal 
te kunnen opvangen en afvoeren zijn 
hoge luchtsnelheden ter hoogte van de 
werkopening nodig. Alleen met een juiste 
combinatie wordt voorkomen dat schade-
lijke stoffen eventueel tegen de achterwand 
kunnen “botsen” en aan de voorkant uit de 
werkplek kunnen ontsnappen. 

Schone-luchtsluier (Ejector-techniek)
De Asecos werkplek voor gevaarlijke 
stoffen kan door middel van zijn optimale 
luchtgeleiding en door toepassing van een 
schone-luchtsluier aan de boven- en de 
onderkant van de werkopening aan de 
bovengenoemde eisen voldoen:
• Luchttoevoer van de schone-luchtsluier 

d.m.v. een krachtige centrifugaalventilator.
• De benodigde lucht wordt vanuit de 

werkruimte aangezogen.
• De aangezogen lucht wordt verder geleid 

door het frame van aluminium buisprofielen 
en de verbindingshoeken.

• De overdruk die in het buizenframe ontstaat 
voorziet de beide profielen met uitstroom-
openingen, die onder een hoek van 45° 
naar binnen gericht staan, van schone lucht.

• De gevaarlijke stoffen (gassen, dampen of 
zwevende deeltjes) die zich in de werkplek 
bevinden of er in ontstaan, worden veilig 
opgevangen en in de richting van de 
achterwand getransporteerd.

• Een zeer efficiënt afzuigsysteem zuigt de 
gevaarlijke stoffen via een afzuigspleet af en 
voert ze verder in het afvoersysteem.

• De werkplek voor gevaarlijke stoffen moet 
over het algemeen aan een geschikte, vaste 
afzuiginstallatie worden aangesloten. 

Veiligheid door de werking
• Permanente weergave van de lucht-

technische functie door de standaard 
ingebouwde bewakingsinstallatie.

• Bewaking van de actuele hoeveelheden 
toeen afgevoerde lucht in de leidingen 
d.m.v. drukmeting.

• Geïntegreerde druksensors met instelbare 
waarden, ingesteld op de minimaal vereiste 
hoeveelheden lucht.

• Alarmsignaal (akoestisch en optisch) bij ca. 
10% afwijking van de ingestelde hoeveel-
heden lucht. Het optische alarm gaat pas uit 
als de ingestelde waarden weer zijn bereikt.

• Optioneel potentiaalvrij contact, t.b.v. 
melding aan een centrale meldkamer.

• Geïntegreerde accu om de werking van de 
bewakingseenheid ook bij stroomuitval te 
garanderen.

Veiligheid bij het opvangen van schade-
lijke stoffen
Door het gericht uitblazen van schone-lucht-
sluiers aan de voorkant en een afzuiging 
bij de achterwand biedt de werkplek voor 
gevaarlijke stoffen de gebruiker een zeer 
efficiënte vorm van het afvangen van schade-
lijke dampen. 
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GAP-LINE

Luchttechnische test conform EN 14175 - deel 3

Wat betekent dat?

Conclusie:  

Bij gebruik volgens de 
voorschriften van de 
werkplek voor schadelij-
ke stoffen, kan door de 
concentratie schadelijke 
stoffen, die ver onder de 
toegestane waarde volgens 
DIN 12924, deel 1 ligt, geen 
explosief gas-luchtmengsel 
ontstaan. 

De Europese Norm EN 14175 bestaat 
uit de volgende onderdelen: 

Deel 1: Begrippen.
Deel 2: Eisen aan de veiligheid en het 
vermogen.
Deel 3: Voorschriften voor het testen 
van de prototypes.
Deel 4: Voorschriften voor controles ter 
plekke.
Deel 5: Aanbevelingen voor installatie 
en onderhoud.
Deel 6: Capaciteitsafhankelijke afvoer-
systemen.
Deel 7: Afvoersystemen voor hoge 
temperaturen en zeer zure omstan-
digheden (afzuiging van verbrandings-
gassen). 

Doel:
Het doel van deel 3 van de Europese Norm 
EN 14175 is het vastleggen van voorschriften 
voor het testen van prototypes, om de 
veiligheid en de capaciteit van de luchtstroom 
van afvoersystemen te kunnen beoordelen. 

Volgens de voorschriften voor gevaarlijke 
stoffen en de werkplekverordening dienen 
vrijkomende gevaarlijke dampen, gassen 
of zwevende deeltjes op de plaats van 
vrijkomen of van ontstaan volledig te worden 
opgevangen, voordat ze de gezondheid of 
het milieu kunnen schaden. De werkplek 
voor gevaarlijke stoffen van Asecos zorgt er 
effectief voor dat geen dampen, gassen of 
zwevende deeltjes (bijv. tijdens het tappen, 
plakken, reinigen, prepareren, wegen etc.) de 
in te ademen lucht kunnen vervuilen. 

Dit is bevestigd door tests die zijn uitgevoerd 
conform de sinds 2003 geldige EN 14175, 
deel 3: Voorschriften voor het testen van de 
prototypes van afvoersystemen, hoofdstuk 
5.4 (degelijkheid van de opvangcapaciteit). 

Daarnaast wordt gecontroleerd of bij 
gebruik van de werkplek onder normale 

werkomstandigheden geen explosieve 
gas-luchtmengsels ontstaan (vastgesteld 
d.m.v. een extra test conform DIN 12924, 
deel 1, ophoping van schadelijke stoffen in 
een gesloten ruimte). 

Opmerking:
De laagst bekende explosiegrenzen liggen bij 
ca. 7000 ppm (onderste explosiegrens van 
waterstof). De test conform DIN 12924, deel 
1, met betrekking tot de maximale concen-
tratie van schadelijke stoffen, definieert 
een maximaal toelaatbare concentratie van 
2000 ppm schadelijke stof (dit betekent 
een veiligheidsfactor van ten minste 3,5). 
Er is vastgesteld dat de werkplekken voor 
gevaarlijke stoffen van Asecos gedurende 
deze test geen hogere concentratie dan 320 
ppm aan schadelijke stoffen hebben bereikt. 
Voor de gebruiker wordt een 20 keer zo hoge 
veiligheid bereikt waarmee ruimschoots aan 
de eisen van de DIN 12924, deel 1 wordt 
voldaan.
 
Alle tests zijn uitgevoerd door erkende en 
gecertificeerde testinstituten. 

Testopstelling:
• Om de degelijkheid van de opnamecapa-

citeit te testen zijn direct voor de werkplek 
voor gevaarlijke stoffen, in één testvlak, 
parallel aan de werkopening, negen 
sensoren op een rooster aangebracht. (zie 
hiervoor ook afbeelding B).

• Tevens wordt vóór de werkplek voor gevaar-
lijke stoffen een vlakke rechthoekige plaat 
met een hoogte van 1900 mm en een 
breedte van 400 mm (beweegbaar parallel 
aan de werkopening) opgesteld.

• De plaat wordt tijdens de degelijkheidstest 
met een snelheid van 1 m/s, haaks op de 
voorkant, langs de gehele breedte van de 
werkplek heen en weer bewogen.

• Als testgas wordt een mengsel van zwavel-
hexafluoride (SF6) en stikstof (N2) met een 
volumeaandeel van 10% SF6 gebruikt. 

Uitvoering van de test:
• De precies verticaal staande plaat wordt 

met een snelheid van 1 m/s haaks op de 
voorkant heen en weer bewogen. 

• De bewegingsruimte van de plaat is aan 
beide kanten minimaal 600 mm groter dan 
de gehele breedte van de werkplek. 

• De tijd tussen iedere heen-en-weer-
beweging bedraagt 30 seconden. De 
concentratie van het testgas wordt gemeten 
en geregistreerd. 

• Na 60 seconden wordt de beweging 
van de plaat gestart, waarna 6 volledige 
bewegingen worden uitgevoerd. 

• Aansluitend wordt het meetsignaal van de 
gasanalysator nog gedurende 30 seconden 
geregistreerd. 

• Vervolgens wordt de toevoer van het 
testgas gestopt en worden de data geana-
lyseerd. 

In het testverslag worden de geana-
lyseerde data bijeengebracht en 
opgesomd. 
 
De behaalde resultaten bij de uitge-
voerde tests tonen duidelijk de 
uitstekende kwaliteiten van de Asecos 
werkplekken voor gevaarlijke stoffen 
aan.
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Meetvlak met 9 sensoren 

Beweegbare plaat, parallel aan de 
voorkant van de werkplek voor 
gevaarlijke stoffen opgesteld. 

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
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GAP-LINE

1.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het 
plakken, ingieten en schoonmaken van 
monsters.

2.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het 
gebruik van oplosmiddelen t.b.v. de restaura-
tie van boeken.

3.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het 
onderzoeken van weefselmonsters.

4.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor wer-
ken met doseersystemen.

5.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het 
onderzoeken van chemische monsters.

6.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen in een 
mobiel laboratorium.

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen in de praktijk



1010

344

GAP-LINE

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluier

Verblindingsvrije 
verlichting
• Spaarlamp met afneembare afdekking
• Gemakkelijk toegankelijk, eenvoudige 

vervanging van de TL-buis

Aluminium buizenframe- 
constructie
• Robuuste, torsievrije constructie
• Laag eigen gewicht, lage vloerbelas-

ting
• Geanodiseerd oppervlak, hoge      

chemicaliënbestendigheid

Transparante zijwanden
• Optimaal licht in de werkplek
• Zijwanden van 5 mm dik veiligheids-

glas
• Optioneel ook leverbaar met gesloten 

zijwanden van speciale vezelplaat met 
melamine coating

Achterwand
• Gemakkelijk neer te klappen voor 

optimale reiniging
• Gemakkelijke reiniging van het gehele 

interieur
• Achterwand optioneel leverbaar in 

transparante uitvoering, ideaal voor 
opstelling in het midden van een 
ruimte

Media-aansluitingen
• Gemonteerd in aluminium goot of 

mediumkanaal
• Voor verschillende voorzieningen zo-

als water, diverse gassen en perslucht

Bewaking van de 
luchtafvoer
• Met optisch en akoestisch alarm
• Optioneel met potentiaalvrij alarm-

contact
• Geïntegreerde aan-/uitschakelaar en 

lichtschakelaar

Onderstellen
• Naar keuze voor staande of zittende 

werkzaamheden
• Robuuste buizenframeconstructie, 

materiaaldikte 4 mm, lichtgrijs gepoe-
dercoat (vergelijkbaar met RAL 7035)

• In hoogte verstelbaar door middel 
van stelvoeten, optioneel passende 
afdekpanelen

Perfect aangevuld met 
type 90 onderbouw-veilig-
heidskasten
• Opbergen en uitnemen van de beno-

digde gevaarlijke stoffen veilig direct 
onder de werkplek

Geaarde contactdozen
• Spatwaterdicht IP 54, standaard in 

het mediumkanaal geïntegreerd (min. 
2 stuks); optioneel te integreren in 
aluminium goot

• Extra contactdozen op aanvraag (ook 
zonder mediumkanaal mogelijk)

Werkbladen
• Al naar gelang de toepassing van: 

melamine, roestvast staal (304) of 
keramiek (hoge bestendigheid tegen 
vele zuren en logen)

• Optioneel leverbaar zonder werkblad, 
voor plaatsing op bestaande werkta-
fels of het overkappen van bestaande 
apparaten of werkprocessen
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Model GAP.095.090
 

Model GAP.125.090
 

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 180

GAP.125.090 32797-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.090 32797-902
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.090 32785-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.090 32785-902
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.090.060 32798-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Accessoireset op basis van met de volgende componenten Bestelnr.

GAP.095.090.060 32786-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Basismodel* B x D x H (mm) Nominaal debiet (m3/h) Ventilatieaansluiting Drukverschil in Pa Bestelnr.

GAP.095.090.060 900 x 600 x 1100 370 1 52 32786
GAP.125.090.060 900 x 600 x 1400 500 1 96 32798
GAP.095.090 900 x 750 x 1100 370 1 52 32785
GAP.125.090 900 x 750 x 1400 500 1 96 32797

GAP-LINE | Breedte 90 cm



Werkplek voor gevaarlijke stoffen    

Basismodel* Bestelnr.
GAP.095.090.060   32786
GAP.125.090.060   32798
GAP.095.090   32785
GAP.125.090   32797

* Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad. 
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GAP.095.090.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32409
Werkblad geborsteld roestvast staal 790 x 490 32826
Werkblad keramiek 790 x 490 x 8 32836
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 790 x 490 x 10 32064
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16478
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16479
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 555 x 685 32867
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 555 x 865 32864
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 900 x 555 x 865 32880

GAP.125.090.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32892
Werkblad geborsteld roestvast staal 790 x 490 32826
Werkblad keramiek 790 x 490 x 8 32836
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 790 x 490 x 10 32064
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16478
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16479
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 555 x 685 32867
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 555 x 865 32864
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 900 x 555 x 865 32880

GAP.095.090

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32409
Werkblad geborsteld roestvast staal 790 x 640 32830
Werkblad keramiek 790 x 640 x 8 32840
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 790 x 640 x 10 32822
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16334
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16335
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 625 x 685 32861
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 625 x 865 32860
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 900 x 625 x 865 32871

GAP.125.090

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32892
Werkblad geborsteld roestvast staal 790 x 640 32830
Werkblad keramiek 790 x 640 x 8 32840
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 790 x 640 x 10 32822
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16334
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16335
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 625 x 685 32861
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 900 x 625 x 865 32860
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 900 x 625 x 865 32871

Alle modellen    

Toebehoren Uitvoering Informatie Bestelnr.
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32889
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32885
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32886
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in de aluminium goot 32884
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25417
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25419
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25418
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in het mediumkanaal 24268
stopcontact(en) 1 paar 230 V, IP54, tot 16 A ingebouwd in de aluminium goot of het 

mediumkanaal
32850

stopcontact(en) opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A gemonteerd op de achterwand 32256
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel 32851
elektrische component potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker  32846
elektrische component potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf  32847

Ter info: voor technische gegevens en technische tekeningen van werkplekken voor gevaarlijke stoffen zie pagina 354
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Model GAP.095.120.060
(afgebeelde onderbouwkast en afdekplaten van het onderstel niet bij de 
levering inbegrepen)

Model GAP.125.120.060
 

GAP.125.120 32801-902
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.120 32801-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.120 32787-902
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.120 32787-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)

GAP.125.120.060 32802-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Accessoireset op basis van met de volgende componenten Bestelnr.

GAP.095.120.060 32788-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Basismodel* B x D x H (mm) Nominaal debiet (m3/h) Ventilatieaansluiting Drukverschil in Pa Bestelnr.

GAP.095.120.060 1200 x 600 x 1100 510 1 99 32788
GAP.125.120.060 1200 x 600 x 1400 690 1 185 32802
GAP.095.120 1200 x 750 x 1100 510 1 99 32787
GAP.125.120 1200 x 750 x 1400 690 1 185 32801

GAP-LINE | Breedte 120 cm



Werkplek voor gevaarlijke stoffen    

Basismodel* Bestelnr.
GAP.095.120.060   32788
GAP.125.120.060   32802
GAP.095.120   32787
GAP.125.120   32801

* Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad. 
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GAP.095.120.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32890
Werkblad geborsteld roestvast staal 1090 x 490 32827
Werkblad keramiek 1090 x 490 x 8 32837
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1090 x 490 x 10 32819
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16153
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16482
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 555 x 685 32868
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 555 x 865 32863
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 110 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 555 x 865 32879

GAP.125.120.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32893
Werkblad geborsteld roestvast staal 1090 x 490 32827
Werkblad keramiek 1090 x 490 x 8 32837
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1090 x 490 x 10 32819
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16153
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16482
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 555 x 685 32868
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 555 x 865 32863
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 110 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 555 x 865 32879

GAP.095.120

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32890
Werkblad geborsteld roestvast staal 1090 x 640 32831
Werkblad keramiek 1090 x 640 x 8 32841
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1090 x 640 x 10 32823
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  15938
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  15937
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 625 x 685 32255
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32857
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32875
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 89 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32876
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 110 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32873

GAP.125.120

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32893
Werkblad geborsteld roestvast staal 1090 x 640 32831
Werkblad keramiek 1090 x 640 x 8 32841
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1090 x 640 x 10 32823
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  15938
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  15937
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 625 x 685 32255
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32857
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32875
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 89 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32876
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 110 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1200 x 625 x 865 32873

Alle modellen    

Toebehoren Uitvoering Informatie Bestelnr.
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32889
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32885
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32886
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in de aluminium goot 32884
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25417
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25419
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25418
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in het mediumkanaal 24268
stopcontact(en) 1 stuk 400V, IP 44, tot 16A ingebouwd in de aluminium goot of het 

mediumkanaal
32848

stopcontact(en) opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A gemonteerd op de achterwand 32256
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel 32851
elektrische component potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker  32846
elektrische component potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf  32847

Ter info: voor technische gegevens en technische tekeningen van werkplekken voor gevaarlijke stoffen zie pagina 354
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Model GAP.095.150
 

Model GAP.125.150
Onderstel optioneel

GAP.125.150 32805-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.150 32789-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.150.060 32806-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Accessoireset op basis van met de volgende componenten Bestelnr.

GAP.095.150.060 32790-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Basismodel* B x D x H (mm) Nominaal debiet (m3/h) Ventilatieaansluiting Drukverschil in Pa Bestelnr.

GAP.095.150.060 1500 x 600 x 1100 650 1 163 32790
GAP.125.150.060 1500 x 600 x 1400 890 1 305 32806
GAP.095.150 1500 x 750 x 1100 650 1 163 32789
GAP.125.150 1500 x 750 x 1400 890 1 305 32805

GAP-LINE | Breedte 150 cm



Werkplek voor gevaarlijke stoffen    

Basismodel* Bestelnr.
GAP.095.150.060   32790
GAP.125.150.060   32806
GAP.095.150   32789
GAP.125.150   32805

* Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad. 
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GAP.095.150.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32895
Werkblad geborsteld roestvast staal 1390 x 490 32828
Werkblad keramiek 1390 x 490 x 8 32838
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1390 x 490 x 10 32821
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16487
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16488
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 555 x 685 32870
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 555 x 865 32866
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 555 x 865 32881
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 555 x 865 32883

GAP.125.150.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32896
Werkblad geborsteld roestvast staal 1390 x 490 32828
Werkblad keramiek 1390 x 490 x 8 32838
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1390 x 490 x 10 32821
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16487
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  16488
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 555 x 685 32870
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 555 x 865 32866
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 555 x 865 32881
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 555 x 865 32883

Alle modellen    

Toebehoren Uitvoering Informatie Bestelnr.
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32889
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32885
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32886
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in de aluminium goot 32884
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25417
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25419
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25418
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in het mediumkanaal 24268
stopcontact(en) 1 stuk 400V, IP 44, tot 16A ingebouwd in de aluminium goot of het 

mediumkanaal
32848

stopcontact(en) opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A gemonteerd op de achterwand 32256
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel 32851
elektrische component potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker  32846
elektrische component potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf  32847

Ter info: voor technische gegevens en technische tekeningen van werkplekken voor gevaarlijke stoffen zie pagina 354

GAP.095.150

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32895
Werkblad geborsteld roestvast staal 1390 x 640 32832
Werkblad keramiek 1390 x 640 x 8 32842
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1390 x 640 x 10 32824
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  15968
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  15967
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 625 x 685 32862
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 625 x 865 32814
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 110 cm plaatstaal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 

7035
1500 x 625 x 865 32878

Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 625 x 865 32815
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 625 x 865 32872

GAP.125.150

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32896
Werkblad geborsteld roestvast staal 1390 x 640 32832
Werkblad keramiek 1390 x 640 x 8 32842
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1390 x 640 x 10 32824
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / roetvast staal  15968
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten aluminium / keramiek  15967
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 625 x 685 32862
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1500 x 625 x 865 32814
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 110 cm plaatstaal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 

7035
1500 x 625 x 865 32878

Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 625 x 865 32815
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1500 x 625 x 865 32872
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Model GAP.095.180.060
 

Model GAP.125.180
Onderbouwkasten en afdekplaten van het onderstel niet bij de levering 
inbegrepen

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 180

GAP.125.180 32807-902
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.180 32807-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.180 32791-902
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.095.180 32791-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.180.060 32808-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Accessoireset op basis van met de volgende componenten Bestelnr.

GAP.095.180.060 32792-901
werkblad (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

Basismodel* B x D x H (mm) Nominaal debiet (m3/h) Ventilatieaansluiting Drukverschil in Pa Bestelnr.

GAP.095.180.060 1800 x 600 x 1100 790 2 61 32792
GAP.125.180.060 1800 x 600 x 1400 1080 2 114 32808
GAP.095.180 1800 x 750 x 1100 790 2 61 32791
GAP.125.180 1800 x 750 x 1400 1080 2 114 32807

GAP-LINE | Breedte 180 cm



Werkplek voor gevaarlijke stoffen    

Basismodel* Bestelnr.
GAP.095.180.060   32792
GAP.125.180.060   32808
GAP.095.180   32791
GAP.125.180   32807

* Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad. 
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GAP.095.180.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32891
Werkblad geborsteld roestvast staal 1690 x 490 32829
Werkblad keramiek 1690 x 490 x 8 32839
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1690 x 490 x 10 32820
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16493
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / keramiek  16494
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 555 x 685 32869
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 555 x 865 32865
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1800 x 555 x 865 32882

GAP.125.180.060

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32894
Werkblad geborsteld roestvast staal 1690 x 490 32829
Werkblad keramiek 1690 x 490 x 8 32839
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1690 x 490 x 10 32820
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / roetvast staal  16493
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / keramiek  16494
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 555 x 685 32869
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 555 x 865 32865
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1800 x 555 x 865 32882

GAP.095.180

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32891
Werkblad geborsteld roestvast staal 1690 x 640 32833
Werkblad keramiek 1690 x 640 x 8 32843
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1690 x 640 x 10 32825
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / roetvast staal  15974
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / keramiek  15973
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 625 x 685 32858
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 625 x 865 32859
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1800 x 625 x 865 32874

GAP.125.180

Onderdelen interieur Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.
Achterwand; doorzichtig PMMA (acrylglas)  32894
Werkblad geborsteld roestvast staal 1690 x 640 32833
Werkblad keramiek 1690 x 640 x 8 32843
Werkblad vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1690 x 640 x 10 32825
Aluminium goot geanodiseerd aluminium  32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / roetvast staal  15974
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten aluminium / keramiek  15973
Onderstel voor zittend werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 625 x 685 32858
Onderstel voor staand werk staal met epoxy coating RAL 7035 1800 x 625 x 865 32859
Onderstel voor staand werk met afdekpanelen; voor kastbreedte 140 cm staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035 1800 x 625 x 865 32874

Alle modellen    

Toebehoren Uitvoering Informatie Bestelnr.
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32889
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32885
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in de aluminium goot 32886
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in de aluminium goot 32884
mediumaansluiting water met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25417
mediumaansluiting perslucht met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25419
mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan ingebouwd in het mediumkanaal 25418
mediumaansluiting industriële persluchtaansluiting ingebouwd in het mediumkanaal 24268
stopcontact(en) 1 stuk 400V, IP 44, tot 16A ingebouwd in de aluminium goot of het 

mediumkanaal
32848

stopcontact(en) opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A gemonteerd op de achterwand 32256
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel 32851
elektrische component potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker  32846
elektrische component potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf  32847

Ter info: voor technische gegevens en technische tekeningen van werkplekken voor gevaarlijke stoffen zie pagina 354
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GAP-LINE | Technische gegevens

Technische tekeningen GAP.095.090.060 GAP.095.090 GAP.125.090.060 GAP.125.090

Uitwendige afmetingen (mm)
Uitwendige hoogte 1100 1100 1400 1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk 1785 1785 2085 2085
Hoogte met onderstel voor staand werk 1965 1965 2265 2265
Uitwendige breedte 900 900 900 900
Uitwendige diepte 600 750 600 750

Inwendige afmetingen (mm)
Vrije hoogte 855 855 1105 1105
Inwendige breedte 865 865 865 865
Inwendige diepte 500 650 500 650

Bruikbaar werkoppervlak (mm)
Breedte nuttig werkoppervlak 790 790 790 790
Bruikbare diepte werkoppervlak met mediumkanaal 380 530 380 530
Bruikbare diepte werkoppervlak 490 640 490 640
Max. belasting werkoppervlak 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Werkhoogte (mm)
Werkhoogte zittend 720 720 720 720
Werkhoogte staand 900 900 900 900

Gewicht (kg)
Gewicht 86 kg 93 kg 96 kg 103 kg

Verdere informatie
Puntbelasting per steun 222 N 257 N 250 N 287 N
Aantal luchtafvoerflenzen 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk
nominaal debiet 370 m³/h 370 m³/h 500 m³/h 500 m³/h
Drukverschil per aansluitflens 52 Pa 52 Pa 96 Pa 96 Pa
Geluidsniveau 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik 50 W 50 W 50 W 50 W
Maximale stroomsterkte 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 230 V

Breedte 90 cm

Technische tekeningen GAP.095.120.060 GAP.095.120 GAP.125.120.060 GAP.125.120

Uitwendige afmetingen (mm)
Uitwendige hoogte 1100 1100 1400 1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk 1785 1785 2085 2085
Hoogte met onderstel voor staand werk 1965 1965 2265 2265
Uitwendige breedte 1200 1200 1200 1200
Uitwendige diepte 600 750 600 750

Inwendige afmetingen (mm)
Vrije hoogte 855 855 1105 1105
Inwendige breedte 1165 1165 1165 1165
Inwendige diepte 500 650 500 650

Bruikbaar werkoppervlak (mm)
Breedte nuttig werkoppervlak 1090 1090 1090 1090
Bruikbare diepte werkoppervlak met mediumkanaal 380 530 380 530
Bruikbare diepte werkoppervlak 490 640 490 640
Max. belasting werkoppervlak 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Werkhoogte (mm)
Werkhoogte zittend 720 720 720 720
Werkhoogte staand 900 900 900 900

Gewicht (kg)
Gewicht 95 kg 103 kg 106 kg 114 kg

Verdere informatie
Puntbelasting per steun 260 N 295 N 290 N 325 N
Aantal luchtafvoerflenzen 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk
nominaal debiet 510 m³/h 510 m³/h 690 m³/h 690 m³/h
Drukverschil per aansluitflens 99 Pa 99 Pa 185 Pa 185 Pa
Geluidsniveau 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik 60 W 60 W 60 W 60 W
Maximale stroomsterkte 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 230 V

Breedte 120 cm
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Technische tekeningen GAP.095.150.060 GAP.095.150 GAP.125.150.060 GAP.125.150

Uitwendige afmetingen (mm)
Uitwendige hoogte 1100 1100 1400 1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk 1785 1785 2085 2085
Hoogte met onderstel voor staand werk 1965 1965 2265 2265
Uitwendige breedte 1500 1500 1500 1500
Uitwendige diepte 600 750 600 750

Inwendige afmetingen (mm)
Vrije hoogte 855 855 1105 1105
Inwendige breedte 1465 1465 1465 1465
Inwendige diepte 500 650 500 650

Bruikbaar werkoppervlak (mm)
Breedte nuttig werkoppervlak 1390 1390 1390 1390
Bruikbare diepte werkoppervlak met mediumkanaal 380 530 380 530
Bruikbare diepte werkoppervlak 490 640 490 640
Max. belasting werkoppervlak 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Werkhoogte (mm)
Werkhoogte zittend 720 720 720 720
Werkhoogte staand 900 900 900 900

Gewicht (kg)
Gewicht 118 kg 126 kg 131 kg 139 kg

Verdere informatie
Puntbelasting per steun 298 N 336 N 328 N 363 N
Aantal luchtafvoerflenzen 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk
nominaal debiet 650 m³/h 650 m³/h 890 m³/h 890 m³/h
Drukverschil per aansluitflens 163 Pa 163 Pa 305 Pa 305 Pa
Geluidsniveau 32,0 dB 35,0 dB 32,0 dB 32,0 dB
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik 65 W 70 W 65 W 65 W
Maximale stroomsterkte 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 230 V

Breedte 150 cm

Technische tekeningen GAP.095.180.060 GAP.095.180 GAP.125.180.060 GAP.125.180

Uitwendige afmetingen (mm)
Uitwendige hoogte 1100 1100 1400 1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk 1785 1785 2085 2085
Hoogte met onderstel voor staand werk 1965 1965 2265 2265
Uitwendige breedte 1800 1800 1800 1800
Uitwendige diepte 600 750 600 750

Inwendige afmetingen (mm)
Vrije hoogte 855 855 1105 1105
Inwendige breedte 1765 1765 1765 1765
Inwendige diepte 500 650 500 650

Bruikbaar werkoppervlak (mm)
Breedte nuttig werkoppervlak 1690 1690 1690 1690
Bruikbare diepte werkoppervlak met mediumkanaal 380 530 380 530
Bruikbare diepte werkoppervlak 490 640 490 640
Max. belasting werkoppervlak 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Werkhoogte (mm)
Werkhoogte zittend 720 720 720 720
Werkhoogte staand 900 900 900 900

Gewicht (kg)
Gewicht 127 kg 136 kg 141 kg 150 kg

Verdere informatie
Puntbelasting per steun 336 N 371 N 366 N 401 N
Aantal luchtafvoerflenzen 2 stuk 2 stuk 2 stuk 2 stuk
nominaal debiet 790 m³/h 790 m³/h 1080 m³/h 1080 m³/h
Drukverschil per aansluitflens 61 Pa 61 Pa 114 Pa 114 Pa
Geluidsniveau 36,0 dB 36,0 dB 35,0 dB 35,0 dB
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik 70 W 70 W 70 W 70 W
Maximale stroomsterkte 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 230 V

Breedte 180 cm
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GAP-LINE | Technische gegevens
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Model GAP.125.120.WA
 

GAP-LINE | Werkstations voor weging
Weegwerkplek met luchttechnische test conform 
EN 14175-3 (5.4.4)

Functie / constructie: 

• Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde 
aluminium profielen

• Geen verwaaien van het te wegen materiaal door een speciale 
schone-luchtsluier ter hoogte van de voorkant

• De analyseweegschaal kan trillingsvrij worden opgesteld op het 
granieten blok dat geheel van de werkplek losgekoppeld is

• Hoge effectiviteit bij de afvangen van schadelijke stoffen door 
speciale schone-luchtsluiertechniek

• De weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen is voorbereid voor 
aansluiting op een bouwkundig mechanisch ventilatiesysteem en 
aansluiting van elektra (230 V / 50 Hz) 

Standaarduitrusting
• Bewakingselektronica
• Werkplekverlichting
• Neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand)
• Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof
• Elektrische aansluitdoos (230 V) op het dak
• Lege aansluitdoos en buis voor datakabel voorgeïnstalleerd
• 2 stopcontacten (230 V / 50 Hz)
• Onderstel voor zittend werk met trillingsvrij gemonteerd granieten 

blok, formaat 400 x 400 mm
• Werkblad geborsteld roestvast staal

Model met de volgende componenten Bestelnr.

GAP.125.090.WA 32800-901
werkblad met uitsnede 400 x 400 mm (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
elektrische component lege aansluitdoos en buis voor datakabel ingebouwd in de aluminium goot of het 
mediumkanaal
stopcontact(en) 1 paar 230 V, IP54, tot 16 A ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal
onderstel met granieten blok als weegonderstel voor zittend werk (vezelplaat met melamine coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel

GAP.125.120.WA 32804-901
werkblad met uitsnede 400 x 400 mm (geborsteld roestvast staal)
aluminium goot (geanodiseerd aluminium)
stopcontact(en) 1 paar 230 V, IP54, tot 16 A ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal
elektrische component lege aansluitdoos en buis voor datakabel ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal
onderstel met granieten blok als weegonderstel voor zittend werk (vezelplaat met melamine coating)
aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel
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Technische tekeningen GAP.125.090.WA GAP.125.120.WA

Uitwendige afmetingen (mm)
Uitwendige hoogte 1400,00 1400,00
Hoogte met onderstel voor zittend werk 2090,00 2090,00
Hoogte met onderstel voor staand werk   
Uitwendige breedte 900,00 1200,00
Uitwendige diepte 750,00 750,00

Inwendige afmetingen (mm)
Vrije hoogte 1105,00 1105,00
Inwendige breedte 865,00 1165,00
Inwendige diepte 650,00 650,00

Bruikbaar werkoppervlak (mm)
Breedte nuttig werkoppervlak 790 1090
Bruikbare diepte werkoppervlak met mediumkanaal   
Bruikbare diepte werkoppervlak 640 640
Max. belasting werkoppervlak 2850 N/m² 2850 N/m²

Werkhoogte (mm)
Werkhoogte zittend 725 725
Werkhoogte staand   

Gewicht (kg)
Gewicht 103 kg 114 kg

Verdere informatie
Puntbelasting per steun 287 N 325 N
Aantal luchtafvoerflenzen 1 stuk 1 stuk
nominaal debiet 500 m³/h 690 m³/h
Drukverschil per aansluitflens 96 Pa 185 Pa
Geluidsniveau 32,0 dB 32,0 dB
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik 50 W 60 W
Maximale stroomsterkte 0,5 A 0,5 A
Nominale spanning 230 V 230 V
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• Rotor en behuizing van PPS
• CE-conform
• Beschermingsklasse IP 55
• Incl. montageconsole met trillingsdemper
• Ook leverbaar in explosieveilige uitvoering

Radiaalventilatoren - betrouwbare 
mechanische ventilatie van uw werkplek 
voor gevaarlijke sto� en volgens de 
voorschriften.

Model Bestelnr.

EP.VE.29421 33561
EP.VE.29422 33562
EP.VE.29423 33563
EP.VE.29424 voor Ex-zone II 33564
EP.VE.29425 voor Ex-zone II 33565
EP.VE.29426 voor Ex-zone II 33566
EP.VE.29427 voor Ex-zone I 33567
EP.VE.29428 voor Ex-zone I 33568
EP.VE.29429 voor Ex-zone I 33569

Ventilator
CE-conform: C` II 3/-G Ex h IIB T4 Gc X

Bestelnr. 33561

Ventilator
CE-conform: C` II 3/3G Ex h IIB T4 Gc X, explosie-
veilig

Bestelnr. 33564

GAP-LINE | Ventilatoren

Technische tekeningen EP.VE.29421 EP.VE.29422 EP.VE.29423 EP.VE.29424
/29427

EP.VE.29425
/29428

EP.VE.29426
/29429

Uitwendige afmetingen B x D x H 360 x 350 x 430 420 x 440 x 540 530 x 540 x 670 360 x 350 x 430 420 x 440 x 540 530 x 540 x 670
Nominale spanning 400 400 400 400 400 400
Frequentie 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Maximale stroomsterkte 0,65 1,1 2,2 0,47 1,1 2,25
Geluidsniveau 41,0 49,0 56,0 41,0 49,0 56,0
Gewicht 6,708 18,012 21,011 10 11 21,811
Max. debiet 600 1200 2500 600 1200 2500
Minimaal debiet 250 350 750 250 350 750

Toebehoren Bestelnr.

Vermogenschakelaar; voor radialeventilator EH.VE.8679, EP.VE.29421 / 29424 / 29427 32845
Vermogenschakelaar; voor radialeventilator EH.VE.8680, EP.VE.29425 / 29428 / 29422 32849
Vermogenschakelaar; voor radialeventilator EP.VE.29426 / 29429 / 29423 33826

Debiet in m³/h
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GAP-LINE

Oplossingen op maat voor uw werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

De voorgaande pagina’s hebben aangetoond 
dat voor een groot aantal werkprocessen tel-
kens een afzonderlijke oplossing nodig is voor 
het omgaan met gevaarlijke stoffen. Met de 
modulaire werkplekken voor gevaarlijke stoffen 
van Asecos wordt het passende product telkens 
snel gevonden. 

Een veilig besluit 
U heeft een zeer speciale toepassing en bent 
er niet zeker van of deze kan worden uitge-
voerd in een werkplek voor gevaarlijke stoffen 
van Asecos? Geen probleem: in ons test- en 
applicatiecentrum kunt u uw werkzaamheden 
testen onder de bescherming van de werkplek 
voor gevaarlijke stoffen van asecos. Overtuig 
uzelf in alle rust en zonder risico’s van de pres-
taties van onze producten. 
 
Meer informatie krijgt u via ons online contact-
formulier op: 
www.asecos.nl 

Bijzondere wensen zijn van harte welkom 
Doorvoeren, spoelbakken, aansluitingen voor 
speciale gassen of vloeistoffen, verschillende 
werkbladen met uitsparingen of een toe-
voeging voor een weegtafel – bespreek de 
talrijke mogelijkheden om uw werkplek voor 
gevaarlijke stoffen te individualiseren uitgebreid 
met onze experts. 
In combinatie met Asecos onderbouwkasten 
kunnen complete grondstoffentoevoer- en 
afvalverwijderingssystemen worden samen-
gesteld. Daarmee kunnen de benodigde 
gevaarlijke stoffen direct ter plaatse worden 
opgeslagen.
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GAP-LINE | Referenties

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen met speciale afmetingen voor de 
productie van kunststofmodellen 

Firma
Düker GmbH & Co. KGaA 

Plaats
Karlstadt 

Branche
Fabrikant van armaturen en verbindingsstukken voor drukleidingen 

Gerealiseerd door asecos-partner
Günther Fachhandel, Bad Neustadt/Saale

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen met onderbouwkast en front-
paneel voor de voorbereiding van weefselmonsters, gebruik van 
bijv. xyleen en formaline 

Firma
Klinikum Fulda gAG, Pathologie 

Plaats
Fulda 

Branche
Ziekenhuizen 

Gerealiseerd door asecos-partner
Vogel GmbH & Co. KG, Gießen

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor lijmen, gieten, reinigen 

Firma
Endress+Hauser Flowtec AG 

Plaats
Reinach (CH) 

Branche
Elektronica 

Gerealiseerd door asecos-partner
Waldner AG
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Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen met onderbouwkast voor het 
onderzoek van watermonsters 

Firma
Strafgevangenis Landsberg am Lech 

Plaats
Landsberg 

Branche
Overheid 

Gerealiseerd door asecos-partner
CVent

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor boekrestauratie  
met oplosmiddelen 

Firma
Stad Bochum - Stadsarchief 

Plaats
Bochum 
 
Branche
Openbare inrichting 

Gerealiseerd door asecos-partner
B+G Balandis + Grewe GmbH, Bochum

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor reinigingswerkzaamheden  
met ontvlambare vloeistoffen 

Firma
Canberra Semiconductor 

Plaats
Olen (België) 

Branche
Fabrikant elektronica 

Gerealiseerd door asecos-partner
DENIOS BV



De gebruikte ejectortechnologie garandeert een gerichte luchtstroom van de inlaatopening naar de af zuig stroken. De schone-luchtsluier van de 
ejectoren zorgt samen met de bijpassende luchtafvoertechniek voor een betrouwbare opvang van verontreinigende stoffen. Zo wordt effectief 
voorkomen dat aerosolen van gevaarlijke stoffen in het adembereik van de medewerker en de werkruimte terecht kunnen komen. De ruit aan de 
voorkant kan vervallen indien de grenswaarden voor de werkplek worden nageleefd, zodat er een barrièrevrije toegang tot het werkbereik ontstaat.

Basisuitrusting

 4 Stevige frameconstructie van staal  
(gepoedercoat of desgewenst van rvs)

 4 Gesloten achter- en zijwanden van staal, gepoedercoat
 4 Werkblad van rvs, corrosievrij, ook bij intensief gebruik
 4 Hoog belastbaar werkblad, draagvermogen 150 kg
 4 Luchtafvoeraansluiting: luchtafvoeropening voor aansluiting op een 

ventilatiesysteem of luchtafvoerventilator op locatie
 4 Luchttoevoerventilator voor de aanvoer naar het ejectorsysteem
 4 Vlak aansluitend ingebouwde verlichting
 4 Vrij werkgebied zonder barrière of schuifraam aan de voorkant
 4 Schakelkast/besturing
 4 Uitvoering conform EN 14175-3

Extra uitrusting

 4 Was-/spoelbak in het werkblad, met/zonder extra afdruiprooster
 4 Mediumvoorzieningen, bijv. contactdozen
 4 Beglazing aan de zijkanten
 4 Uitlaatventilatoren en afvoerluchtbewaking
 4 Integreerbare filtertechniek
 4 Onderbouwkasten type 90 (90 minuten brandwerend)
 4 Regelklep of debietregelaar
 4 Roestvaststalen uitvoeringen
 4 Explosieveilige uitvoering
 4 Plaatsingsmogelijkheid voor bijv. vaten van 200 liter met 

geïntegreerde bodemafzuiging
 4 Los van het werkblad ingebouwde granieten blokken voor 

weegschalen

TYPE AT-12 AT-15 AT-18 AT-21

Uitwendige 
afmetingen*
B x D x H [m]

1,20 x 0,80 x 2,45 1,50 x 0,80 x 2,45 1,80 x 0,80 x 2,45 2,10 x 0,80 x 2,45

Interne hoogte
[m] 1,00 1,00 1,00 1,00

Werkbereik
B x D [m] 1,10 x 0,75 1,40 x 0,75 1,70 x 0,75 2,00 x 0,75

werkhoogte
[m] 0,90 0,90 0,90 0,90

Luchtafvoer debiet
[m³/h] 720 900 1.080 1.260

drukverlies
[Pa] vanaf 150 vanaf 150 vanaf 150 vanaf 150

* zonder filtersysteem

De afmetingen in de tabel zijn bedoeld als grove indicatie. Wij ontwerpen uw werktafel volgens uw individuele specificaties.
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Werkplek model AT



De gebruikte ejectortechnologie garandeert een gerichte luchtstroom van de inlaatopening naar de afzuigstroken. De schone-luchtsluier van de 
ejectoren in het dakgedeelte zorgt samen met de bijpassende luchtafvoertechniek voor een betrouwbare opvang van verontreinigende stoffen. De 
ejectortechniek is optimaal afgestemd op de ventilatie van grote downflow booths. Door het gericht inblazen van geleide luchtstralen (ejectoren) 
richting de afzuigstroken in de achterwand kunnen medewerkers ook in het vrije werkveld effectief worden beschermd tegen dampen en stof. Dank-
zij de tochtvrije werk-omgeving kunnen zelfs gevoelige poeders zonder problemen worden omgevuld.

Basisuitrusting

 4 Stevige frameconstructie van staal  
(gepoedercoat of van rvs)

 4 Gesloten achter- en zijwanden van staal, gepoedercoat
 4 Geïntegreerde werkplekverlichting
 4 Luchtafvoeropening voor aansluiting op een  

ventilatiesysteem op locatie
 4 Luchttoevoerventilator
 4 Luchttoevoersysteem met ejectoren
 4 Vlak aansluitend ingebouwde verlichting
 4 Besturing/schakelkast

Extra uitrusting

 4 Strokengordijnen aan de zijkanten
 4 Media-aansluitingen, bijv. contactdozen
 4 Beglazing aan de zijkanten
 4 Luchtafvoerventilatoren en  

afvoerluchtbewaking
 4 Explosieveilige uitvoering
 4 Doorvoeren voor media-aansluitingen
 4 Afvoer- en recirculatieluchttechniek met verschillende standen, 

ruimtebesparend ingebouwd in de achterwand
 4 Op verzoek ook ATEX-conform leverbaar volgens RL 2014/34/EU

TYPE FAP-15 FAP-20 FAP-25 FAP-30

Uitwendige 
afmetingen 
b x d x h [m]

1.60 x 2.15 tot 3.60 x 2.70 2.10 x 2.15 tot 3.60 x 2.70 2.60 x 2.15 tot 3.60 x 2.70 3.10 x 2.15 tot 3.60 x 2.70

Inwendige hoogte
[m] 2,20 2,20 2,20 2,20

Werkbereik
b x d [m] 1.50 x 2.00 tot 3.00 2,00 x 2,00 tot 3,00 2.50 x 2.00 tot 3.00 3,00 x 2,00 tot 3,00

Werkbereik
Oppervlak [m²] 2,20 tot 4,50 3,00 tot 6,00 3,70 tot 7,50 4,50 tot 9,00

Luchtafvoer debiet 
[m³/h] 2.250 3.000 3.750 4.500

Drukverlies
[Pa] vanaf 150 vanaf 150 vanaf 150 vanaf 150

De afmetingen in de tabel zijn bedoeld als grove indicatie. Wij ontwerpen uw downflow booth volgens uw individuele specificaties.
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Downflow booth model FAP

Hebt u meer informatie nodig? Neem telefonisch  (+31 172 50 64 76) of via e-mail (sales@asecos.nl)  contact met ons op – samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.



Een laminar downflow booth is een afgesloten systeem dat is ontworpen voor het controleren van potente en niet-potente verbindingen zoals 
poeders of stoffen bij de bemonstering, het wegen en andere handmatige processen. Laminar downflow booths worden vooral toegepast in de 
farmaceutische en chemische industrie, waar ze de gebruikers beschermen tegen de schadelijke substanties die bij de handmatige omgang met 
poeders of vloeistoffen ontstaan.

Basisprincipe ter bescherming van de operator Basisprincipe ter bescherming van de operator en het product

Werkingswijze van het luchtcirculatiesysteem

In een luchtcirculatiesysteem wordt 100% van de lucht afgezogen door 
een krachtig ventilatiesysteem. Tegelijk wordt een mogelijke drukdaling 
bij een toenemende filterbelasting verhinderd door een automatische 
debietregeling. 

90% van de schone lucht wordt vanaf het plafond gelijkmatig over het 
gehele veiligheidswerkgebied verspreid en al het fijnstof wordt naar 
beneden uit het adembereik van de gebruiker geleid. 

Terwijl het stof omlaag daalt tot een niveau iets boven de vloer, leiden 
afzuigroosters het stof naar het achterste deel van de werkplek. Het 
filtersysteem achterin, dat bestaat uit voorfilters voor grof stof, filters voor 
fijnstof en HEPA-filters, filtert het stof uit de lucht, voordat de schone 
lucht weer naar het plafond wordt geleid. 

10% van de lucht wordt vanuit de filters naar buiten geleid, waardoor 
een lichte onderdruk ontstaat. Een luchttoevoer van normaal gesproken 
10% met lichte onderdruk waarborgt de containment. Het systeem 
omvat luchtstroomregeling, motor, ventilator en verlichting en biedt van 
binnenuit eenvoudig toegang tot de filters.
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Laminar downflow booth

Hebt u meer 

informatie nodig? 

Neem telefonisch 

(+31 172 50 64 76) of via 

e-mail (sales@asecos.nl) con-

tact met ons op – samen met 

onze experts vindt u de 

juiste oplossing.



Basisprincipe ter bescherming van de operator

Werkingswijze van de luchtafvoerinstallatie

In de luchttoevoerinstallatie wordt 100% van de lucht aangevoerd 
via een speciaal, zeer krachtig ventilator-/filtersysteem met een voorfilter 
voor grof stof, een fijnstof- en een HEPA-filter. Dit systeem creëert 
een omlaag gerichte stroom schone, gefilterde lucht en leidt tegelijk al 
het fijnstof omlaag en daarmee uit het adembereik van de gebruiker. 
Terwijl het stof omlaag daalt tot een niveau iets boven de vloer, leiden 
afzuigroosters met hoge snelheid het stof, de gassen of de dampen naar 
het achterste deel van de werkplek.  Het afzuig-filtersysteem achterin 
filtert het stof eruit voordat het in de atmosfeer wordt afgezogen. Een 
luchttoevoer van 10% in de werkplek met onderdruk van buitenaf 

waarborgt een constante onderdruk op de werkplek. De installatie 
omvat instrumenten, luchtstroomregeling, motor, ventilator en verlichting 
en biedt van binnenuit eenvoudig toegang tot de onderhoudsfilters. 
Magnehelic-drukverschilmeters maken een real-time-statusindicatie van 
de luchttoevoer- en afzuigfilters mogelijk, evenals van de luchttoe- en 
-afvoerstroom. De schakelkast bevat de besturing, de verlichting en de 
motor, de stroomaansluitingen en de stop-/startfunctie. De werkplek is 
voorzien van veiligheidsschakelaars voor de luchttoevoer en -afvoer van 
de installatie en met een alarmindicatie.

Typische toepassingsgebieden

 4 Productdosering
 4 Bemonstering
 4 Onderverdeelde werkplekken

 4 Vullen/wegen van stortgoed
 4 Vullen van reactoren
 4 Product legen

 4 Testinstallaties
 4 Containment-werkplekken
 4 Mengwerkplekken

 4 Vullen/legen van vaten

Speciale uitrustingen

 4 Volautomatische luchtstroomregeling
 4 Afzuig-, fijnstof- en HEPA-filters in Safe-Change-

filterbehuizingen voor een veilige filtervervanging
 4 Luchttoevoer met verwarmings-/koelelementen
 4 Elektrische componenten volgens de ATEX-richtlijnen 

voor bereiken met explosiegevaar
 4 Op verzoek ook ATEX-conform leverbaar volgens  

RL 2014/34/EU

Afmetingen en uitrusting klantspecifiek op 
aanvraag.
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Hoge mate van veiligheid en ergonomie
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Alle modellen

Toebehoren Bestelnr.
Ventilatieset 1: toebehoren voor aansluiting ventilatie, Ø 100 mm, slang van 1 m   33189
Ventilatieset 2: toebehoren voor aansluiting ventilatie, Ø 125 mm, slang van 
7,5 m

  33190

Ventilatieset 3: hulpventilator, Ø 125 mm, slang van 7,5 m   33191

Model B x D x H (mm) Bestelnr.

APA.145.075   750 x 600 x 1460  31833
APA.145.090   900 x 600 x 1460  31834

Apothekerswerkplek, luchttechnisch getest conform 
DIN 12924 deel 4: 2012

Apothekerswerkplek

Model  APA.145.090
Bestelnr. 31834

Functie / constructie: 

• Veilige omgang met chemicaliën, bescherming tegen schadelijke 
dampen en explosieve atmosferen

• Eenvoudig op te stellen op een tafelblad
• Robuuste constructie van chemisch zeer bestendig, antibacterieel 

kunststof gecoat fijn plaatstaal
• Luchttechnische controle door erkende keuringsinstantie 

Standaarduitrusting
• Afzuigventilator
• Bewakingselektronica
• Werkplekverlichting
• Traploos in hoogte verstelbaar acrylvenster
• 2 stopcontacten 

Accessoires

Ventilatieset 1 bestaande uit:
1 m flexibele slang ø 100
2 stuks slangklemmen
1 stuks muurdoorvoer

Ventilatieset 2 bestaande uit:
7,5 m flexibele slang ø 125
2 stuks slangklemmen
1 stuks muurdoorvoer
1 stuks reduceerstuk ø 100/125

Ventilatieset 3 bestaande uit:
1 stuks buisventilator (als steunventilator) ø 150
2 stuks reduceerstuk ø 150/125
7,5 m flexibele slang ø 125
2 stuks slangklemmen
6 stuks boorschroeven 4,2 x 16

APA.145.090

Toebehoren Bestelnr.
Onderstel (laboratoriumtafel), in hoogte verstelbaar van 740 tot 770 mm   33187
Mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan   33198
Mediumaansluiting water met afsluitkraan   33196
Mediumaansluiting water en aardgas met afsluitkraan   33194

APA.145.075

Toebehoren Bestelnr.
Onderstel (laboratoriumtafel), in hoogte verstelbaar van 740 tot 770 mm   33188
Mediumaansluiting aardgas met afsluitkraan   33197
Mediumaansluiting water met afsluitkraan   33195
Mediumaansluiting water en aardgas met afsluitkraan   33193
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Vooraanzicht Zijaanzicht

ventilatorbehuizing

koud-wateraansluiting 
(optioneel)

aardgasaansluiting 
(optioneel)

doseerkraan mediumtoevoer koud 
water (optioneel)

doseerkraan mediumtoevoer 
aardgas (optioneel)

schakelaar aan / uit

geaard stopcontact (IP54, 2x)

aansluiting waterafvoerbuis Ø40

uniflex slangen wartel 1/2'', 
uitstekende lengte ca. 450

display bewakingselektronica
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Technische tekeningen APA.145.075 APA.145.090

Uitwendige afmetingen (mm)
Uitwendige hoogte 1460 1460
Uitwendige breedte 750 900
Uitwendige diepte 600 600

Inwendige afmetingen (mm)
Vrije hoogte 924 924
Inwendige breedte 740 890
Inwendige diepte 440 440

Bruikbaar werkoppervlak (mm)
Breedte nuttig werkoppervlak 745 895
Bruikbare diepte werkoppervlak 440 440

Gewicht (kg)
Gewicht 91 100

Verdere informatie
Aantal luchtafvoerflenzen 1 stuk 1 stuk
nominaal debiet 330 m³/h 330 m³/h
Drukverschil per aansluitflens 315 Pa 315 Pa
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik 160 W 160 W
Stroomverbruik in stand-bymodus 0,5 W 0,5 W
Nominale spanning 230 V 230 V
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Opzet-afzuigkasten - Veilig werken met geopende verpakkingen en andere 
bronnen met gezondheidsschadelijke stoffen

Robuust, comfortabel en 
veilig
• Robuuste constructie van chemisch 

bestendige, geanodiseerde aluminium 
profielen met breukvast acrylglas (dikte 
5 mm)

Ventilatie Getest en veilig

• Luchttechnische controle conform 
EN 14175-3 (5.4.4)

• De wettelijk voorgeschreven grenswaar-
den voor werkplekken worden nageleefd

Opzet-afzuigkast

• Snelle inbedrijfstelling
• Afvoerluchtaansluiting (ø 160) op het 

hoofddeel voor aansluiting op een lokaal 
luchtafvoersysteem
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Opzet-afzuigkasten - Veilig werken met geopende verpak-
kingen en andere bronnen met gezondheidsschadelijke 
stoffen

Functie / constructie: 

• Luchttechnisch getest conform EN 14175-3 (5.4.4)
• Houdt de concentraties van schadelijke stoffen binnen de voorge-

schreven grenswaarden voor werkplekken
• Bij uitstek geschikt voor opstelling op een bestaande werkplek
• Robuuste constructie van chemisch bestendige, geanodiseerde 

aluminium profielen
• Vensters van 5 mm dik, breukvast acrylglas
• Om aan te sluiten op een vast mechanisch ventilatiesysteem
• Standaard voorzien van een luchtuitlaat met een diameter van 160 

mm op de bovenkant
• De luchtsnelheid in de opening aan de voorzijde dient ≥ 0,3 m/s 

te bedragen

Model B x H (mm) opening voorkant Bestelnr.

ASE.050.060.040 484 x 437  16553
ASE.050.090.040 600 x 437  16554
ASE.090.090.060 600 x 542  16555
ASE.090.120.060 900 x 542  16556

Model  ASE.090.120.060
Bestelnr. 16556

Model  ASE.050.060.040
Bestelnr. 16553

Technische tekeningen ASE.050.060.040 ASE.050.090.040

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 600 x 400 x 500 900 x 400 x 500
Drukverschil per aansluitflens Pa 45 64
nominaal debiet m³/h 250 300



Bronafzuigingen voor de industrie  
Voor laswerkzaamheden, met hoge eisen aan beweeglijkheid en effectieve 
afzuiging, slang van PVC, buis van plaatstaal met epoxy coating, 2000 x 125 
mm
Bestelnr. 10169

Toebehoren Materiaal Diameter (mm) Bestelnr.

Afzuigkap conische vorm plaatstaal met epoxy coating 199 10182
Afzuigkap conische vorm plaatstaal met epoxy coating 122 10183
Afzuigkap conische vorm aluminium met epoxy coating 156 10184

Bronafzuiging voor laswerkzaamheden Lengte (mm) Diameter (mm) Bestelnr.

Buizen van plaatstaal met epoxy coating 3000 200 10166
Buizen van plaatstaal met epoxy coating 3000 160 10167
Buizen van plaatstaal met epoxy coating 3000 125 12868
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Bronafzuigingen - betrouwbare afzuiging van 
schadelijke stoffen op de plek waar ze ontstaan

Afzuigarm voor industriële omgeving 
Uiterst gemakkelijk te manoeuvreren en zeer stabiel in 
positie, zelfs wanneer de arm volledig is uitgeschoven. Het 
eigen gewicht van de afzuigarm wordt gecompenseerd door 
een gasdrukveer die aan de buitenkant is gemonteerd. De 
afzuigkap kan in alle richtingen 90° worden gekanteld en de 
muurbeugel biedt ook een 360° zwenkfunctie. De afzuigkap 
wordt standaard geleverd met een handbediende luchtklep 
en een slang van brandvertragend PVC. 

• Stalen bevestigingsmiddelen met donkergrijze poeder-
coating

• Scharnieren van PA en PP in antraciet
• Aluminium buizen met donkerblauwe poedercoating
• Slang van donkerblauw PVC-gecoat polyamideweefsel
 
Optionele accessoires:
• Conische kap van plaatstaal met antracietgrijze poeder-

coating

Bronafzuiging | Industrie

Telescopische afzuigarmen Lengte (mm) Diameter (mm) Bestelnr.

Buizen van plaatstaal met epoxy coating 1300-2100 125 10169



Bronafzuigingen voor de industrie 
voor universeel gebruik, PVC-slang, afmetingen 2000 x 100 mm
Bestelnr. 10170

Toebehoren Bestelnr.

Verlichting LED   38638
Drukknop   38639
Verlichting LED en drukknop voor luchtafvoersysteem ter plaatse   38640

Bronafzuiging universeel Lengte (mm) Diameter (mm) Bestelnr.

Voor wandmontage als slang met speciale afzuigmond 2000 100 10170
Voor wandmontage als slang met speciale afzuigmond 2000 125 10171
Voor wandmontage als slang met speciale afzuigmond 2000 160 10172
Voor wandmontage als slang met speciale afzuigmond 3000 100 10173
Voor wandmontage als slang met speciale afzuigmond 3000 125 10174
Voor wandmontage als slang met speciale afzuigmond 3000 160 10175
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Bronafzuigingen - betrouwbare afzuiging van 
schadelijke stoffen op de plek waar ze ontstaan

Voor wandmontage
• Aan buitenzijde gemonteerde draagarmen - natuurlijk, 

recht verloop van de afvoerlucht
• Laag drukverlies, effectieve afzuiging
• Geïntegreerde regelklep
• Afzuigmond met draaigewrichtsfunctie (360° draaibaar, 

90° knikbaar)
• Gasveer voor het uitbalanceren van het eigen gewicht
• Extreem licht en positiestabiel
• Eenvoudige montage op locatie
 
Opties:
• Bronafzuiging is ook mogelijk met led-verlichting en/of 

schakelaar om afzuigvolume/regelklep te regelen



Toebehoren Materiaal Lengte (mm) Bestelnr.

Plafondsteun geanodiseerd aluminium 250 10151
Plafondsteun geanodiseerd aluminium 500 10152
Plafondsteun geanodiseerd aluminium 750 10153
Plafondsteun geanodiseerd aluminium 1000 10154
Wandhouder geanodiseerd aluminium 270 10155

Bronafzuiging voor bevestiging op de muur / aan het plafond Diameter (mm) Lengte (mm) Bestelnr.

Buizen van geanodiseerd aluminium 75 1000 10149
Buizen van geanodiseerd aluminium 75 1500 10150

Toebehoren Bestelnr.

Tafelklem   10156

Bronafzuiging voor bevestiging op een tafel Diameter (mm) Lengte (mm) Bestelnr.

Buizen van geanodiseerd aluminium 75 1000 10147
Buizen van geanodiseerd aluminium 75 1300 10148
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Bronafzuigingen voor het laboratorium  
voor directe bevestiging op een tafel, met een zuigbuis (optioneel)
Bestelnr. 10147

Bronafzuigingen voor het laboratorium 
voor bevestiging op de muur d.m.v. een muursteun, met vlakke afzuigkap (optioneel)
Bestelnr. 10149

Bronafzuiging | Laboratorium

Universele toepassing
• Voor montage op de muur / aan het plafond, of op een 

tafel
• Frictiescharnieren van PP met kogellagers en geleideringen
• Extreem licht
• Blijft stabiel in de ingestelde positie staan door steunveren
• Grote mate van beweeglijkheid
• Gemakkelijk inwendig te reinigen
• Standaard voorzien van zelfsluitende regelklep
• Gemakkelijk montage op locatie

Accessoires voor alle modellen Materiaal Diameter (mm) Bestelnr.

Afzuigkap - koepelkap PMMA (acrylglas) Ø 350 mm 10176
Afzuigkap - metalen kap aluminium met epoxy coating Ø 250 mm 10177
Afzuigkap - vlakke kap PMMA (acrylglas) lengte 300 mm 10178
Zuigbuis aluminium Ø 75 mm 23985



Bronafzuiging voor bevestiging op de muur / aan het plafond Diameter (mm) Lengte (mm) Bestelnr.

Buizen van plaatstaal met epoxy coating 75 800-1000 mm 10157
Buizen van plaatstaal met epoxy coating 75 1000-1500 mm 10158
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In- en uitschuifbare afzuiging
• Voor montage op de muur of aan het plafond
• Speciaal voor laboratoriumtafels.
• Natuurlijk verloop van het luchtkanaal.
• Geschikt voor werkplekken waar vereist wordt dat de 

drukverliezen gering zijn
• Scharnieren aan de buitenkant in te stellen.
• Extreem licht
• Grote mate van beweeglijkheid en blijft stabiel in de 

ingestelde positie staan.
• Scharnierende afzuigkap (360° draaibaar)
• Buisdiameter: 75 mm, luchtafvoeraansluiting: Ø 125 mm

Bronafzuigingen voor het laboratorium 
met muursteun en vlakke afzuigkap (optioneel)
Bestelnr. 10157

Bronafzuigingen voor het laboratorium  
met plafondsteun (optioneel)
Bestelnr. 10158

Afzuigkap - koepelkap, ø 350 mm

Bestelnr. 10195

Afzuigkap - vlakke kap PMMA, lengte 
300 mm

Bestelnr. 10197

Toebehoren Materiaal Lengte (mm) Bestelnr.

Plafondsteun geanodiseerd aluminium lengte 500 mm 10162
Plafondsteun geanodiseerd aluminium lengte 750 mm 10163
Plafondsteun geanodiseerd aluminium lengte 1000 mm 10164
Afzuigkap - koepelkap PP Ø 350 mm 10195
Afzuigkap - metalen kap aluminium gelakt Ø 250 mm 10196
Afzuigkap - vlakke kap PMMA (acrylglas) Lengte 300 mm 10197
Wandhouder aluminium met epoxy coating  11253



Om met behulp van luchtreinigers fijnstof en zwevend stof uit de lucht te verwijderen, moeten afhankelijk van soort en grootte 
van de deeltjes geschikte filters worden gebruikt. Hoe onderscheiden fijnstof en zwevend stof zich van elkaar en welke filters zijn 
geschikt, om de vervuilde omgevingslucht te reinigen? De volgende informatie helpt u bij het vinden van antwoorden op deze 
vragen. 

Grondbeginselen van filtertechniek :

i De meest kritische deeltjes hebben een diameter van ca. 0,3 µm en zijn het moeilijkst tegen te houden (technische 
term MPPS = Most Penetrating Particle Size). De MPPS vormen de basis voor de definitie van de efficiëntie van  
deeltjesfilters.

Luchtgedragen deeltjes hebben verschillende afmetingen: 

Als u andere technische vragen heeft over de grondbeginselen van de filtertechniek, helpen onze experts u graag 
verder. Neem contact met ons op via sales@asecos.nl of +31 (0)172 506476.

0 %

100 %

0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm      GROOT

Filterefficiëntie

Deeltjesgrootte

KLEIN 

Totale efficiëntie
MPPS 

Deeltjesgrootte in het minimale 
scheidingsrendement resp. 

“most penetrating particle size“

Diffusie-effect, elektrostatica: 
Zeer kleine deeltjes (< 0,1 µm) 
worden door natuurlijke, elek-
trostatische kracht (adhesie) door 
het filter afgevangen.

Traagheids- en zeefeffect: 
Deeltjes worden op grond van hun 
traagheid en grootte eenvoudig 
door het filter afgevangen.

Zwevend 
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Fijnstof

0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm      GROOT
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Overzicht van de filterklassen incl. de bijbehorende efficiëntie:

EPA
High performance-

deeltjesfilter 
(= groep E)

HEPA
Aerosolfilter 
(= groep H)

ULPA
High performance-

aerosolfilter 
(= groep U)

85% Effectiviteit  99.999995%
E10  U17

Filterklassen Integrale waarde 
Gemiddelde waarde over het gehele filtergebied

Lokale waarde
Puntwaarde op het zwakste filterpunt

Effectiviteit (%) Penetratie (%) Effectiviteit (%) Penetratie (%)

E10 ≥ 85 ≤ 15

E11 ≥ 95 ≤ 5

E12 ≥ 99.5 ≤ 0.5

H13 ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25

H14 ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025

U15 ≥ 99.9995 ≤ 0.0005 ≥ 99.9975 ≤ 0.0025

U16 ≥ 99.99995 ≤ 0.00005 ≥ 99.99975 ≤ 0.00025

U17 ≥ 99.999995 ≤ 0.000005 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001

Effectiviteit: percentage van de afgevangen deeltjes / penetratie: percentage van de passerende deeltjes

Constructie
›› › Het filtermedium is ingekapseld in een stabiel frame, b.v. 

van vezelplaat met gemiddelde dichtheid, om lekkage te 
voorkomen. Het filter biedt dimensionale stabiliteit en een 
omtrekbestendige, gesloten afdichting, zodat alle deeltjes 
door het filtermedium moeten stromen om op betrouw-
bare wijze te worden afgevangen.

›› › Er worden hoogwaardige filtermedia gebruikt, die de 
volgende voordelen bieden (met het voorbeeld van een 
ePTFE- membraan):

›› › Hoge retentiecapaciteit dankzij groot filteroppervlak
›› › Lange levensduur/bedrijfsduur
›› › Hoog absorptievermogen

›› › Bestand tegen mechanische belasting in alle wer-
kingsfasen van de luchtreiniger
›› › Stabiliteit

›› › ePTFE-materiaal zorgt voor lagere 
drukverliezen door de samenstelling 
van het materiaal en de diepe plooi-
ing, waardoor een hoger luchtdebiet 
mogelijk is
›› › Hoog energierendement
›› › Hoog rendement

Testen en classificeren
›› › Voor elk filter geldt een etiketteringsvoorschrift, dat de 

volgende informatie moet bevatten
›› › Naam van de fabrikant, type en opeenvolgende 

serienummer van het filter
›› › Referentie naar de testnorm EN 1822
›› › Filterklasse
›› › Nominale volumestroom

›› › Voor elk filter moet een afzonderlijk testcertificaat/testver-
slag worden ingediend om het scheidend vermogen en 
de test in overeenstemming met de norm aan te tonen, 
met inbegrip van het filtermedium en de testparameters.

›› › Elk afzonderlijk filter moet worden onderworpen aan de 
testprocedure overeenkomstig EN 1822. In de individuele 
test wordt

›› › de deeltjesgrootte in het scheidingsrendementmi-
nimum van het filter bepaald,

›› › de afwezigheid van lekkage bij nominale volume-
stroom geverifieerd (referentiescan-methode of 
oliefilamenttest)

›› › en met behulp van de testaërosol (≙ zwevende 
deeltjes in MPPS – Most Penetrating Particle Size) 
de filtratie-efficiëntie/de doeltreffendheid van het 
filter van ≥ 99,95 % of 99,995 % bepaald. 

De filterklassen zijn ingedeeld op basis van de efficiëntie van de MPPS-afscheiding. Deeltjes- en aerosolfilters worden in Europa 
onderscheiden in drie groepen:

Wat maakt een getest HEPA H14 filter volgens EN 1822 zo veilig?

Sinds zijn oprichting in 1994 heeft asecos zich met succes toegelegd op het onderzoek en de ontwikkeling van 
producten voor de veilige afzuiging en opslag van gevaarlijke stoffen. 
Met rookruimtes en luchtreinigers werd het assortiment technische luchtreinigingsconcepten uitgebreid. Bij de ont-
wikkeling van de high-performance installaties voor de afzuiging en filtratie van sigarettenrook en met schadelijke 
stoffen en/of met ziekteverwekkers vervuilde lucht kon asecos teruggrijpen op de langdurige ervaring in de afzu-
iging van gevaarlijke stoffen. Alle rookruimtes en luchtreinigers worden in Gründau (Duitsland) geproduceerd.
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 LUCHTREINIGER 

Verbetering van de luchtkwaliteit in de gehele opstelruimte 

 
Virussen en andere micro-organismen worden overgedragen via zeer fijne vloeibare 
deeltjes in de lucht, de aerosolen. Deze kunnen langere tijd in de lucht zweven en 
overleven. In niet voldoende geventileerde binnenruimtes bestaat een verhoogd 
besmettingsrisico. Daarom heeft, bij beleidsbepaling op het gebied van hygiene, ef-
fectieve ventilatie van ruimtes een hoge prioriteit om een verhoogde concentratie van 
schadelijke stoffen tegen te gaan.  
 
Koude(re) jaargetijden en ruimtelijke omstandigheden kunnen natuurlijke ventilatie 
echter bemoeilijken. In deze situaties kan het gebruik van luchtreinigers virus-
sen en schadelijke stoffen in de omgevingslucht aanzienlijk verminderen.  

Op de lange termijn bieden luchtreinigers alleen een efficiënt resultaat als 
de gebruikte filters regelmatig overeenkomstig de elektronische indicatie 
worden vervangen.

Bent u geïnteresseerd in luchtreinigers van asecos en hebt u meer informatie nodig?
Van luchtreinigers voor gebruik in particuliere huishoudens tot industriële toepassingen, wij hebben  
de juiste producten voor u. Neem contact op met onze experts via sales@asecos.nl of  
+31 172 506476. We helpen u graag!
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Onze rookruimtes voor binnen en buiten 
bieden oplossingen voor het harmonieus 
samenleven van niet-rokers en rokers. Dit 
is een langdurige en goede investering voor 
tevreden en gemotiveerde werknemers.

Geteste technologie voor maximale  
bescherming
Achter de rookruimtes van Smoke & Talk bevindt 
zich een beproefd systeem voor het opvangen van 
rook: tabaksrook wordt door het fijn geperforeer-
de plafond volledig opgevangen en onmiddellijk 
afgezogen door de stille maar krachtige afzuigunit. 
Het frisse luchtgordijn bij de ingang houdt de siga-
rettenrook tegen, waardoor een open en vriende-
lijke cabine-indeling mogelijk is. En dat niet alleen 
– zelfs de asbakmodules zijn aangesloten op het 
afzuigsysteem, zodat opgehoopte sigarettenrook 
niet opnieuw uit de asbakken kan ontsnappen. 
Tabaksrook wordt dus direct daar opgevangen 
waar het ontstaat.
Een 5-traps filtersysteem houdt de schadelijke 
stoffen betrouwbaar tegen. De gefilterde, schone 
lucht wordt teruggegeven aan de omgeving. Een 
positief neveneffect is dat de luchtkwaliteit in de 
hele ruimte wordt verbeterd.

De rookruimtes van de OUTDOOR LINE voor een 
uitpandige opstelling creëren een comfortabel 
alternatief voor rookplekken – zonder het roken 
volledig te verbieden. De buitencabines bieden 
werknemers bescherming tegen alle weersomstan-
digheden en verminderen zo het risico op ziekte.

 ROOKRUIMTES VOOR BINNEN EN BUITEN 

Bent u geïnteresseerd in onze rookruimtes en wenst u meer informatie? 
Neem contact op met onze luchtzuiverheidsexperts voor een uitgebreid advies via sales@asecos.nl. 
We helpen u graag verder!

DESIGN LINE OUTDOOR LINE

OUTDOOR LINE

›››



Een brandwerende opslagvoorziening moet in zijn geheel 
betrouwbaar zijn en op verschillende manieren bestand 
zijn tegen blootstelling aan brand. Omdat elk compromis 
gevolgen kan hebben als het gaat om brandwerendheid, 
vertrouwen wij niet alleen op de theorie. Daarom zijn alle 
afzonderlijke componenten van de oplafsystemen die wij 
aanbieden getest en gecertificeerd. 

De meeste EU-landen hebben al een uniform classifi-
catiesysteem voor brandwerendheid ingevoerd en in de 
wetgeving verankerd. Brandbeveiligingscertificaten vol-
gens REI bevatten de essentiële factoren draagvermogen 
(R), dichtheid (E) en isolatie (I). Als een brandwerend 
product 90 minuten lang op alle gebieden standhoudt, 
wordt het volgens REI 90 gecertificeerd. Dit wordt regel-
matig door geaccrediteerde en onafhankelijke testinstitu-
ten aangetoond. 

Ook de procedures voor bouwvergunningen verlopen 
een stuk vlotter wanneer de "bouwwerken" al voldoen 
aan alle vereiste normen en niet alles nog eens met 
afzonderlijke bewijzen hoeft te worden gecontroleerd.

 BRANDWERENDE OPSLAGSYSTEMEN  
 VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN 
Betrouwbare brandwerendheid van binnen en buiten

Opslagsystemen gevaarlijke stoffen | brandwerend
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RFP: RACK FIRE PROTECT

 3 BRANDWERENDE OPSLAGSYSTEMEN MET STELLINGEN  

 3 VOOR IBC'S EN VATEN VAN 200 LITER 

 3 OPSLAGCAPACITEIT VOOR MAXIMAAL 8 IBC'S  
OF 32 VATEN

WFP:  WALK IN FIRE PROTECT

 3 BETREEDBARE BRANDWERENDE OPSLAGSYSTEMEN  

 3 VOOR KLEINE VERPAKKINGEN EN LOSSE VATEN 

 3 VLOEROPPERVLAK CA. 6-22 M²

RFP 115:  RACK FIRE PROTECT

 3 COMPACTE BRANDWERENDE OPSLAGSYSTEMEN  

 3 OPSLAGCAPACITEIT VOOR MAXIMAAL 4 VATEN  
À 200 LITER OF 1 IBC

RFP SD:  RACK FIRE PROTECT

 3 BRANDWERENDE OPSLAGSYSTEMEN MET STELLINGEN, 
VOORZIEN VAN SCHUIFDEUREN (SLIDING DOORS) 

 3 OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE RUIMTE  
VOOR MAXIMAAL 12 IBC'S OF 48 VATEN À 200 LITER
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Betreedbare brandwerende opslagsystemen WFP

In het betreedbaar brandwerend opslagsysteem WFP, die ook verkrijgbaar is in een internationale uitvoering, kunt u brandbare vloeistoffen 
op verschillende manieren opslaan. Dankzij de goedkeuring voor brandwerendheid kan de opslag voor gevaarlijke stoffen rechtstreeks in de 
infrastructuur worden geïntegreerd zonder dat er veiligheidsafstanden in acht genomen dienen te worden – binnen of buiten gebouwen. Zes 
producttypes maken een optimale aanpassing aan de opstelplek mogelijk.

WFP-M 6
ca. 6,6 m² vloeroppervlak

WFP-X 6
ca. 6,6 m² vloeroppervlak

WFP-X 10
ca. 10,3 m² vloeroppervlak

WFP-M 14
ca. 14,1 m² vloeroppervlak

WFP-X 14
ca. 14,1 m² vloeroppervlak

WFP-X 22 
ca17 m² vloeroppervlak

 3 Betreedbaar opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen voor kleine 
verpakkingen en vaten van 200 liter

 3 Voor het veilig opslaan, omvullen of pakken van ontvlambare en 
milieuschadelijke stoffen

 3 Opstelling direct aan de buitenmuur van aangrenzende 
gebouwen of als een brandveilig afgescheiden ruimte, bijv. in 
een productiehal. Uitzondering: peroxide-opslag

 3 100% vloeistofdichte vuurverzinkte opvangbak uit één stuk van 
met een dikte van 5 mm met uitneembare roosters  
(max. belasting: 1.000 kg/m²)

 3 Langdurige corrosiebescherming dankzij volledig verzinkt  
basismateriaal en hoogwaardige 2-componentenlak.  
(RAL 9002, grijswit)

 3 Brandwerende panelen met hoge isolatie-eigenschappen 
(materiaaldikte 100 mm, A-materiaal, onbrandbaar)

 3 Afsluitbare, zelfsluitende EI2 90-C-branddeuren volgens 
EN 13501-2, getest volgens EN 1634-1, of landspecifieke 
uitvoering (EI₂ 120 of EI₁ 60) met een deuropeningshoek van 
90° / 115°

 3 Enkele deur (b x h: 1.250 x 2.000 mm) of dubbele deur  
(b x h: 2.000 x 2.000 mm), naar keuze aan de korte  
of lange zijde van de opslag in het vooraf bepaalde raster

 3 Bij dubbele deuren zorgt een regeling van de sluitvolgorde 
ervoor dat de deuren betrouwbaar dichtvallen

 3 Gerichte dakafwatering
 3 Afneembare hijsogen voor veilige hantering met een kraan en 

transportbeveiliging
 3 Verkrijgbaar in twee opslaghoogtes:  

vrije binnenhoogte WFP-X = 2.500 mm, WFP-M = 2.280 mm
 3 ETA-goedkeuring / CE-markering volgens Europese Verordening 

(EU) nr. 305/2011
 3 Als compleet systeem getest en goedgekeurd met 90 minuten 

brandwerendheid (F 90 / REI 90) van binnenuit en van buitenaf
 3 Internationale uitvoeringen volgens landspecifieke wetgeving  

(REI 120, REI 60)

Productbeschrijving
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Vloeroppervlak ca. 6-22 m²

Een brandwerend opslagsysteem WFP kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de opslag van verf en oplosmiddelen (H226-H224) in kleine 
verpakkingen en vaten. Een bewaakt airconditioningsysteem zorgt ervoor dat de kwaliteit van de temperatuurgevoelige stoffen behouden blijft.

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn 
gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de 
constructie worden gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 
1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 
kN/m² en een sneeuwbelasting sk = 2,5 kN/m². De constructie 
is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 
4149, EN 1998-1:2004. Met extra uitrusting uitvoerbaar tot 
windbelastingszone 4 met terreincategorie I (qk,w = 1,064 kN/m²) 
resp. tot sneeuwbelasting sk = 5,86 kN/m².

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) 

(aansluitmogelijkheid aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke 
stoffen)

 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder brandwe-

rende afscheiding moet een afstand tot brandbare objecten in 
acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)

Uitrustingsopties

Voor maximaal comfort en meer veiligheid hebben wij de Communication Bar ontwikkeld. Zo houdt u alle belangrijke informatie in het oog. Wel-
ke andere kenmerken er voor u in aanmerking komen, bespreken we graag in een persoonlijk gesprek met u. Op locatie werken onze experts 
samen met u een oplossing op maat uit.

Videobewaking en -opname van de gevarenzone binnen of buitenCentrale bewaking en regeling van alle elektrische componenten met de 
Communication Bar
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Compacte brandwerende opslagsystemen RFP 115

Niet elk bedrijf heeft een groot magazijn nodig om gevaarlijke stoffen veilig op te slaan. Het brandwerend opslagsysteem RFP 115 overtuigt met 
het robuuste en brandwerende ontwerp met een minimale benodigde ruimte. Op verzoek krijgt u tot drie extra legplanken, zodat u de binnen-
ruimte optimaal kunt benutten.

 3 De ruimtebesparende oplossing voor de opslag van gevaarlijke 
stoffen dicht bij de productie of decentraal, indien dit om veilig-
heids- of logistieke redenen vereist is

 3 Voor het veilig opslaan, omvullen of pakken van ontvlambare en 
milieuschadelijke stoffen

 3 Opstelling direct aan de buitenmuur van aangrenzende 
gebouwen of als een brandveilig afgescheiden ruimte, bijv. in 
een productiehal. Uitzondering: peroxide-opslag

 3 Stalen opvangbak met uitneembare vuurverzinkte roosters  
(max. draagvermogen: RFP 115-2 = 1.000 kg/m²,  
RFP 115-10 = 1.250 kg/m²)

 3 Langdurige corrosiebescherming dankzij volledig verzinkt 
basismateriaal en hoogwaardige 2-componentenlak  
(RAL 9002, grijswit)

 3 Brandwerende panelen (A-materiaal, onbrandbaar) met hoge 
isolatie-eigenschappen

 3 Afsluitbare, zelfsluitende, enkele branddeur van het type EI₂ 90-C 
volgens EN 13501-2, getest volgens EN 1634-1 of landspecifieke 
uitvoering (EI₁ 60 of EI₂ 120), met een deuropeningshoek van 
90° / 115°

 3 Gerichte dakafwatering
 3 Op verzoek met maximaal drie extra legplanken
 3 ETA-goedkeuring / CE-markering volgens Europese Verordening 

(EU) nr. 305/2011
 3 Als compleet systeem getest en goedgekeurd met 90 minuten 

brandwerendheid (F 90 / REI 90) van binnenuit en van buitenaf
 3 Internationale uitvoeringen volgens landspecifieke wetgeving  

(REI 120, REI 60)

Productbeschrijving

RFP 115-2
maximaal 4 vaten

RFP 115-10
voor maximaal 4 vaten of 1 IBC's
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Opslagcapaciteit voor maximaal 4 vaten of 1 IBC

In combinatie met een drukontlasting en een koelsysteem is het brandwerend opslagsysteem RFP 115 bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor de 
uitpandige opslag van organische peroxiden.

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn 
gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de 
constructie worden gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 
1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 
kN/m² en een sneeuwbelasting sk = 2,5 kN/m². De constructie 
is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 
4149, EN 1998-1:2004. Met extra uitrusting uitvoerbaar tot 
windbelastingszone 4 met terreincategorie I (qk,w = 1,064 kN/m²) 
resp. tot sneeuwbelasting sk = 5,86 kN/m².

Uitrustingsopties

De brandwerende opslagsystemen WFP en RFP kunnen aanvullend worden uitgerust met drukontlasting via het dakoppervlak. Deze zorgt voor 
een gecontroleerde drukvereffening in geval van een explosie. Neem contact met ons op: uw specifieke eisen bespreken we graag in een 
persoonlijk gesprek. Op locatie werken onze experts samen met u een oplossing op maat uit, die u een hoge mate van veiligheid en maximaal 
comfort biedt. 

Behuizing van het bedieningselement: de controle- en bedieningselementen 
aan de voorzijde van de schakelkast zijn beschermd tegen toegang door 
onbevoegden

In geval van een explosie wordt de druk afgevoerd via het dakoppervlak. 
De bescherming tegen weersinvloeden voorkomt eventuele aantasting 
door sneeuwbelasting.

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)
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Brandwerende opslagsystemen met stellingen RFP

RFP 615.30
voor maximaal 32 vaten of 8 IBC's

Het brandwerende opslagsysteem RFP bij uitstek geschikt voor het opslaan van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dankzij een 
ingebouwde stelling voor zware lasten met in hoogte verstelbare opslagniveaus kunt u de binnenruimte optimaal benutten. In de uitvoering met 
bodemvrijheid biedt het opslagsysteem ook ruimte voor het beladen met een stapelaar. Buitenverlichting met bewegingsmelders zorgt voor 
goed zicht.

RFP 315.20
voor maximaal 16 vaten of 4 IBC's

RFP 315.30
voor maximaal 16 vaten of 4 IBC's

RFP 615.20
voor maximaal 32 vaten of 8 IBC's

 3 De beste keuze wanneer er grotere hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen in een afzonderlijk brandcompartiment moeten worden 
opgeslagen en er geen veiligheidsafstanden kunnen worden 
aangehouden om wederzijdse blootstelling aan brand te 
voorkomen

 3 Voor het opslaan, omvullen of pakken van ontvlambare en  
milieuschadelijke stoffen

 3 Opstelling direct aan de buitenmuur van aangrenzende 
gebouwen of als een brandveilig afgescheiden ruimte, bijv. in 
een productiehal. Uitzondering: peroxide-opslag

 3 Op verzoek verkrijgbaar met variabele vakhoogtes
 3 100% vloeistofdichte vuurverzinkte opvangbak uit één stuk met 

een dikte van 5 mm in het onderste opslagniveau
 3 Opslagniveaus voorzien van uitneembare, vuurverzinkte roosters 

(max. belasting 1.250 kg/m²)
 3 Langdurige corrosiebescherming dankzij volledig verzinkt  

basismateriaal en hoogwaardige 2-componentenlak  
(RAL 9002, grijswit)

 3 Brandwerende panelen met hoge isolatie-eigenschappen 
(materiaaldikte 100 mm, A-materiaal, onbrandbaar)

 3 Aan de lange zijde met afsluitbare, zelfsluitende  
EI2 90 C-vleugeldeuren volgens EN 13501-2, getest volgens EN 
1634-1 of landspecifieke uitvoering met een deuropeningshoek 
van 90° / 102°/ 115°/ 128°

 3 Gerichte dakafwatering
 3 In de versie met bodemvrijheid wordt de opslag op een apart 

meegeleverde betonnen plaat geplaatst. Zo kan hij gemakkelijk 
worden beladen met bijvoorbeeld een stapelaar. In de brede 
versie (RFP 615.20 en .30) worden er twee even grote betonnen 
platen onder de opslag gelegd

 3 ETA-goedkeuring / CE-markering volgens Europese Verordening 
(EU) nr. 305/2011

 3 Als compleet systeem getest en goedgekeurd met 90 minuten 
brandwerendheid (F 90 / REI 90) van binnenuit en van buitenaf

 3 Internationale uitvoeringen volgens landspecifieke wetgeving  
(REI 120, REI 60)

Productbeschrijving
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Opslagcapaciteit voor maximaal 32 vaten of 8 IBC's

De dubbele deuren bieden een ruime, gemakkelijke toegang en vereenvoudigen het laden en lossen. De geïntegreerde dakafvoer voert het 
regenwater systematisch af via de korte zijden van de opslagvoorziening.

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn 
gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de 
constructie worden gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 
1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 
kN/m² en een sneeuwbelasting sk = 2,5 kN/m². De constructie 
is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 
4149, EN 1998-1:2004. Met extra uitrusting uitvoerbaar tot 
windbelastingszone 4 met terreincategorie I  
(qk,w = 1,064 kN/m²) resp. tot sneeuwbelasting sk = 5,86 kN/m².

Uitrustingsopties

Of het nu gaat om bodemvrijheid of om brandschotten voor kabelsystemen en buizen: de uitrusting speelt een doorslaggevende rol bij de 
individuele productconfiguratie. Op locatie bespreken onze ervaren deskundigen persoonlijk met u wat uw eisen zijn en werken zij een oplossing 
op maat uit.

Kabeldoos (brandschot) voor de doorvoer van kabels door de wand van 
het brandwerend opslagsysteem behoud van de brandwerendheid van het 
bouwelement

In de versie met bodemvrijheid wordt de opslag op een apart meegeleverde 
betonnen plaat geplaatst

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)
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Brandwerende opslagsystemen met stellingen RFP SD

Het brandwerende opslagsysteem met stellingen RFP SD met schuifdeuren biedt een brandwerende opslag voor grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen die in vaten of IBC's worden opgeslagen. De grotere maat van de schuifdeuren geeft u tot 50% meer opslagcapaciteit dan de draaideur-
variant. Bovendien vervalt de openingsstraal van de deur, waardoor het werkgebied vóór de opslagvoorziening wordt vergroot. Bij uitpandige ops-
telling bestaat er geen gevaar dat de deuren onbedoeld dichtslaan door de wind. In de versie met elektrische schuifdeuren RFP SD-ED kunnen 
de deuren met een afstandsbediening vanaf een vorkheftruck gemakkelijk worden geopend en gesloten.

RFP 815.30 SD

 3 De beste keuze wanneer er grotere hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen in een afzonderlijk brandcompartiment moeten worden 
opgeslagen en er geen ruimte is om afstand te houden

 3 De grotere schuifdeuren bieden tot 50% meer opslagcapaciteit
 3 In tegenstelling tot draaideuren vormen open schuifdeuren geen 

"obstakel" voor een brandwerende opslag zo dragen ze bij aan 
een efficiënte logistiek; bij uitpandige opstelling bestaat er geen 
gevaar dat de deuren onbedoeld dichtslaan door de wind

 3 De handmatig of elektrisch te bedienen branddeuren, getest 
volgens EN 16034, sluiten automatisch wanneer de brand-
melders worden geactiveerd

 3 Opstelling direct aan de buitenmuur van aangrenzende 
gebouwen of als een brandveilig afgescheiden ruimte, bijv. in 
een productiehal. Uitzondering: peroxide-opslag

 3 Op verzoek verkrijgbaar met variabele vakhoogtes

 3 100% vloeistofdichte vuurverzinkte opvangbak in twee 
delen met een dikte van 5 mm in het onderste niveau, met 
uitneembare roosters (max. belasting: 1.250 kg/m²)

 3 Langdurige corrosiebescherming dankzij volledig verzinkt  
basismateriaal en hoogwaardige 2-componentenlak  
(RAL 9002, grijswit)

 3 Brandwerende panelen met hoge isolatie-eigenschappen 
(materiaaldikte 100 mm, A-materiaal, onbrandbaar)

 3 ETA-goedkeuring / CE-markering volgens Europese Verordening 
(EU) nr. 305/2011

 3 Als compleet systeem getest en goedgekeurd met 120 minuten 
brandwerendheid (F 120 / REI 120) van binnenuit en van 
buitenaf

Productbeschrijving

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de constructie  
worden gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 kN/m² en een 
sneeuwbelasting sk = 2,5 kN/m². De constructie is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 4149, EN 1998-1:2004. Met 
extra uitrusting uitvoerbaar tot windbelastingszone 4 met terreincategorie I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. tot sneeuwbelasting sk = 5,86 kN/m².
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Opslagcapaciteit voor maximaal 48 vaten of 12 IBC's

Het brandwerend opslagsysteem RFP SD kan voor vorstvrije opslag worden voorzien van een ribbenbuisverwarming. Vanwege het grote ruimte-
volume wordt er tevens een luchtgeleiding toegepast. Deze is gekoppeld aan het verwarmingssysteem, zuigt de opgewarmde binnenlucht aan 
en verdeelt deze gelijkmatig over de opslagruimte.

Dakafwatering

De dakafwatering gaat belasting door stilstaand water op het dak 
tegen. Het regenwater wordt via het dakprofiel naar de twee korte 
zijden van de ruimte geleid en via het linker of rechter hoekprofiel of 
allebei naar een afvoer geleid. Van daaruit kan het naar een afvoer-
systeem op locatie worden geleid, bijvoorbeeld via een afvoerpijp.

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)

Uitrustingsopties

Bij een brandwerende opslagvoorziening is veiligheid dé maatstaf. Met elektrische schuifdeuren met afstandsbediening, de optionele videobewa-
king of het aerosol-blussysteem kunt u de veiligheid nog vergroten. Op locatie bespreken onze ervaren deskundigen persoonlijk met u wat uw 
eisen zijn en werken zij een oplossing op maat uit.

Het aerosol-blussysteem wordt in werking gesteld door de temperatuur en 
onderbreekt het chemische verbrandingsproces effectief binnen 4,5 tot 15 
seconden (afhankelijk van het model).

De elektrische schuifdeuren van de RFP SD-ED kunnen met een handige 
afstandsbediening comfortabel en tijdbesparend vanaf de vorkheftruck geopend 
en gesloten worden.
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De opslag van gevaarlijke stoffen is even veelzijdig als de 
gevaarlijke stoffen zelf zijn. Opslagcapaciteit, soort ver-
pakking, opslagmedium, opslaglocatie: dat zijn alleen nog 
maar de belangrijkste aspecten die de juiste voorziening 
voor de opslag voor gevaarlijke stoffen beïnvloeden. Ook 
andere factoren kunnen een rol spelen, zoals brandwe-
rendheid en thermische isolatie. 

Op de volgende pagina's laten wij u verschillende moge-
lijkheden voor de opslag van gevaarlijke stoffen zien. Zo 
krijgt u snel een eerste overzicht van de modelvariatie en 
de toepassings- en opslagmogelijkheden ervan.

Veel ruimte voor milieuschadelijke stoffen

Opslagsystemen gevaarlijke stoffen | niet brandwerend

394

 NIET BRANDWERENDE OPSLAGSYSTEMEN  
 VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN 

Hebt u meer informatie nodig? Neem telefonisch (+31 172 50 64 76) of via e-mail (sales@asecos.nl) contact met ons op – samen met onze experts vindt u  de juiste oplossing.



SC 

 3 OPSLAGSYSTEMEN MET STELLINGEN VOOR IBC'S EN 
VATEN VAN 200 LITER  

 3 PERFECTE PASVORM DOOR  
EEN BREED SCALA AAN VARIANTEN 

SOLIDMAXX

 3 COMPACTE OPSLAGSYSTEMEN VOOR OPSTELLING  
IN DE BUURT VAN DE PRODUCTIE  

 3 OPSLAGCAPACITEIT:  
VOOR MAXIMAAL 8 VATEN OF 2 IBC'S 

MCV

 3 BETREEDBARE OPSLAGSYSTEMEN VOOR GEVAAR-
LIJKE STOFFEN MET VEEL UITRUSTINGSMOGELIJ-
KHEDEN  

 3 OPSLAGCAPACITEIT: CA. 5-17 M² 

WHG

 3 BETREEDBARE OPSLAGSYSTEMEN VOOR GEVAAR-
LIJKE STOFFEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN EN 
LOSSE VATEN  

 3 OPSLAGCAPACITEIT: CA. 2-15 M²  
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Opslagsystemen met stellingen voor gevaarlijke stoffen SC

 3 Voor de opslag van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in 
IBC's.

 3 Uitvoering voor temperatuurgevoelige materialen met thermische 
isolatie van 60 mm dik A-materiaal (B-materiaal ook mogelijk 
voor SC 2K 415 + SC 2K 715)

 3 100% vloeistofdichte volledig verzinkte opvangbak(ken) met een 
dikte van 3 mm in het onderste opslagniveau

 3 Opslagniveaus voorzien van uitneembare, vuurverzinkte roosters 
(max. belasting 1.250 kg/m²)

 3 110 mm bodemvrijheid om ruimte voor handbediende elekt-
rische vorkheftrucks te waarborgen

 3 Langdurige corrosiebescherming dankzij volledig verzinkt basis-
materiaal en hoogwaardige 2-componentenlak  
(RAL 9002, grijswit of RAL 5010, gentiaanblauw)

 3 Schuifdeuren in moderne sectionaaluitvoering
 3 Veiligheidsslot ter bescherming tegen onbevoegde toegang
 3 Gerichte dakafwatering
 3 Europees productconcept: grotere beschikbaarheid en een 

uniform product- en dienstenaanbod voor internationaal 
opererende klanten, waarbij rekening wordt gehouden met 
nationale wetgeving

 3 Met een voor Duitsland geldige algemene bouwkundige 
goedkeuring van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt)

 3 In overeenstemming met EN 1090 voor fabrikanten van 
dragende constructies van staal

Productbeschrijving (SC-K)

Het opslagsysteem met stellingen SC leverbaar in vier verschillende uitvoeringen (K, P, H, M), waarvan de afmetingen van de vakken zijn geop-
timaliseerd voor het type van grote verpakking: vaten of IBC's met en zonder pallet of gemengde opslag. De verpakkingen kunnen op maximaal 
drie niveaus boven elkaar worden opgeslagen. Van elke uitvoering is er een geïsoleerde en een extra diepe variant leverbaar. Zo kan de opslag 
voor gevaarlijke stoffen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

SC-P
opslag van vaten op euro- en chemiepallets

SC-H
gemengde opslag van vaten en IBC's

SC-M
meer capaciteit en aanpasbaarheid

SC 2K 514

DIBt
GOEDKEU-

RING

EN
1090
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Opslagcapaciteit voor maximaal 18 IBC's of 60 vaten

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn 
gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de 
constructie worden gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 1991-
1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 kN/m² en 
een sneeuwbelasting sk = 2,5 kN/m². De constructie is bovendien 
ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 4149, EN 1998-
1:2004.

Signaallamp voor visuele weergave van een alarmBuitenverlichting met bewegingsmelder

Als er in het opslagsysteem met stellingen SC stoffen worden opgeslagen waarvan een risico kan uitgaan doordat er een explosieve atmosfeer 
ontstaat, moet er ventilatie met voldoende capaciteit worden aangebracht. Een krachtige mechanische ventilatie zorgt voor een permanente 
diagonale ventilatie.

Uitrustingsopties

De uitrusting speelt een doorslaggevende rol bij de individuele productconfiguratie. Of u een bewegingsmelder of een signaallamp nodig hebt, 
bespreken we graag in een persoonlijk gesprek met u. Op locatie ontwikkelen onze ervaren experts samen met u een oplossing op maat. 
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Compacte opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen SolidMaxx

Het compacte opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen SolidMaxx is de ideale oplossing als de ruimte beperkt is. Het is geschikt voor het opslaan 
van gevaarlijke stoffen in de buurt van de productie, zoals reinigingsmiddelen om af te vullen. Als er op de locatie geen verwarming is, kunt u 
kiezen voor een uitvoering met thermische isolatie en verwarming. In de verhoogde uitvoering (CH) is de opslagvoorziening comfortabel te gebrui-
ken als afvulstation.

SolidMaxx C 1.1
voor maximaal 4 vaten of 1 IBC

SolidMaxx CH 1.1
voor maximaal 4 vaten of 1 IBC

SolidMaxx C 2.1 
voor maximaal 8 vaten of 2 IBC's

SolidMaxx CH 2.1
voor maximaal 8 vaten of 2 IBC

Productbeschrijving

 3 100% vloeistofdichte 5 mm dikke opvangbak uit één stuk  
(tot dichtheid 1,9 g/cm³) met opgelegde, uitneembare,  
vuurverzinkte roosters (max. belasting: 2.000 resp.  
4.000 kg)

 3 Bij uitrusting met PE-inliner: verzinkte vloeistofgeleidingspanelen 
rondom leiden lekkende stoffen veilig naar de opvangbak

 3 Stalen frame en opvangbak zijn gepoedercoat  
(RAL 7043, verkeersgrijs). De wandelementen zijn vervaardigd 
van verzinkte trapeziumplaat of, in de thermisch geïsoleerde 
versie, van gelakte vlakke platen (RAL 9002, grijswit) van 
minerale wol (ISO A – onbrandbaar) 

 3 Op verzoek met verwarming voor vorstvrije opslag. 
 3 100 mm bodemvrijheid om ruimte voor handbediende  

elektrische vorkheftrucks te waarborgen
 3 Natuurlijk geventileerd systeem
 3 Veiligheidsslot ter bescherming tegen onbevoegde toegang
 3 Gerichte dakafwatering via de achterzijde
 3 Standaard met hijsogen voor veilig transport naar de opstellocatie
 3 Met een voor Duitsland geldige algemene bouwkundige 

goedkeuring van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) 
 3 In overeenstemming met EN 1090 voor fabrikanten van 

dragende constructies van staal

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de constructie worden 
gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 kN/m² en een sneeuwbelasting  
sk = 2,5 kN/m². De constructie is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 4149, EN 1998-1:2004.

DIBt
GOEDKEURING

EN
1090
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Opslagcapaciteit voor maximaal 8 vaten of 2 IBC's

In de stevige, corrosiebestendige stalen constructie met ingebouwde opvangbak kunt u tot acht vaten van 200 liter op euro-/chemiepallets of 
rechtstreeks op het rooster opslaan. Als alternatief biedt dit opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen plaats aan maximaal twee IBC's. Bovendien 
heeft het bodemvrijheid voor gemakkelijk beladen met een stapelaar of vorkheftruck.

Uitrustingsopties

Als u kiest voor het opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen SolidMaxx, zorgen een vatpomp of een handig opstapje voor nog meer veiligheid en 
extra comfort. We bespreken uw specifieke eisen graag in een persoonlijk gesprek. Op locatie ontwikkelen onze ervaren experts samen met u 
een oplossing op maat.

Deuruitvoeringen

 3 Enkele deur bij SolidMaxx C / CH 1.1
 3 Dubbele deur bij SolidMaxx C / CH 2.1
 3 Deurvastzetinrichting aan de binnenzjde
 3 Veiligheidsslot ter bescherming tegen onbevoegde toegang

Met het opstapje met 1 trede kunt u gemakkelijk het bovenste deel van een 
verpakking bereiken, bijvoorbeeld om een vatpomp te bedienen

Vatpomp voor het verpompen van ontvlambare vloeistoffen

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)
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Betreedbare opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen MCV

Het betreedbare opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen MCV staat voor meer gemak en variabiliteit: het is verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en ook in een geïsoleerde uitvoering. Maar dat is nog niet alles: dankzij de verzinkte onderdelen heeft het een langdurige 
bescherming tegen corrosie. De deuren kunnen naar keuze aan de lange of de korte zijde van de opslagvoorziening worden geplaatst.

MCV 6330
ca.17 m² vloeroppervlak

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993). De belastingen op de constructie worden 
gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 kN/m² en een sneeuwbelasting  
sk = 2,5 kN/m². De constructie is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 4149, EN 1998-1:2004.

Productbeschrijving

 3 Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 
ontvlambare stoffen (uitpandig, met inachtneming van afstand-
seisen)

 3 Gesloten constructie met wanden en dak van corrosiebestendig 
verzinkt en gelakt plaatstaal (RAL 5010, gentiaanblauw)

 3 Op verzoek met thermische isolatie voor wanden (40 mm) 
en dak (50 mm) van minerale wol (ISO A - onbrandbaar) en 
verwarming voor vorstvrije opslag

 3 100% vloeistofdichte 5 mm dikke opvangbak uit één stuk met 
opgelegde, uitneembare, vuurverzinkte roosters  
(max. belasting: 1.000 kg/m²)

 3 Lage instaphoogte van 150 mm

 3 Met dubbele deur (b x h: 2.000 x 2.000 mm), naar keuze aan  
de korte of lange zijde van de opslagvoorziening in het vooraf 
bepaalde reaster; MCV 2520 alleen verkrijgbaar met dubbele 
deur aan de lange zijde

 3 Levering compleet gemonteerd
 3 Standaard met hijsogen voor veilig transport naar de opstellocatie
 3 Natuurlijke ventilatie op aanvraag
 3 Met een voor Duitsland geldige algemene bouwkundige 

goedkeuring van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) 
 3 In overeenstemming met EN 1090 voor fabrikanten van 

dragende constructies van staal

MCV 2520 
ca. 5 m2 vloeroppervlak

MCV 4320 
ca. 9 m2 vloeroppervlak

MCV 4330
ca. 12 m² oppervlak

DIBt
GOEDKEURING

EN
1090
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In het betreedbaar opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen MCV kunt u bijvoorbeeld verf op waterbasis in kleine verpakkingen en vaten opslaan 
en deze vullen of omvullen. Omdat deze stoffen temperatuurgevoelig zijn, is de opslag bovendien voorzien van thermische isolatie en verwar-
ming. Er kunnen verschillende maten verpakkingen worden opgeslagen, van kleine verpakkingen tot vaten van 200 liter. De binnenruimte kan 
optimaal worden benut dankzij flexibele stellingsystemen. 

Uitrustingsopties

Informatiebord voor overzichtelijke weergave van informatie en instructies inzake 
arbeidsveiligheid

De 5-kW-verwarming in nEx-uitvoering zorgt in combinatie met de thermische 
isolatie voor een binnentemperatuur van + 5 °C bij een buitentemperatuur van 
-15 °C

Of u een verwarmingssysteem nodig hebt of zoveel verschillende stoffen opslaat dat een overzichtelijk informatiebord handig is, bespreken we 
samen met u in een persoonlijk gesprek. Op locatie ontwikkelen onze ervaren experts samen met u een oplossing op maat.

Inbouwlegborden

Met de optioneel verkrijgbare inbouwstellingen kunnen 
kleine verpakkingen overzichtelijk worden opgeborgen in dit 
opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen. De inbouwstellingen 
kunnen worden ingestoken. Ze hebben drie legbordniveaus 
(roosters) en zijn verkrijgbaar in twee maten:
• 1.000 x 500 mm (b x d, draagkracht per opslagniveau:  

75 kg*, totale draagkracht: 225 kg)
• 2.000 x 500 mm (b x d, draagkracht per opslagniveau:  

120 kg*, totale draagkracht: 360 kg)
*De draagkracht per opslagniveau geldt bij een 

gelijkmatig verdeelde belasting

Vloeroppervlak ca. 5-17 m²

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)
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Betreedbare opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen WHG

Het betreedbaar opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen WHG kan dankzij de lage toegangsdrempel en in combinatie met een oprijplaat 
gemakkelijk worden beladen. De toegangsdrempel is slechts 150 mm hoog. Zelfs in de standaarduitvoering van de WHG kunnen 
milieuschadelijke/ontvlambare stoffen passief worden opgeslagen, mits de veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Flexibele uitrustingen 
zijn te allen tijde mogelijk.

WHG 360
ca. 15 m² vloeroppervlak

WHG 210
ca. 2 m² vloeroppervlak

WHG 320
ca. 6 m² vloeroppervlak

Statica

De berekeningen van de statica van de opslagvoorziening zijn gebaseerd op Eurocode 3 (EN 1993).  De belastingen op de constructie 
worden gedimensioneerd volgens Eurocode 1 (EN 1991-1-3) voor een karakteristieke windbelasting qk,w = 0,585 kN/m² en een 
sneeuwbelasting sk = 2,5 kN/m². De constructie is bovendien ontworpen voor aardbevingszone 3 volgens DIN 4149,  
EN 1998-1:2004. 

Productbeschrijving

 3 Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 
ontvlambare stoffen (uitpandig, met inachtneming van afstand-
seisen)

 3 Gesloten constructie met wanden en dak van corrosiebestendige 
verzinkte en gelakte trapeziumplaten  
(RAL 5010, gentiaanblauw)

 3 100% vloeistofdichte 5 mm dikke opvangbak uit één stuk met 
opgelegde, uitneembare, vuurverzinkte roosters  
(max. belasting: 1.000 kg/m²)

 3 Lage instaphoogte van 150 mm

 3 Dubbele deur (met veiligheidsslot) aan de lange zijde
 3 Levering compleet gemonteerd
 3 Standaard met hijsogen voor veilig transport naar de opstellocatie
 3 Natuurlijke ventilatie op aanvraag
 3 Met een voor Duitsland geldige algemene bouwkundige 

goedkeuring van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt), 
Berlijn

 3 In overeenstemming met EN 1090 voor fabrikanten van 
dragende constructies van staal

WHG 250
ca. 10 m² vloeroppervlak

DIBt
GOEDKEU-

RING

EN
1090
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Het betreedbaar opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen WHG kan bijvoorbeeld dienen als olieopslag met kleine verpakkingen en vaten voor een 
ambachtelijk bedrijf.

Uitrustingsopties

PE-inliner voor logen of zuren (opslagklasse 8), ook leverbaar in antistatische 
uitvoering

Lekdetectiesysteem Spillguard® connect

Onze tip: de SpillGuard® connect detecteert gevaarlijke lekkages en stuurt in geval van nood in real time een alarm naar uw smartphone. Zo kunt 
u onmiddellijk reageren, wint u kostbare tijd en vermijdt u mogelijke vervolgkosten. We bespreken uw specifieke eisen graag in een persoonlijk 
gesprek. Op locatie ontwikkelen onze ervaren experts samen met u een oplossing op maat. 

Inbouwlegborden

Met de optioneel verkrijgbare inbouwstellingen kunnen kleine 
verpakkingen overzichtelijk worden opgeborgen in de opslag voor 
gevaarlijke stoffen. De inbouwstellingen kunnen worden ingesto-
ken. Ze hebben drie legbordniveaus (roosters) en zijn verkrijgbaar 
in twee maten:
• 1.000 x 500 mm (b x d, draagkracht per opslagniveau: 

75 kg*, totale draagkracht: 225 kg)
• 2.000 x 500 mm (b x d, draagkracht per opslagniveau:  

120 kg*, totale draagkracht: 360 kg)
*De draagkracht per opslagniveau geldt bij een 

gelijkmatig verdeelde belasting

Vloeroppervlak ca. 2-15 m²

Aanbevelingen voor de opslag

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:
 3 Zorgen voor potentiaalvereffening (aarding) (aansluitmogelijkheid 

aanwezig bij de opslag voor gevaarlijke stoffen)
 3 Zo nodig bliksembeveiligingsmaatregelen treffen
 3 Landspecifieke voorschriften voor de luchtverversingssnelheid
 3 Voorschriften volgens PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM
 3 Voorschriften volgens de ATEX-richtlijnen 2014/34/EU en 

1999/92/EG
 3 Bij opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zonder 

brandwerende afscheiding moet een afstand tot brandbare 
objecten in acht worden genomen (meestal ten minste 10 m)
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Wanneer bedrijven omgaan met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of andere gevaarlijke stoffen, dragen exploitanten en 
gebruikers een grote verantwoordelijkheid voor de mens en zijn omgeving. Slechts een druppel olie kan tot 1.000 liter water ver-
vuilen. Een zogenaamd klein lek kan al leiden tot ecologische schade. De gevolgen van grote lekkages die in het milieu terecht-
komen, zijn navenant veel ingrijpender. 
Het is echter niet alleen bij in- en uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen dat in de dagelijkse praktijk bijzondere maatregelen 
genomen moeten worden, ook bij de omgang met gevaarlijke stoffen moeten beschermende maatregelen voor mens en milieu 
de hoogste prioriteit hebben. Want overal waar stoffen worden verwerkt, verplaatst, opgeslagen of opgehaald, is er een verhoogd 
risico op schade. Als de vervoerde goederen ook gevaarlijke stoffen zijn, gelden strengere voorwaarden. Door ondeskundige 
behandeling of beschadiging van een verpakking kunnen kritische stoffen ongecontroleerd ontsnappen – met vaak verwoesten-
de gevolgen.

Daarom moeten exploitanten en gebruikers altijd een risicobeoordeling uitvoeren bij het omgaan met gevaarlijke stoffen, 
passende beschermende maatregelen nemen volgens het STOP-principe en het personeel dienovereenkomstig instrueren.

Milieuschadelijke stoffen vormen een bedreiging voor het milieu als deze in 
het oppervlaktewater of grondwater terecht komen.

Daarom moet het oppervlaktewater en grondwater beschermd worden en 
gelden voor waterwingebieden vaak aanvullende regels. Om te voorkomen dat 
milieugevaarlijke stoffen in het drinkwater terecht komen, zullen verpakkingen die 

bandbare, giftige of milieuschadelijke stoffen bevatten altijd boven daarvoor geschikte opvangbakken geplaatst te worden, zodat 
het weglekken van deze vloeistoffen afdoende wordt voorkomen.

Vaste, vloeibare en gasvormige stoffen worden als milieuschadelijk beschouwd als ze blijvende of significante nadelige verande-
ringen in de waterkwaliteit kunnen veroorzaken.

Milieugevaarlijke stoffen worden onderscheiden in de volgende stofgroepen:
›› › Prioritaire stoffen (dit is een groep van stoffen die door de overheid als prioritair wordt beschouwd omdat de stoffen van-

wege hun gevaarseigenschappen, emissies en/of mate van voorkomen in het milieu een meer dan verwaarloosbaar risico 
voor mens en/of milieu met zich meebrengen of in het verleden meebrachten, zoals zware metalen, sommige vluchtige 
organische stoffen, PAK’s, PCB’s en dioxinen)

›› › Persistente, bioaccumulerende, toxische (PBT) stoffen
›› › Carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR) stoffen
›› › Hormoonontregelende stoffen
›› › Bestrijdingsmiddelen
›› › Radioactieve stoffen

Milieuschadelijke 
stoffen zijn met dit 
symbool gemarkeerd

Ons productassortiment omvat tal van gereedschappen die de omgang met gevaarlijke stoffen veiliger 
maken en de handelingen vereenvoudigen. Op de volgende pagina’s vindt u een volledig overzicht van de 
veelzijdigheid. Gedetailleerde product- en bestelinformatie vindt u in onze online bladercatalogus of in de 
afzonderlijk digitaal beschikbare productcatalogus “Veilig werken met gevaarlijke stoffen: opslag & hante-
ring” op www.asecos.nl. 

 RISICO’S EN GEVAREN 
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Stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
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• 60 liter verpakkingen/vaten • 200 liter vaten • 1.000 liter containers

• Voor plaatsing op de vloer of op 
euro- / chemiepallets

• Met bodemvrijheid voor verplaatsen 
m.b.v. vorkheftruck of pompwagen

• Verrijdbaar d.m.v. wieltjes en duw-
beugel

• Bescherming van een groot vloerop-
pervlak

Opvangbakken

De juiste opvangbak voor uw toepassing

Welke gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen? De eigenschappen van de gevaarlijke stof bepalen het 
materiaal van de opvangbak:

Welke emballage moet worden opgeslagen?

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen moet de opvangbak over voldoende opvangcapaciteit beschikken. Afhanke-
lijk van of kleine verpakkingen, 60 of 200 liter vaten, 1.000 liter containers of verschillende emballagevormen 
samen moeten worden opgeslagen, het asecos assortiment biedt een passende opvangbak.

Welke toepassing is vereist?

Onze opvangbaksystemen bieden u maximale flexibiliteit.

Opslag van ontvlambare en / of milieuschadelij-
ke stoffen zoals oliën en verf

Opvangbakken van staal  
naar keuze in gelakte of  
verzinkte uitvoering

Opslag van niet-brandbare, milieuschadelijke, 
agressieve stoffen zoals zuren en logen

Opvangbakken van kunststof
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Vloerelementen

Opvangbakken | staal

Een overzicht van opvangbakken van staal



Bestelnr. 39976

 

1)

 

2) zonder inzetrooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 250 x 400 x 95 5 50 39971 39972
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 250 x 600 x 95 7 50 39973 39974
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 500 x 400 x 95 10 50 39975 39976
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 500 x 600 x 95 15 50 39977 39978
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 987 x 400 x 95 20 100 39979 39980
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 987 x 600 x 95 30 100 39981 39982
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 250 x 400 x 95 5 50 39983 39984
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 250 x 600 x 95 7 50 39985 39986
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 500 x 400 x 95 10 50 39987 39988
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 500 x 600 x 95 15 50 39989 39990
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 987 x 400 x 95 20 100 39991 39992
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 987 x 600 x 95 30 100 39993 39994

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

408

Bestelnr. 39971 Bestelnr. 39978 Bestelnr. 39982

Bestelnr. 39985 Bestelnr. 39990 Bestelnr. 39994

Opvangbakken voor kleinemballage | (roestvast) staal

Staal of roestvrij staal opvangbakken voor kleinem-
ballage 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank
• Stevige kunststof voetjes beschermen tegen corrosie en 

beschermen werkoppervlakken en vloeren 

Flexibel
• Directe opslag in de opvangbakpallet of op het opslagniveau 

Optimale bescherming tegen corrosie
• Van hoogwaardig staal met poedercoating, naar keuze met 

gegalvaniseerde geperforeerd inzetrooster, of van roestvrij 
staal, naar keuze met geperforeerd inzetrooster van roestvrij 
staal



409

Opvangbakken voor kleinemballage | staal

Bestelnr. 40006

Bestelnr. 39998 Bestelnr. 40002 Bestelnr. 40007

Bestelnr. 40008 Bestelnr. 40004 Bestelnr. 40000

 

1)

 

2) zonder rooster inzetrooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 392 x 392 x 200 20 50 39995 39996 39997
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 584 x 392 x 200 30 75 39998 39999 40000
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 774 x 392 x 200 40 100 40001 40002 40003
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 774 x 584 x 200 65 150 40004 40005 40006
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 774 x 774 x 200 90 200 40007 40008 40009

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal voor kleinemballage 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank
• Stevige kunststof voetjes beschermen tegen corrosie en 

beschermen werkoppervlakken en vloeren 

Flexibel
• Directe opslag in de opvangbakpallet of op het opslagniveau 

Optimale bescherming tegen corrosie
• Gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat staal voor optimale 

bescherming tegen corrosie, naar keuze met een rooster van 
PE of gegalvaniseerd geperforeerd inzetrooster als opslag-
niveau
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Opvangbakken | staal

Bestelnr. 11947

Bestelnr. 11946 Bestelnr. 11942

Bestelnr. 2516 Bestelnr. 2517

 

1)

 

2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating 635 x 785 x 178 60 400 11945 11943
Opvangbak verzinkt staal 635 x 785 x 178 60 400 11944 11942
Opvangbak staal met epoxy coating met pootconstructie 635 x 785 x 278 60 400 11949 11947
Opvangbak verzinkt staal met pootconstructie 635 x 785 x 278 60 400 11948 11946
Opvangbak staal met epoxy coating met pootconstructie 815 x 885 x 478 217 400 9844 2516
Opvangbak verzinkt staal met pootconstructie 815 x 885 x 478 217 400 9843 2517

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen 

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Optimale corrosiebescherming door hoogwaardige galvanisatie 

of poedercoating 

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Opvangbakken | staal

Bestelnr. 2513

Bestelnr. 2512 Bestelnr. 2508

Bestelnr. 2504 Bestelnr. 2505

 

1)

 

2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating 815 x 1235 x 255 205 800 2500 2504
Opvangbak verzinkt staal 815 x 1235 x 255 205 800 2501 2505
Opvangbak staal met epoxy coating met pootconstructie 815 x 1235 x 355 205 800 2508 2512
Opvangbak verzinkt staal met pootconstructie 815 x 1235 x 355 205 800 2509 2513

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen 

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Optimale corrosiebescherming door hoogwaardige galvanisatie 

of poedercoating 

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Opvangbakken | staal

Bestelnr. 2515 Bestelnr. 2510

Bestelnr. 2520

Bestelnr. 2514

 

1)

 

2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating 1210 x 1236 x 290 220 1600 2510 2514
Opvangbak verzinkt staal 1210 x 1236 x 290 220 1600 2511 2515
Opvangbak staal met epoxy coating 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2520
Opvangbak verzinkt staal 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2521
Opvangbak staal met epoxy coating 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23039
Opvangbak verzinkt staal 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23040
Opvangbak staal met epoxy coating 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2522
Opvangbak verzinkt staal 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2523

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen 

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Optimale corrosiebescherming door hoogwaardige galvanisatie 

of poedercoating 

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak



413

Opvangbakken | toebehoren

Toebehoren

Verzinkte vatenbok voor 1 vat van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
600 x 600 x 380
Bestelnr. 2560

Verzinkte vatenbok voor 2 vaten van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2561

Verzinkte vatenbok voor 3 vaten van 50/60 
liter, B x D x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2562

Vatenbok van polyethyleen 
voor plaatsing op het rooster, variabel voor 1x 
60 liter vat of 1x 200 liter vat, door 180° te 
draaien
Bestelnr. 9875

Vatenwig van PE maakt het mogelijk om 
stalen of kunststof vaten van 200 liter onder 
een hoek te plaatsen die optimaal is voor het 
legen met een vatpomp B x D x H (mm): 217 
x 214 x 97
Bestelnr. 12124

Transportzekeringsset voor verrijdbare 
opvangbak voor 2 vaten met rooster 
Set bestaat uit een veiligheidsspanband en 
houder voor twee vaten
Bestelnr. 34829

SpillGuard
• Lekdetectiesysteem voor ATEX-zone 0
• Zeer resistente en elektrisch geleidende behuizing
• Detecteert op betrouwbare wijze gevaarlijke lekkages
• Akoestisch en optisch alarm gedurende tenminste 24 uur in geval van contact met gevaar-

lijke vloeistoffen
• Regelmatig optisch signaal (rode led) duidt op een correcte werking
• Akoestisch signaal geeft tijdig aan dat vervanging nodig is aan het einde van de levensduur 

(tot 5 jaar)
• ATEX-markering: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Uitwendige afmetingen Ø x H (mm): 110 x 40
Bestelnr. 39036
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Opvangbakken | staal | verrijdbaar

Bestelnr. 2558

Bestelnr. 2557 Bestelnr. 2556

Bestelnr. 14302 Bestelnr. 22746

 

1)

 

2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar 1275 x 635 x 890 65 300 23041 14302
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar 1275 x 635 x 890 65 300 23042 22476
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar 1350 x 815 x 995 217 400 - 2556
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar 1350 x 815 x 995 217 400 - 2555
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar 1700 x 815 x 995 217 800 - 2558
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar 1700 x 815 x 995 217 800 - 2557

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Beweegbare Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen 

Flexibel
• Opslag direct in de opvangbak of op het rooster
• Naar keuze in gelakte of volledig verzinkte uitvoering 

Mobiele uitvoering
• Beweegbaar met wielen van polyamide
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Bestelnr. 40016

Bestelnr. 40017 Bestelnr. 40014

Bestelnr. 40012 Bestelnr. 40013

 

1)

 

2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1275 x 635 x 890 65 300 40010 40012
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1275 x 635 x 890 65 300 40011 40013
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1350 x 815 x 995 217 400 - 40014
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1350 x 815 x 995 217 400 - 40015
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1700 x 815 x 995 205 800 - 40016
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1700 x 815 x 995 205 800 - 40017

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeistoffen van alle gevarenklassen 

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Naar keuze in gelakte of geheel verzinkte uitvoering 

Mobiele uitvoering
• Verrijdbaar met elektrisch geleidende wielen
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Opvangbakken | staal | voor IBC’s

Bestelnr. 8808

Bestelnr. 19232
Bestelnr. 8856

Bestelnr. 8853 Bestelnr. 2577

incl. tapplatform B x 
D x H (mm)  

1)

 

2) zonder 1x

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

IBC station staal met epoxy coating 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 19232 8809   
IBC station verzinkt staal 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 13626 8857   
Inzetopvangbak 1230 x 1630 x 565    2577 2577   
Kannendrager 360 x 365 x 300    - 8853   
IBC station staal met epoxy coating 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8854 8856   
IBC station verzinkt staal 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8807 8808   
Inzetopvangbak 1107 x 1162 x 883    8855 8855   
Kannendrager 364 x 452 x 374    - 40018   

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

aftapplatform

Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Flexibel
• Optimaal geschikt voor de opslag van IBC
• PE-inzetbak optioneel verkrijgbaar, daardoor verhoogde corro-

siebescherming bij opslag van agressieve opslagmedia
• In combinatie met aftapplatform te gebruiken als vul- of 

doseerstation (opvangbak zonder rooster)
• Naar keuze in gelakte of geheel verzinkte uitvoering 

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Bestelnr. 23048

Bestelnr. 8851 Bestelnr. 22578

Bestelnr. 40019 Bestelnr. 9212

incl. tapplatform B x 
D x H (mm)  

1)

 

2) zonder 1x 2x 3x

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

IBC station staal met epoxy coating 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8851 25577 22579 -
IBC station verzinkt staal 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8806 22578 12169 -
Inzetopvangbak 2186 x 1161 x 435    9212 9212 9212 9212
IBC station staal met epoxy coating 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 23043 23044 23046 23048
IBC station verzinkt staal 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 22623 23045 23047 23049
Inzetopvangbak 3265 x 1160 x 275    40019 40019 40019 40019
Kannendrager 364 x 452 x 374    - 40018 40018 40018

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

aftapplatform

Opvangbakken van staal 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Flexibel
• Optimaal geschikt voor de opslag van IBC
• PE-inzetbak optioneel verkrijgbaar, daardoor verhoogde corro-

siebescherming bij opslag van agressieve opslagmedia
• In combinatie met aftapplatform te gebruiken als vul- of 

doseerstation (opvangbak zonder rooster)
• Naar keuze in gelakte of geheel verzinkte uitvoering 

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak



Toebehoren B x D x H (mm)   Bestelnr.

Verbindingselement 1320 x 45 x 40 2587
Verbindingselement 1820 x 45 x 40 2588
Verbindingselement 2820 x 45 x 40 2589
Oprijplaat 1320 x 720 x 78 2590
Oprijplaat 1820 x 720 x 78 2591
Oprijplaat 2820 x 720 x 78 2592
Oprijhoek 730 x 730 x 78 2596
Afstandhouder 25 x 120 x 77 2593
Randbevestiging 20 x 80 x 73 2594
Kruisverbinding 130 x 130 2595

 

1)

 

2) 450 kg 2000 kg

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1362 x 1362 x 78 80 5000 2583 17758
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1862 x 1362 x 78 110 5000 2584 14949
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1862 x 1862 x 78 140 5000 27965 27966
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2862 x 1362 x 78 170 5000 2585 10536
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2862 x 1862 x 78 225 5000 2586 14491

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Wiellast

418

Vloerelementen | staal verzinkt | hoogte 78 mm

Compacte en robuuste constructie
• Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, 

VLAREM, ARAB en CODEX 

Flexibel
• Optimaal voor het vloeistofdicht maken van ruimtes ter voorkoming van bodemverontreiniging
• Gemakkelijk op te rijden dankzij geringe bouwhoogte van 78 mm
• Naar keuze wiellast van 450 kg of 2000 kg

Vloerelementen van verzinkt staal (hoogte 78 mm) met uitneembare, thermisch verzinkte roosters
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Toebehoren B x D x H (mm)   Bestelnr.

Verbindingselement 470 x 45 x 40 8816
Verbindingselement 970 x 45 x 40 8817
Verbindingselement 1970 x 45 x 40 8818
Verbindingselement 2470 x 45 x 40 8819
Oprijplaat 450 x 1120 x 125 8820
Oprijplaat 950 x 1120 x 125 8821
Oprijplaat 1950 x 1120 x 125 8822
Oprijplaat 2450 x 1120 x 125 8823
Afstandhouder 25 x 120 x 123 8824
Randbevestiging 20 x 80 x 123 8825
Oprijhoek 1140 x 1140 x 125 8826
Kruisverbinding 130 x 130 2595

Vloerelementen | staal verzinkt | hoogte 123 mm

Vloerelementen van verzinkt staal (hoogte 123 mm) met uitneembare, thermisch verzinkte roosters

Compacte en robuuste constructie
• Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, 

VLAREM, ARAB en CODEX 

Flexibel
• Ideaal voor opslag over het hele gebied met optimale aanpassing aan ruimtelijke vereisten
• Hoog opvangvolume dankzij een bouwhoogte van 123 mm
• Naar keuze wiellast van 450 kg of 2000 kg

 

1)

 

2) 450 kg 2000 kg

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 500 x 500 x 123 20 5000 8810 23064
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1000 x 500 x 123 40 5000 8811 23065
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1000 x 1000 x 123 80 5000 8812 17303
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2000 x 1000 x 123 165 5000 8813 10479
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2500 x 500 x 123 95 5000 8814 23066
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2500 x 1000 x 123 210 5000 8815 23067

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Wiellast
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Opvangbakken | PE

Een overzicht van opvangbakken van polyethyleen
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Bestelnr. 40037

Bestelnr. 40033 Bestelnr. 40039

Bestelnr. 40034 Bestelnr. 40040

 

1)

 

2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 995 x 395 x 90 20 200 40033
Rooster met lekindicator    40034
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1265 x 395 x 90 26 200 40035
Rooster met lekindicator    40036
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 995 x 595 x 90 30 200 40037
Rooster met lekindicator    40038
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1265 x 595 x 90 40 200 40039
Rooster met lekindicator    40040

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbakken voor kleinemballage | PE

Opvangbakken van polyethyleen voor kleinemballage 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Gemaakt van chemisch zeer resistent polyethyleenOptioneel 

leverbaar met PE rooster incl. lekkage-indicator 



Bestelnr. 40028
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Bestelnr. 40030 Bestelnr. 40024

Bestelnr. 40031 Bestelnr. 40023

Opvangbakken voor kleinemballage | PE

Opvangbakken van polyethyleen voor kleinemballage 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Gemaakt van chemisch zeer resistent polyethyleen
• Optioneel leverbaar met PE rooster incl. lekkage-indicator

 

1)

 

2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 400 x 400 x 180 20 50 40021 40022
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 592 x 400 x 180 30 75 40023 40024
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 784 x 400 x 180 40 100 40025 40026
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 784 x 784 x 180 80 200 40027 40028
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1170 x 785 x 180 120 300 40029 40030
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1168 x 1168 x 180 180 450 40031 40032

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau
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Bestelnr. 18074

Bestelnr. 18447 Bestelnr. 18073

Bestelnr. 18076 Bestelnr. 18077

 

1)

 

2) zonder verzinkt rooster PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 725 x 525 x 235 60 150 18447 18448 18449
Opvangbak polyethyleen met pootconstructie 725 x 525 x 320 60 150 18073 18074 18075
Opvangbak polyethyleen verrijdbaar 725 x 525 x 330 60 120 18076 18077 18078

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken | PE

Opvangbakken van kunststof 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster
• Als opvangbak voor directe plaatsing op de vloer of op een 

Europallet 

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak 

Mobiele uitvoering
• Verplaatsbare wielen van polyamide
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Opvangbakken | PE

Bestelnr. 33054

Bestelnr. 33055 Bestelnr. 31861

Bestelnr. 33056 Bestelnr. 33057

 

1)

 

2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 865 x 1245 x 350 220 760 33052 33054 33055
Opvangbak polyethyleen verrijdbaar 865 x 1245 x 1060 220 620 33056 33057 33059
Opvangbak polyethyleen 1235 x 1235 x 275 255 950 31860 31861 31862

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster 

Vlakke uitvoering
• Maakt de comfortabele opslag van de vaten en kleine verpak-

kingen mogelijk
• Hoogwaardige constructie, inwerkende krachten worden direct 

naar de bodem afgevoerd 

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak 

Mobiele uitvoering
• Verplaatsbare wielen van polyamide
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Bestelnr. 40045

Bestelnr. 40044 Bestelnr. 40046

Bestelnr. 40050 Bestelnr. 40049

 

1)

 

2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster PE pallet(s)

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 1330 x 930 x 385 220 800 40044 40045 40046 40047
Opvangbak polyethyleen 1330 x 1330 x 295 220 1600 40048 40049 40050 40051

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen
• Extreem stabiele steunen in de opvangbak gegoten, voor 

plaatsing van roosters of pallets 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster 

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak
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Opvangbakken | PE

Bestelnr. 40042

Bestelnr. 40043 Bestelnr. 40053

Bestelnr. 39195 Bestelnr. 40052

 

1)

 

2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 2520 x 900 x 350 520 1200 39194 39195 39196
Opvangbak polyethyleen 1720 x 1300 x 350 440 1200 40041 40042 40043
Opvangbak polyethyleen 918 x 1314 x 400 220 800 - - 40052
Opvangbak polyethyleen 1314 x 1349 x 400 340 1600 - - 40053

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz..
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster 

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak 

Modellen 40052 en 40053
• incl. PE rooster met geïntegreerde lekkage-indicator
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Bestelnr. 31404

Bestelnr. 31407 Bestelnr. 31411

Bestelnr. 31409 Bestelnr. 22460

 

1)

 

2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Stellingopvangbak polyethyleen 1390 x 1315 x 315 315  31404 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 1780 x 1315 x 315 400  31406 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 2180 x 1315 x 315 480  31407 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 2680 x 1315 x 315 600  31408 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 2680 x 1315 x 490 1000  31409 - -
Stellingopvangbak polyethyleen om in te hangen 1780 x 1300 x 250 220 800 - 31410 22459
Stellingopvangbak polyethyleen voor plaatsing op langsliggers 2680 x 1300 x 190 220 800 - 22460 31411

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)
Opmerking bij 22459 en 31411: draagkracht geldt voor opslag van containers op pallets

Plaatsingsniveau

Opvangbakken | PE

Stellingopvangbakken van PE 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Flexibel
• Bruikbaar voor alle gangbare stellingbreedtes, gebruikt voor de 

opslag van gevaarlijke stoffen en daarom uit te voeren conform 
de wettelijke voorschriften 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz. 

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak 

Voor plaatsing op langsliggers
• Te plaatsen op de traversen
• Naar keuze met verzinkt of PE-rooster leverbaar
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Opvangbakken | PE | voor IBC

Bestelnr. 15477

Bestelnr. 13054 Bestelnr. 15480

 

1)

 

2) zonder PE pallet(s) Opstelvlak

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

IBC station polyethyleen 1380 x 1575 x 760 1000 2000 - - 13054
IBC station polyethyleen met aftapplek 1380 x 1800 x 760 1100 2000 - - 13055
IBC station polyethyleen 1430 x 1430 x 965 1100 2000 - 15477 -
IBC station polyethyleen 2260 x 1430 x 720 1100 4000 15479 15480 -

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van kunststof 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz. 

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak 

Modellen 13054 en 13055
• Naar keuze met geïntegreerde aftapplek
• Opstelvlak als steunvlak met zijdelingse opstaande randen, 

verhindert wegglijden van de IBC 

Modellen 15477, 15479 en 15480
• Ideaal voor de opslag van 1.000 liter containers of kleine 

verpakkingen
• Naar keuze met geïntegreerd opstelplek van PE uitgevoerd als 

pallet
• Draagvermogen 2.000 kg per opstelplek afhankelijk van het 

eigen gewicht van de IBC
• Geschikt voor vloeistoffen met een soortelijk gewicht van ten 

hoogste 1.800 kg/m³
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Bestelnr. 24151

Bestelnr. 24158 Bestelnr. 24155

Bestelnr. 40054 Bestelnr. 24157

 

1)

 

2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

IBC station polyethyleen 1280 x 1660 x 870 1000 2000 24150 24151 24154
IBC station polyethyleen met tapplek 1280 x 1910 x 860 1000 2000 24155 24156 24157
IBC station polyethyleen met tapplek 2460 x 1800 x 460 1000 4000 24158 24159 24160
IBC station polyethyleen met tapplek 3640 x 1800 x 450 1000 6000 38509 40054 33570

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen 

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen
• Naar keuze met geïntegreerd aftapplek 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz. 

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak
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Opvangbakken | PE | voor IBC

Bestelnr. 38648 Bestelnr. 38647

Bestelnr. 38649

Bestelnr. 38650

 

1)

 

2) verzinkt rooster PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

IBC station polyethyleen 1980 x 1370 x 690 1000 2000 38647 38648
IBC station polyethyleen 2480 x 1320 x 580 1000 4000 38649 38650

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van kunststof 

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke stoffen 

vloeistoffen van alle gevarenklassen
• Volledige bescherming tegen corrosie 

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere 
agressieve stoffen 

Lepelsleuven
• Voor eenvouding verplaatsen van de lege opvangbak met 

behulp van een heftruck of palletwagen
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Toebehoren B x D x H (mm)   Bestelnr.

Oprijplaat PE 790 x 1000 x 150 31400
Oprijplaat PE  8832
Oprijplaat PE 1090 x 1000 x 150 31401
Oprijplaat PE 1490 x 1000 x 150 31402
Oprijhoek PE 1000 x 1000 x 150 31403
Verbindingselement lengte 720 mm  23068
Verbindingselement lengte 1420 mm  8685
Verbindingselement lengte 2120 mm  23069
Verbindingselement lengte 2920 mm  8830
Afstandhouder  11262
Kruisverbinding  8831
Randbevestiging  8701

 

1)

 

2) verzinkt rooster PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vloerelement PE 790 x 790 x 150 60 800 31394 31395
Vloerelement PE 1500 x 790 x 150 125 800 17301 19234
Vloerelement PE 1500 x 1500 x 150 220 800 8827 8684
Vloerelement PE 2200 x 790 x 150 170 800 31396 31397
Vloerelement PE 2200 x 1500 x 150 355 800 19235 19236
Vloerelement PE 3000 x 790 x 150 235 800 31398 31399
Vloerelement PE 3000 x 1500 x 150 400 800 8828 8829

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Vloerelementen | PE | hoogte 150 mm
Compact en robuust ontwerp, veilig en goedgekeurd
• Goedgekeurd voor de veilige opslag van milieuschadelijke stoffen 

Flexibel
• Ideaal voor grote opslagruimtes
• Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
• Hoogte is 150 mm, groot opvangvolume
• Optioneel verkrijgbaar met rooster van verzinkt staal of polyethyleen
• Oprijplaten voor wiellasten tot 150 kg
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Vloerelementen | toebehoren

Toebehoren

Aftapopvangbak van polyethyleen voor 
IBC-opvangbakken 
• In hoogte verstelbaar met 2 poten 
• Veilig en netjes doseren 
Afmetingen aftapopvangbak: 
B x D x H (mm): 350 x 400 x 500 
B x D (mm) uitwendig: 605 x 785
Bestelnr. 40055

Aftapopvangbak van polyethyleen voor 
IBC-opvangbakken 
• Met 2 poten 
• Veilig en netjes doseren 
• Met bakjes voor deksels, trechters, lappen, 
etc. 
Afmetingen aftapopvangbak: 
B x D (mm) uitwendig: 605 x 785
Bestelnr. 40056

Uitloopverlengstuk voor IBC
• Geschikt voor IBC’s met een uitlaatopening 

van DN 50
• Inwendige schroefdraad DIN 61
Bestelnr. 9891

Verzinkte vatenbok voor 1 vat van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
600 x 600 x 380
Bestelnr. 2560

Verzinkte vatenbok voor 2 vaten van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2561

Verzinkte vatenbok voor 3 vaten van 50/60 
liter, B x D x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2562
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Vatenpallet van polyethyleen voor de horizontale opslag van 2 vaten van 200 liter 
Eenvoudig vorkheftrucktransport door geïntegreerde lepelsleuven 
Stapelbaar 
B x D x H (mm): 1300 x 790 x 300
Bestelnr. 2678

Toebehoren

Vatenbok van polyethyleen 
voor plaatsing op het rooster, variabel voor 1x 
60 liter vat of 1x 200 liter vat, door 180° te 
draaien
Bestelnr. 9875

Vatenwig van PE maakt het mogelijk om 
stalen of kunststof vaten van 200 liter onder 
een hoek te plaatsen die optimaal is voor het 
legen met een vatpomp B x D x H (mm): 217 
x 214 x 97
Bestelnr. 12124

Transportzekeringsset voor verrijdbare 
opvangbak voor 2 vaten met rooster 
Set bestaat uit een veiligheidsspanband en 
houder voor twee vaten
Bestelnr. 34829

SpillGuard
• Lekdetectiesysteem voor ATEX-zone 0
• Zeer resistente en elektrisch geleidende behuizing
• Detecteert op betrouwbare wijze gevaarlijke lekkages
• Akoestisch en optisch alarm gedurende tenminste 24 uur in geval van contact met gevaar-

lijke vloeistoffen
• Regelmatig optisch signaal (rode led) duidt op een correcte werking
• Akoestisch signaal geeft tijdig aan dat vervanging nodig is aan het einde van de levensduur 

(tot 5 jaar)
• ATEX-markering: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Uitwendige afmetingen Ø x H (mm): 110 x 40
Bestelnr. 39036
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Tap-/opslagstations
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Tap-/opslagstation

met opvangbak van PE  
voor de opslag van milieus-
chadelijke stoffen van alle 
gevarenklassen

pagina 436

Tap-/opslagstation

met opvangbak van staal 
voor de opslag van milieus-
chadelijke en ontvlambare 
stoffen van alle gevarenklas-
sen

pagina 436

Vatenstelling - veilig 
opslaan en vullen

met opvangbak van PE  
voor de opslag van mili-
euschadelijke stoffen van 
alle gevarenklassen

pagina 438

Vatenstelling - veilig 
opslaan en vullen

met opvangbak van staal 
voor de opslag van mi-
lieuschadelijke en ont-
vlambare stoffen van alle 
gevarenklassen

pagina 438
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Tap-/opslagstation | staal | 3-voudig stapelbaar

Bestelnr. 2692

Bestelnr. 2695 Bestelnr. 2699 Bestelnr. 9857

 

1)

 

2)

 Opvangbak van PE, onderrijdbaar B x D x H (mm) Bestelnr.

Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en 2x 200 liter vat 1370 x 1240 x 1535   9857
Tap-/opslagstation voor 4x 200 liter vat 1370 x 1240 x 1535 350  9859

1) draagvermogen per vatsteun (kg), 2) draaglast (kg)

 

1)

 

2)

 Opvangbak van staal B x D x H (mm) Bestelnr.

Tap-/opslagstation voor 2x 200 liter vat 870 x 1240 x 1580   9845
Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en 2x 200 liter vat 1370 x 1240 x 1580   2699
Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en kleinemballage 1370 x 1240 x 1535   2700

 

1)

 

2)

 Opvangbak van staal, onderrijdbaar B x D x H (mm) Bestelnr.

Tap-/opslagstation voor 2x 200 liter vat 870 x 1340 x 1865 350  2695
Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en 2x 200 liter vat 1340 x 1260 x 1810   2692

Tap-/opslagstation van staal, 3-voudig stapelbaar 

Gecontroleerd en veilig
• Voor de opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-

stoffen van alle gevarenklassen (opvangbak van staal )
• Voor de opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen (opvangbak polyethyleen) 

Flexibel
• Opbouwstelling met heftruck te vervoeren
• Veilig vullen door uitstekende opvangbak
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Opbouwstellingen | staal | 3-voudig stapelbaar

Bestelnr. 2693

Bestelnr. 2696 Bestelnr. 15959 Bestelnr. 2698

Bestelnr. 2694 Bestelnr. 22753 Bestelnr. 8959

 

1)

 

2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagniveau voor kleinemballage 870 x 1120 x 790  435 22753
Opslagniveau voor kleinemballage 1370 x 1120 x 790  410 10888
Opslagniveau voor 3x 30 of 2x 60 liter jerrycan 870 x 640 x 790 225 240 27828
Opslagniveau 1370 x 640 x 790 225 360 15959
Opslagniveau voor 1x 200 liter vat 850 x 600 x 790 225 350 2696
Opslagniveau voor 2x 200 liter vat 1336 x 600 x 788 225 700 2693
Opslagniveau voor 3x 60 liter vat 1370 x 600 x 790 225 360 2694
Kannendrager 280 x 270 x 300   2698
Kannendrager 270 x 270 x 300   8959

1) draagvermogen per vatsteun (kg), 2) draaglast (kg)

Opbouwstelling voor tap-/opslagstation van staal, 
3-voudig stapelbaar 

• Ideaal voor het aanvullen/uitbreiden van bestaande opslagsta-
tions

• Robuuste stalen constructie, gegalvaniseerd
• tot max. 3 stuks stapelbaar
• Gedemonteerde levering, met montage-instructies
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Bestelnr. 13246

Bestelnr. 13148
Bestelnr. 13244 Bestelnr. 13137

 

1)

 

2) staal polyethyleen

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vatenstelling voor 2x 60 liter vat 755 x 635 x 1570 65 120 13148 13244
Vatenstellig voor 3 x 60 liter vat 755 x 635 x 1570 65 120 13146 13147
Vatenstelling voor 6x 60 liter vat 1330 x 815 x 1570 205 120 13089 13137
Vatenstelling voor 9x 60 liter vat 1330 x 815 x 1570 205 120 13246 13126

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen per vatsteun (kg)

Opvangbak

Vatenstellingen 

Getest en veilig
• Opvangbak van staal voor de opslag van oliën, verven en 

lakken
• Opvangbak van polyethyleen voor de opslag van zuren, logen 

en andere agressieve chemicaliën
• Veilig vullen door uitstekende opvangbak

Vatenstellingen
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Kleinverpakkingstellingen

Type-aanduiding voor kleinverpakkingstelling

Kleinverpakkingstelling  
type REG 

• Opslag van ontvlambare en 
milieuschadelijke vloeistoffen

• Roosterbodems als opslagni-
veau / stalen opvangbak op 
onderste niveau

pagina 440

Kleinverpakkingstelling  
type REG-B 

• Opslag van ontvlambare en 
milieuschadelijke vloeistoffen

• Roosterbodems als opslagni-
veau / stelling in bodembak 
van staal

pagina 441

Kleinverpakkingstelling  
type RWW 

• Opslag van milieuschadelijke 
vloeistoffen

• Stalen opvangbak in ieder 
opslagniveau

pagina 442

Kleinverpakkingstelling  
type RWG/RWF 

• Opslag van ontvlambare en 
milieuschadelijke vloeistoffen

• Plateaus of roosters van staal 
als opslagniveau / stelling in 
stalen opvangbak

pagina 443

Kleinverpakkingstelling  
type RSG-V en RSG-K 

• Opslag van agressieve chemi-
caliën

• verzinkte of PE-roosterbodems 
als opslagniveau / PE-opvang-
bak op het onderste niveau
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Kleinverpakkingstelling  
type RSW 

• Opslag van agressieve chemi-
caliën

• PE-opvangbakken in ieder 
opslagniveau

pagina 445

RWW stelling met 4 stalen opvangbakken
REG stelling met 3 roosterbodems en 1 stalen opvangbak
REG-B stelling met 4 roosterbodems en 1 bodemopvangbak van staal
RSG-V stelling met 3 verzinkte roosterbodems en 1 bodemopvangbak van PE
RSG-K stelling met 3 PE-roosterbodems en 1 bodemopvangbak van PE
RSW stelling met 4 PE opvangbakken
RWG stelling met 4 of 8 verzinkte roosters, stelling in stalen opvangvak
RWF stelling met 4 of 8 verzinkte plateaus, stelling in stalen opvangvak 

1044 vakbreedte 1000 mm, vakdiepte 400 mm
1064 vakbreedte 1000 mm, vakdiepte 600 mm
1344 vakbreedte 1300 mm, vakdiepte 400 mm
1364 vakbreedte 1300 mm, vakdiepte 650 mm
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Kleinverpakkingstellingen | met roosters

Bestelnr. 27841

Bestelnr. 27837

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1044 / 1054   27877  27877
Type 1064 / 1072 / 2064   27878  27878
Type 1344 / 1352   27879  27879
Type 1364 / 1372   27880  27880

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

REG 1044 20 1060 x 437 x 2000 27837 1012 x 437 x 2000 27838
REG 1064 30 1060 x 637 x 2000 27839 1012 x 637 x 2000 27840
REG 1344 25 1360 x 437 x 2000 27841 1312 x 437 x 2000 27842
REG 1364 40 1360 x 637 x 2000 27843 1312 x 637 x 2000 27844

Kleinverpakkingstelling met roosters 

Opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-
stoffen 

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding 

Uitvoering
• 3 gegalvaniseerde roosters als opslagniveaus en 1 opvangbak 

onderaan van gegalvaniseerd staal
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Kleinverpakkingstellingen | met roosters

Bestelnr. 27849

Bestelnr. 27845

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1044 / 1054   27877  27877
Type 1064 / 1072 / 2064   27878  27878
Type 1344 / 1352   27879  27879
Type 1364 / 1372   27880  27880

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

REG-B 1054 32 1156 x 526 x 2000 27845 1006 x 526 x 2000 27846
REG-B 1072 45 1156 x 726 x 2000 27847 1006 x 726 x 2000 27848
REG-B 1354 41 1456 x 526 x 2000 27849 1306 x 526 x 2000 27850
REG-B 1372 57 1456 x 726 x 2000 27851 1306 x 726 x 2000 27852

Kleinverpakkingstelling met roosters en opvangbak 

Opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-
stoffen 

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding 

Uitvoering
• 4 gegalvaniseerde roosters als opslagniveaus en 1 opvangbak 

onderaan van gegalvaniseerd staal
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Bestelnr. 27833

Bestelnr. 27829

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1044   27873  27873
Type 1064   27874  27874
Type 1344   27875  27875
Type 1364   27876  27876

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

RWW 1044 20 1060 x 437 x 2000 27829 1012 x 437 x 2000 27830
RWW 1064 30 1060 x 637 x 2000 27831 1012 x 637 x 2000 27832
RWW 1344 25 1360 x 437 x 2000 27833 1312 x 437 x 2000 27834
RWW 1364 40 1360 x 637 x 2000 27835 1312 x 637 x 2000 27836

Kleinverpakkingstellingen | met opvangbakken

Kleinverpakkingstelling met opvangbakken 

Opslag van milieuschadelijke vloeistoffen 

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding 

Uitvoering
• 4 gelakte opvangbakken van staal als opslagniveaus
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Bestelnr. 27869

Bestelnr. 27867

Extra opslagniveau per type   

Type 1064 / 1072 / 2064  27878 27878
Type 1064 / 2064  27885 27885

 

1)

 

gelakt verzinkt

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

RWG 1064 met 4x rooster 1236 x 816 x 2100 200  27865 27866
RWG 1064 met 4x legbord 2470 x 816 x 2100 260  27867 27868
RWG 2064 met 8x rooster 1236 x 816 x 2100 200  27869 27870
RWG 2064 met 8x legbord 2470 x 816 x 2100 260  27871 27872

1) opvangvolume (liter)

Opvangbak

Bestelnr. 27878

Kleinverpakkingstellingen | met opvangbakken

Kleinverpakkingstelling met opvangbakken 

Opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-
stoffen 

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding 

Uitvoering
• Stelling met verzinkte roosterbodems of plateaus als opslagni-

veaus
• Opvangbakken naar keuze verzinkt of gelakt
• 100 mm bodemvrijheid voor transport met palletwagen 

• Uitvoering met opvanglegborden: opslag van milieuschadelijke 
vloeistoffen

• Uitvoering met roosters: opslag van ontvlambare en milieus-
chadelijke vloeistoffen
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Kleinverpakkingstellingen | met roosters

Bestelnr. 27859

Bestelnr. 27853

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1064 / 1072 / 2064   27878  27878
Type 1364 / 1372   27880  27880
Type 1064   27881  27881
Type 1364   27882  27882

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

RSG-V 1064 met verzinkt rooster 28 1060 x 637 x 2000 27853 1012 x 637 x 2000 27854
RSG-V 1364 met verzinkt rooster 36 1360 x 637 x 2000 27855 1312 x 637 x 2000 27856
RSG-K 1064 met PE rooster 28 1060 x 637 x 2000 27857 1012 x 637 x 2000 27858
RSG-K 1364 met PE rooster 36 1360 x 637 x 2000 27859 1312 x 637 x 2000 27860

Kleinverpakkingstelling met roosters en kunststof 
opvangbak 

Opslag van milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen 

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding 

Uitvoering
• 3 gegalvaniseerde roosters of PE roosters als opslagniveaus en 

1 opvangbak van PE
• Kunststof opvangbakken met hoge bestendigheid tegen agres-

sieve chemicaliën (zoals zuren en logen)
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Bestelnr. 27861

Bestelnr. 27863

Bestelnr. 27883

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1064   27883  27883
Type 1364   27884  27884

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

RSW 1064 met opvangbak van PE 28 1060 x 637 x 2000 27861 1012 x 637 x 2000 27862
RSW 1364 met opvangbak van PE 36 1360 x 637 x 2000 27863 1312 x 637 x 2000 27864

Kleinverpakkingstellingen | met opvangbakken

Kleinverpakkingstelling met PE opvangbak 

Opslag van milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen 

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding 

Uitvoering
• 4 opvangbakken van PE als opslagniveaus
• Kunststof opvangbakken met een hoge bestendigheid tegen 

agressieve chemicaliën (zoals zuren en logen)
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Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen
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Bestelnr. 32004

Toebehoren B x D x H (mm)   Bestelnr.

Montagerails (1 paar) voor montage van de traversen 75 x 63 x 1161 32010
Traversen (1 paar) voor montage van roosters/draagarmen 40 x 600 x 60 10040
Rooster (volledige breedte) voor plaatsing op de traversen 1280 x 600 x 30 10037
Rooster (halve breedte) voor plaatsing op de traversen 600 x 600 x 30 10038
Vatenliggers (60 liter) voor plaatsing op de traversen 397 x 500 x 55 23053

 

1)

 

2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 2x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 960 x 1540 200 815 32004
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1480 200 1215 32006
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1610 400 1215 32008

448

Bestelnr. 32006 Bestelnr. 32008

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen | staal

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen van staal 

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare (passief) en 

milieuschadelijke vloeistoffen van alle gevarenklassen
• Met natuurlijke ventilatie (0,4-voudige luchtverversing) 

Veilige, eenvoudige en efficiënte bediening
• Gemakkelijk, eenvoudig openen en sluiten van het deksel door 

gasdrukveren
• Bescherming tegen onbevoegd gebruik door centraal vergren-

delingsmechanisme voor deuren en deksel
• Deksel en deuren laten zich onafhankelijk van elkaar openen
• Optimale toegang door 120° openingshoek van de deuren
• Vatenopslag direct op het rooster of op euro-/chemiepallets 

Flexibel
• Met de optioneel verkrijgbare stellingcombinaties ook geschikt 

voor de opslag van 60-liter vaten en kleinemballage
• 100 mm bodemvrijheid garandeert optimale onderrijdbaarheid
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Bestelnr. 32012

Bestelnr. 32014 Bestelnr. 40020

 

1)

 

2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 2x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 960 x 1870 200 815 32012
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1810 200 1215 32014
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1930 440 1215 40020

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen | staal

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen van staal 

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare (passief) en 

milieuschadelijke vloeistoffen van alle gevarenklassen
• Met natuurlijke ventilatie (0,4-voudige luchtverversing) 

Veilige, eenvoudige en efficiënte bediening
• Gemakkelijk, eenvoudig openen en sluiten van het deksel door 

gasdrukveren
• Bescherming tegen onbevoegd gebruik door centraal vergren-

delingsmechanisme voor deuren en deksel
• Deksel en deuren laten zich onafhankelijk van elkaar openen
• Optimale toegang door 120° openingshoek van de deuren
• Vatenopslag direct op het rooster of op euro-/chemiepallets 

Flexibel
• 100 mm bodemvrijheid garandeert optimale onderrijdbaarheid
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Bestelnr. 38711

Bestelnr. 38712
Bestelnr. 38713

 

1)

 

2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 1x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 850 x 700 x 2000 220 400 38711   
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 2x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1700 x 700 x 1800 220 800 38712   
Opslagniveau 805 x 660 x 30   38713   

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen | staal

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen van staal 

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare (passief) en 

milieuschadelijke vloeistoffen van alle gevarenklassen
• Met natuurlijke ventilatie (0,4-voudige luchtverversing) 

Veilige, eenvoudige en efficiënte bediening
• Binnenhoogte geoptimaliseerd voor vaten met gemonteerde 

vatpompen of vultrechters
• Ventilatieopeningen voor de passieve opslag van ontvlambare 

vloeistoffenVolledig gemonteerde levering 

Flexibel
• 100 mm bodemvrijheid garandeert optimale onderrijdbaarheid
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Bestelnr. 31858

Bestelnr. 36471

 

1)

 

2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van polyethyleen 4x 200 liter vat of 1x 1000 liter IBC, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1560 x 1550 x 2330 1000 2000 31858   
Opslagdepot van polyethyleen 8x 200 liter vat of 2x 1000 liter IBC, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 3200 x 1750 x 2170 1000 3600 36471   
Bevestigingsset voor verankering aan de ondergrond    31859   

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen | PE

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen van polyethyleen 

Getest en veilig
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen
• Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren en logen 

Veilige, eenvoudige en efficiënte bediening
• Lichtlopende, afsluitbare schuifdeuren of draaideuren
• Comfortabele binnenhoogte voor een veilig en efficiënt laden 

met vorkheftruck of stapelaar
• Geïntegreerde lepelsleuven voor het onderrijden met een 

vorkheftruck
• Voorbereid voor vloerverankering (bevestigingsset optioneel)
• Levering gebruiksklaar gemonteerd
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Bestelnr. 40057

Bestelnr. 40058 Bestelnr. 40060 Bestelnr. 40062

 

1)

 

2) Vat stalen 
stelling

kunststof 
stelling

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opslagdepot van PE, draaideur 1140 x 1050 x 2060 245 400 40057 40058 40059
Opslagdepot van PE, rolluik 1140 x 1050 x 2060 245 400 40060 40061 40062
Halve pallet polyethyleen 600 x 800 x 160   40063 - -
Bevestigingsset voor verankering aan de ondergrond    31859 31859 31859

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Versie

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen | PE

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen van polyethyleen 

Getest en veilig
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen van alle 

gevarenklassen
• Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren en logen 

Veilige, eenvoudige en efficiënte bediening
• Draaideur of ruimtebesparend rolluik
• Met geïntegreerde opvangbak
• Voor directe plaatsing van een vat op een Euro pallet of 

vatenopslag op de optionele PE halve pallet
• Geïntegreerde lepelsleuven voor het onderrijden met een 

vorkheftruck
• Voorbereid voor vloerverankering (bevestigingsset optioneel) 

Model met stellingsysteem
• Veilige opslag van kleine en middelgrote emballage
• Legbordstelling met verzinkt frame en 3 plateaus
• Afmetingen bodemopvangbak B x D: 900 x 800 (staal) of 900 

x 590 (PE)
• Vakbelasting: 250 kg (staal) of 180 kg (PE)
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Bestelnr. 31856

Bestelnr. 36470 Bestelnr. 40065 Bestelnr. 40067

 

1)

 

2)
Vat stalen 

stelling
kunststof 

stelling

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opslagdepot van PE, draaideur 1560 x 1080 x 1980 250 800 31856 32003 40064
Opslagdepot van PE, draaideur 1140 x 1410 x 1980 240 800 36470 - -
Opslagdepot van PE, rolluik 1554 x 1083 x 1980 250 400 40065 40066 40067
PE-rooster, laadvermogen 800 kg 1400 x 910 x 32   31857 - -
Bevestigingsset voor verankering aan de ondergrond    31859 31859 31859

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Versie

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen | PE

Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen PE 

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke vloeistoffen 

van alle gevarenklassen
• Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren en logen 

Veilige, eenvoudige en efficiënte bediening
• Draaideur of ruimtebesparend rolluik
• Met geïntegreerde opvangbak
• Voor directe plaatsing van een vat op een Euro pallet of opslag 

van een vat op de optionele PE halve pallet
• Geïntegreerde lepelsleuven voor het onderrijden met een 

vorkheftruck
• Voorbereid voor vloerverankering (bevestigingsset optioneel) 

Model met stellingsysteem
• Veilige opslag van kleine en middelgrote emballage
• Legbordstelling met verzinkt frame en 3 plateaus (verstelbaar 

in stappen van 25 mm)
• Afmetingen bodemopvangbak B x D : 1300 x 800 (staal) of 

1300 x 590 (PE)
• Vakbelasting: 250 kg (staal) of 180 kg (PE)
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Bestelnr. 23126 Bestelnr. 23127 Bestelnr. 23128

Bestelnr. 23129 Bestelnr. 23130 Bestelnr. 23131

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerkan van plaatstaal 132 x 181 158 x 226 178 x 336  23129 23130 23131
Doseerkan van van roestvast staal 132 x 181 158 x 226 178 x 336  40081 40082 40083
Doseerkan van polyethyleen 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280   40093 40094 -
Doseerkan van plaatstaal 132 x 215 158 x 260 178 x 370  23126 23127 23128
Doseerkan van van roestvast staal 132 x 215 158 x 260 178 x 370  40084 40085 40086
Doseerkan van polyethyleen 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310   40095 40096 -
Vultrechter, verzinkt     23132 23132 23132
Vultrechter van roestvast staal     36486 36486 36486

Capaciteit

456

Bestelnr. 40084 Bestelnr. 40083 Bestelnr. 40095 Bestelnr. 40094

Veiligheidskannen | staal, roestvast staal, PE

Veiligheidskannen van staal, polyethyleen en roestvast 
staal
• Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van 

roestvast stalen of PE
• Kunststof stootrand beschermt de robuuste kanbehuizing 

tegen beschadigingen (alleen stalen en roestvast stalen 
versies)

• Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm (alleen stalen en 
roestvast stalen versies)

• Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en 
instructies 

Opslag- en transportkannen
• Nauwsluitende schroefdop
• Schroefdop beveiligd tegen verlies (alleen stalen en roestvast 

stalen versies) 

Doseerkannen
• Soepele fijndoseerkraan van roestvast staal (1.4301) incl. 

ontluchting en PTFE-afdichting
• Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar
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Veiligheidskannen | staal, roestvast staal

Bestelnr. 36475 Bestelnr. 36476 Bestelnr. 36477

Bestelnr. 40087
Bestelnr. 40088

Bestelnr. 36472 Bestelnr. 36473

Bestelnr. 40090 Bestelnr. 40091

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Transportjerrycan van plaatstaal 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216  36472 36473 36474
Transportjerrycan van roestvast staal 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216  40087 40088 40089
Doseerjerrycan van plaatstaal 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271  36475 36476 36477
Doseerjerrycan van roestvast staal 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271  40090 40091 40092

Capaciteit

Veiligheidskannen van staal en roestvast staal
• Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van 

roestvast staal
• Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm
• Kunststof stootrand beschermt de robuuste kanbehuizing 

tegen beschadigingen
• Afdichtingen van NBR
• Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en 

instructies
• Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging 

Opslag- en transportjerrycan
• UN-goedkeuring voor het transport van de vloeibare stoffen 

van de verpakkingsklassen I, II en III (UN 3A1/X/250/…)
• Opening Ø ca. 35 mm met ergonomische afsluitdop van 

aluminium 

Doseerjerrycan
• Soepele fijndoseerkraan van roestvast staal (1.4301) incl. 

ontluchting en PTFE-afdichting
• Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar
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Veiligheidskannen | staal, roestvast staal

Bestelnr. 36478 Bestelnr. 36479

Bestelnr. 36482 Bestelnr. 36484 Bestelnr. 36485

Bestelnr. 36480 Bestelnr. 36481

10 L 20 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Transportjerrycan van plaatstaal 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470   36478 36479
Transportjerrycan van roestvast staal 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470   36480 36481
Doseerjerrycan van plaatstaal met tapkraan 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470   36482 36483
Doseerjerrycan van roestvrij staal met tapkraan 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470   36484 36485
Vultrechter van roestvast staal     36486 36486

Capaciteit

Veiligheidskannen van staal of van roestvast staal
• Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van 

roestvast staal
• Afdichtingen van NBR
• Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en 

instructies
• Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging 

Opslag- en transportkannen
• UN-goedkeuring voor het transport van de vloeibare stoffen 

van de verpakkingsklassen I, II en III (UN 3A1/X/250/…)
• Opening Ø ca. 43,5 mm met ergonomische afsluitdop van 

aluminium
• Standaard met flexibele uitloopbuis van kunststof (Ø ca. 20 

mm)
• De uitloopbuis wordt vuilbestendig in de jerrycan opgeborgen 

Veiligheidsjerrycan met tapkraan
• Tapkraan met comfortabele bedieningshendel maakt het 

vullen in kleinere verpakkingen mogelijk
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Afvulkannen | PE

Afvulkannen van PE
• Veilig, schoon en comfortabel doseren van vloeistoffen op de 

werkvloer 
• Resistent, chemisch bestendige en UV-gestabiliseerde kannen 
• Inclusief 2 opschroefbare uitlopen in verschillende afmetingen 
• 18 beschrijfbare stickers in 9 signaalkleuren en een meertalige 

veiligheidssticker voor identificatie van de inhoud conform GHS 
• Met stabiele greep voor een ergonomische hantering 
• Leverbaar met 2, 5 of 10 liter volume

Bestelnr. 36489

Bestelnr. 36487 Bestelnr. 36488 Bestelnr. 36489

Type B x D x H (mm) Inhoud / Volume (l) Bestelnr.

Afvulkan van polyethyleen 140 x 413 x 316 2,00   36487
Afvulkan van polyethyleen 173 x 413 x 416 5,00   36488
Afvulkan van polyethyleen 260 x 413 x 523 10,00   36489
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Veiligheidsreinigingskannen | staal, roestvast staal

Bestelnr. 2898

Bestelnr. 8571 Bestelnr. 8570 Bestelnr. 8633 Bestelnr. 8632

Type B x D x H (mm)   Bestelnr.

Dompeltank met bekken van roestvast staal 670 x 660 x 935 2898
Onderdelenkorf voor dompeltank 400 x 280 x 120 2900
Zeefbodem voor dompeltank 600 x 311 x 17 2901

2,5 L 10 L 20 L 2,5 L 10 L 20 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Spoel- en reinigingstank van roestvast staal  270 x 370 270 x 430  - 8570 8633
Onderdelenkorf     - 8571 8635
Onderdelenreinigers 265 x 160    8632 - -

Capaciteit

Veiligheidsreinigingskannen van plaatstaal of van 
roestvast staal
Onderdelenreinigers van roestvast staal
• Het sluiten van het deksel duwt de dompelzeef omlaag, de te 

reinigen delen dompelen onder in de vloeistof
• Beugels houden het deksel gesloten 

Reinigings- en spoeltanks van roestvast staal
• Hoge bestendigheid ook bij agressievere reinigingsvloeistoffen
• Korf voor kleine onderdelen optioneel verkrijgbaar 

Dompel tank
• Deksel en bekken van roestvast staal
• Onderstel van plaatstaal als dichte opvangbak ontworpen
• Aftapkraan van messing in de bekkenbodem
• Deksel opent door middel van een voetpedaal en sluit 

langzaam en automatisch door gasdrukveer
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Veiligheidsreinigingskannen | staal, roestvast staal, PE

Bestelnr. 40097 Bestelnr. 40098 Bestelnr. 23139 Bestelnr. 23137

1 L 2 L 1 L 2 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Plunjerkan van plaatstaal 178 x 200 178 x 290   23133 23134
Plunjerkan van roestvast staal 178 x 200 178 x 290   23135 23136
Plunjerkan van polyethyleen 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265   40097 40098
Sproeikan van plaatstaal 165 x 300 190 x 345   23137 23138
Sproeikan van roestvast staal 165 x 300 190 x 345   8628 23139

Capaciteit

Veiligheidsreinigingskannen van plaatstaal, roestvast 
staal of PE 

Plunjerkannen
• Voor het veilig bevochtigen van poetsdoeken en sponzen
• Gemakkelijk te bedienen pompmechanisme met veerbelaste 

roestvast stalen schotel
• Zuinig doseren, restvloeistof stroomt terug in de kan
• Bescherming door vermindering van de geproduceerde 

dampen
• Bescherming tegen vlamdoorslag dankzij geïntegreerde 

vlamscherm 

Sproeikannen
• Reinigingsoppervlakken spaarzaam en gedoseerd inspuiten
• Praktische sproeikop en geïntegreerd pompmechanisme van 

kunststof
• Pomp opzetstuk incl. opschroefbaar verlengstuk
• Container voorzien van stootrand 

Materiaal
• Gegalvaniseerd staal met extra coating in signaalgeel en 

kunststof stootrand
• Hoogwaardig roestvast staal (1.4404) met kunststof stootrand
• Robuust polyethyleen met hoge bestendigheid
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Afvalbakken | staal, roestvast staal, PE

Bestelnr. 23156

Bestelnr. 8640 Bestelnr. 8641

Bestelnr. 23158

Bestelnr. 23159 Bestelnr. 23161

Bestelnr. 40235 Bestelnr. 40237

plaatstaal roestvast 
staal

PE

Type B x D x H (mm) Inhoud / Volume (l) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Afvalbak van plaatstaal  20 39379 40099 -
Afvalbak van plaatstaal 441 x 440 x 490 35 23156 23159 -
Afvalbak van plaatstaal 493 x 495 x 536 50 23157 23160 -
Afvalbak van plaatstaal 535 x 535 x 577 65 23158 23161 -
Afvalbak van roestvast staal Ø 270 x 500 20 - 8640 -
Afvalbak van roestvast staal Ø 390 x 600 50 - 8641 -
Staande veiligheidsasbak grijs  15 - - 40235
Staande veiligheidsasbak zwart  15 - - 40237

Materiaal

Afvalbakken van plaatstaal, roestvast staal of PE 

Afvalbakken voor poetsdoeken
• Veilig verzamelen van poetsdoeken en overig afval
• Tot een minimum reduceren van het uittreden van dampen
• Veilig openen door voetpedaal
• Bescherming tegen het ontstaan van brand door zelfsluitend 

deksel
• Bodemrand met ventilatieopeningen, zelfontbranding van de 

inhoud wordt hiermee voorkomen
• Afvalbak is vloeistofdicht gelast, bescherming tegen lekkende 

vloeistoffen
• FM Certificaat
• Afvalbak naar keuze plaatstaal verzinkt met rode coating of van 

roestvast staal 

Afvalbak
• Roestvast staal
• Tot een minimum reduceren van het uittreden van dampen
• Veilig openen door voetpedaal, zelfsluitend deksel 

Staande veiligheidsasbak
• Gemaakt van robuust, weerbestendig polyethyleen
• Ingeworpen sigaretten doven snel, omdat de smalle standpijp 

de zuurstoftoevoer minimaliseert
• Laag zwaartepunt garandeert hoge stabiliteit
• Incl. uitschuifbare plaat, gemakkelijk te verwijderen aluminium 

binnenbak voor het opvangen van as en sigarettenresten
• Geïntegreerde bevestigingspunt voor bescherming tegen wind 

en diefstal
• Mogelijkheden voor grondverankering en verzwaring, bv. met 

zand
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Veiligheidskannen | roestvast staal

Bestelnr. 14745 Bestelnr. 14746 Bestelnr. 14747

Bestelnr. 14757 Bestelnr. 14758 Bestelnr. 14759

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerjerrycan van roestvast staal 234 x 402 x 126 240 x 430 x 240 175 x 380 x 495  14757 14758 14759

Capaciteit

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerkan van roestvast staal 115 x 210 145 x 280 145 x 445  14745 14746 14747

Capaciteit

Veiligheidskannen van roestvast staal
• Van roestvast staal 1.4401
• Afdichtingen van PTFE
• Uitneembare vlamscherm van roestvast staal
• Ergonomische vorm, veilig werken
• Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
• Met beluchting en overdrukventiel



 transportkannen                                                     doseerkannen

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerjerrycan van roestvast staal 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380   16774 16775 -
Transportjerrycan van roestvast staal 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470  16776 16777 27974
Fijndoseerkraan     16788 16788 16788
Trechter     16791 16791 16791

Capaciteit

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerkan van roestvast staal 111 x 235 131 x 295 165 x 405  16768 16769 16770
Transportkan van roestvast staal 110 x 235 130 x 295 165 x 400  16771 16772 16773
Fijndoseerkraan     16787 16787 16787
Trechter     16790 16790 16790

Capaciteit
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 doseerjerrycan  doseerkannen Bestelnr. 16790

Veiligheidskannen | roestvast staal

Veiligheidskannen van roestvast staal
• Beveiligd tegen exploderen door overdrukventiel en 

vlamscherm
• Hoge mediabestendigheid, van hoogwaardig roestvast staal 

1.4571
• Met PTFE-afdichting
• uitneembare vlamscherm van roestvast staal 

Doseerkannen
• Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
• Met beluchting en overdrukventiel 

Transportkannen
• Met goed sluitend schroefdeksel (beveiligd tegen verlies)
• Met transportvergunning volgens GGVSE (GGVSEB / ADR / 

RID / IMDG-Code / ICAO-TI)
• Goedgekeurd voor alle gevaarlijke stoffen (verpakkingsgroep 

X): UN 1A1/X2.0/400...
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 doseerjerrycan

Bestelnr. 16796

5 L 10 L 20 L 25 L 5 L 10 L 20 L 25 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerjerrycan met tapkraan en beluchting 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470  16779 16780 16780 -
Veiligheidopslagkan met fijndoseerkraan en 
beluchting  260 x 260 x 350   - 16782 - -
Veiligheidopslagkan met tapkraan  260 x 260 x 350  315 x 315 x 530 - 16783 - 16785
Veiligheidopslagkan met tapkraan en peilglas  260 x 260 x 350  315 x 315 x 530 - 16784 - 16786
Zelfsluitende kraan voor doseerjerrycans     16796 16796 16796 -
Insteektrechter van roestvast staal (voor 10 en 25 
liter)     - 16789 - 16789

Capaciteit

veiligheidsopslagkan 

Veiligheidsjerrycans om af te vullen
• Liggend te gebruiken (afvullen zonder jerrycan op te tillen)
• Zelfsluitende tapkraan
• Handmatige overdruk-/vacuümcompensatie met afzonderlijk 

beluchtingsventiel 

Veiligheidsopslagkannen van roestvast staal - voor 
gebruik binnen het bedrijf
• Hoge stabiliteit
• Zelfsluitende tap- of doseerkraan
• Overdrukventiel in de schroefdop
• Vulstandweergave als peilglas van PFA, optische inhoudscon-

trole tijdens het vullen of tappen
• 25 liter vat is stapelbaar
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Handling van gasflessen

Bestelnr. 13265

Bestelnr. 13266 Bestelnr. 13267 Bestelnr. 13253 Bestelnr. 12793

1x 2x 3x 4x

Type B x D x H (mm) Ø flessen Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Gasflessenhouder van verzinkt staal 192 x 131 x 60 140  13255 13254 13253 -
Gasflessenhouder van verzinkt staal 280 x 175 x 60 230  18162 12793 14699 -
Gasflessenhouder van verzinkt staal 372 x 221 x 60 320  13252 13251 - -
Gasflessenkar van PE 495 x 627 x 1110 230  13266 - - -
Gasflessenkar van PE met steunwiel 495 x 800 x 1110 tot 320  13265 - - -
Gasflessenpallet van PE 1120 x 600 x 1100 230  - - - 13267

aantal flessen

Gasflessenhouders
• Staal, verzinkt incl. kettingen om de flessen vast te zetten
• Voor gasflessen Ø 140, 230 en 320 mm
• Gemaakt van polyethyleen incl. een riem
• Voor gasflessen Ø tussen 140 en 320 mm 

Gasflessenkarren
• Voor het veilig transporteren van 1 gasfles (tot Ø 320 mm)
• Bevat een riem om de gasfles op zijn plaats te houden
• Massieve rubber wielen (wiel Ø 200 mm)
• Draagkracht: 80 kg 

Polyethyleen gasflessenpallet
• Voor maximaal 4 gasflessen (Ø 230 mm)
• Veilig transport met vorkheftruck
• Incl. veiligheidsketting voor extra bevestiging aan vorkheftruck
• Draagkracht 300 kg
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Gasflessenbergingen

Bestelnr. 38715

Bestelnr. 38716

  Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Gasflessenberging met 1 draaideur 1430 x 1410 x 2210   38715
Gasflessenberging met 2 draaideuren 2760 x 1410 x 2210   38716
Gasflessenstelling 1440 x 1040 x 750   8615

Gasflessenbergingen 

Getest en veilig
• Veilige opslag volgens de voorschriften van gasflessen, 

uitpandig 

Constructie
• Stevige stalen frameconstructie met gaasrooster
• Dak van geprofileerd plaatstaal
• Gegalvaniseerd met extra poedercoating in grijs (RAL 7016) 

voor optimale corrosiebescherming
• Afsluitbare draaideur
• Gedemonteerde levering, met montage handleiding 

Opslagcapaciteit model 38715:
• 25 gasflessen van elk 50 liter   

Opslagcapaciteit model 38716:
• 50 gasflessen van elk 50 liter   

Gasflessenstelling
• Stevige gegalvaniseerde constructie
• Tot 2 stellingen kunnen op elkaar worden gestapeld
• Laadvermogen 500 kg
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Bestelnr. 2729

Bestelnr. 11308 Bestelnr. 2732 Bestelnr. 12125

zonder zeef met zeef

Type Ø x H (mm) Inhoud / Volume (l) Bestelnr. Bestelnr.

Vatentrechter van PE Ø 580 x 115 5 2729 2730
Vatentrechter van PE met deksel Ø 605 x 145 5 2731 2732
Vatentrechter van PE geleidend met deksel Ø 605 x 145 5 40076 40077
Vatentrechter van PE Ø 690 x 190 22 11308 11309
Vatentrechter van PE met deksel Ø 690 x 230 22 11310 11311
Vatentrechter van PE geleidend met deksel Ø 690 x 190 22 23117 23119
Vatentrechter van staal Ø 650 x 135 30 12125 -

Vatentrechters van polyethyleen of van plaatstaal 

• Blikken en filters kunnen op het geribbelde oppervlak worden 
gezet om uit te druipen

• Optioneel leverbare deksel houdt verontreinigingen tegen en 
kan worden afgesloten

• Geschikt voor 200 liter vaten 

Met hoge rand
• Bedekt het hele oppervlak van het vat
• Geprofileerde bodem maakt een spatvrij vullen mogelijk
• Optioneel leverbare deksel houdt verontreinigingen tegen en 

kan worden afgesloten
• Geschikt voor 200 liter stalen en kunststof-, spuitgat- of 

dekselvaten 

Staal
• Groot oppervlak, veilig vullen in het 2" spongat van 200 liter 

stalen vaten
• Trechtervolume 30 liter

Vatentrechters | PE, plaatstaal
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Bestelnr. 40078

Bestelnr. 13303 Bestelnr. 13305 Bestelnr. 40079

Type B x D x H (mm) Max. vulhoeveelheid (l) Bestelnr.

Trechter voor IBC van PE ronde versie 690 x 820 x 200 30,00 40078
Trechter voor IBC van PE hoekige versie 790 x 730 x 175 15,00 40079
IBC trechter van elektrisch geleidend polyethyleen 790 x 730 x 175 15,00 40080
Veiligheidsvuldeksel Ø 600 x 40  13303
Veiligheidstapplatform van polyethyleen 600 x 900 x 400  13305
Veiligheidstapplatform van elektrisch geleidend polyethyleen 600 x 900 x 400  23140

IBC trechter van polyethyleen 

• Trechter voor montage op standaard IBC’s
• Voor het veilig opvangen en afvoeren van vloeistoffen
• Koepelvormige bodem - vloeistoffen lopen volledig weg
• Uitloopopening Ø ca. 100 mm (ronde versie) 

Uitvoering hoekig
• Grote afvoeropening (Ø 145mm) met geïntegreerde 2" 

aansluiting
• Afdruiptafel met zijdelingse opstelvlakken
• Opbergvak voor IBC-deksel 

Veiligheidsvuldeksel
• Beschermt doeltreffend tegen verontreiniging
• Houdt druipende resten veilig tegen
• Voor 200 liter spongatvaten
• Openingen voor 3/4" en 2" spongat - voor het gebruik van 

pompen en/of peilstokken 

Veiligheidstapplatform
• Bescherming tegen druipende restvloeistoffen
• Voor 200 liter spongatvaten
• Met openingen voor 3/4"- en 2"-spongaten

Trechters voor IBC | PE
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Bestelnr. 19307

Bestelnr. 2781 Bestelnr. 2780

Bestelnr. 19349

Bestelnr. 40072 Bestelnr. 40075

Bestelnr. 19303 Bestelnr. 19306

Bestelnr. 10055 Bestelnr. 19302

 Vatensleutel Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

gietijzer brons brons staal kunststof kruissleutel
2781 2780 12033 10055 9701 19302

 Spiraal-aardingskabel Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

ATEX ja ja ja ja geen geen
Lengte (mm) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
met 1x roestvast stalen klem, 1x schroefoog 19307 19308 40072 40073 19303 19304
met 2x roestvast stalen klem 19348 19349 40074 40075 19305 19306

Versie HDVersie MD

Spiraal-aardingskabels
Vermijden van explosiegevaar door vonkvorming of 
elektrostatische oplading
• Goedgekeurd volgens ATEX II 1GD T6,
• Lage elektrische weerstand met hoge mechanische sterkte
• Chemisch bestendige en slijtvaste kabelmantel
• ATEX-uitvoering met roestvast stalen klem
• Spiraal-aardingskabel met lengte 3 of 5 meter 

Geteste ATEX roestvast stalen klemmen in 2 optionele 
maten
• Type MD (middelzware belasting, openingshoek ca. 15 mm) - 

voor vaten, containers tot 200 liter
• Type HD (zware uitvoering, grote openingshoek ca. 40 mm) - 

voor grotere systeemcomponenten, vaten en containers vanaf 
200 liter etc. 

Vatensleutel
Gietijzer

• Voor alle gangbare vaten 

Brons
• Voor alle gangbare vaten
• Compacte constructie, vonkvorming uitgesloten 

Staal
• Past op alle gangbare spongatdeksels
• Eenvoudig te openen dankzij lange bedieningshendel 

Kunststof
• Geschikt voor 3/4" en 2" spongatdeksels en voor kunststof 

deksels DIN 51 en DIN 61 

Kruissleutel
• Van gelakt staal
• Voor het moeiteloos openen van gewone vatendoppen 

volgens het wielkruisprincipe

Aardingskabels en vatensleutel
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Vatgereedschap

• Geschikt voor het vullen van 
agressieve chemicaliën

• Gemaakt van polypropyleen 
dat zeer bestendig is tegen vele 
zuren en logen

Bestelnr. 2774

• Geschikt voor het vullen van 
bijvoorbeeld minerale-oliepro-
ducten, alcoholen, ontvlambare 
oplosmiddelen, etc.

• Gemaakt van roestvrij staal/
aluminium

Bestelnr. 40070

• Geschikt voor het vullen van 
hoog viskeuze vloeistoffen, 
waaronder minerale oliën, 
alcoholen, ontvlambare oplos-
middelen

• Gemaakt van roestvast staal/
aluminium

Bestelnr. 40071

Vloeistofniveaumeter
• Met beschermkap en geïnte-

greerde ontluchting: geeft aan 
wanneer het vat nagenoeg 
gevuld is

Bestelnr. 18094

Peilglas
• Van verchroomd staal en veilig-

heidsglas
• Geschikt voor iedere 3/4" 

tapkraan, zodat bij geplaatst 
peilglas afgetapt kan worden

• Voor liggende vaten
Bestelnr. 2776

Niveaumeter
• Met schaalverdeling
• Passend op alle gangbare 60- en 

200-liter-vaten met 3/4" opening
• Geschikt voor niet-etsende 

vloeistoffen zoals oliën, anti-vries 
en brandstoffen

Bestelnr. 13299

Vatveiligheidsventiel van 
messing met 2" schroefdraad
• Automatische beluchting
• Manueel vacuüm
• Opent bij een overdruk van 0,35 

bar
Bestelnr. 2777

Roestvast stalen tapkraan 
met 3/4" schroefdraadaansluiting
• Zelfsluitend met vlamdam en PTFE 

afdichtingen
• Verstelbare tappositie
• Voor brandbare en agressieve vloeistoffen
• Met ophangvoorziening voor vulkannen

Bestelnr. 2797

Messing-tapkraan  
met 3/4" schroefdraadaansluiting
• Zelfsluitend met vlamdam en PTFE 

afdichtingen
• Voor brandbare, niet-agressieve vloeistoffen 

< 30 SAE
• Met ophangvoorziening voor vulkannen
• Verstelbare tappositie

Bestelnr. 2799

Tapkraan van roestvast staal 
met 3/4" schroefdraadaansluiting
• Zelfsluitend met vlamscherm en PTFE 

afdichtingen
• Verstelbare tappositie
• Voor brandbare en agressieve vloeistoffen

Bestelnr. 2795

Tapkraan van polyethyleen
• Geschikt voor het vullen en 

legen van vaten met 2" schroef-
draad

• Geen elektrische of pneuma-
tische aansluiting noodzakelijk

• Volledige leging van een liggend 
vat



Vatpomp 
van PP, handmatige bediening, voor zwakke 
zuren en logen, pompcapaciteit: 8 l/min
Bestelnr. 16840

 

Vatpomp 
van roestvast staal, handmatige bediening, 
voor zeer zuivere vloeistof, oplosmiddelen 
en smaakstoffen, pompcapaciteit: 10 l/min
Bestelnr. 16842

 

Vatpomp met handbediening Minipomp met handbedrijf Vatpomp met voetbediening

 
Vatpomp 
van roestvast staal, voetbediening, pompca-
paciteit: 20 l/min, schroefdraad 2”
Bestelnr. 16841
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Toebehoren Bestelnr.

Adapter     16896

Model Uitvoering Buis Ø (mm) Lengte dompelbuis (mm) Pompcapaciteit (l/min) Bestelnr.

Vatpomp van PP handmatige bediening  1000,00 8,00 16840
Vatpomp van roestvast staal voetbediening  950,00 20,00 16841
Vatpomp van roestvast staal handmatige bediening  600,00 10,00 16842
Vatpomp van PP handmatige bediening 12,00 700,00 14,00 16849
Vatpomp van PP handmatige bediening 18,00 700,00 26,00 16870
Vatpomp van PP handmatige bediening 12,00 700,00 12,00 16872
Minipomp van PP handmatige bediening 10,00 450,00 4,00 16873
Vatpomp van PP voetbediening 15,00 700,00 20,00 16874
Vatpomp van PP voetbediening 22,00 900,00 30,00 16884
Vatpomp van PP voetbediening 12,00 700,00 12,00 16895

Vatpompen
• Voor zwakke zuren, logen en petrochemische vloeistoffen
• Snelle en schone leging van jerrycans en kleine vaten tot 60 liter
• Passend voor vatschroefdraad Ø 64 mm (BSI)
• Met medium in aanraking komende delen van PP, PE en FKM 

Oplosmiddelenpompen
• Met medium in aanraking komende delen van roestvast staal (1.4301) en 

PTFE
• Aansluitschroefdraad 2" fijn, passend voor reservoirs tot 60 liter met 

R 2"-schroefdraad
• Adapter voor gangbare als toebehoren
Voetbediening
• Dompelbuis op vatdiepte traploos instelbaar
• Voor vaten tot 220 liter
Handbediening
• Vaste uitloopbocht met afsluitkraan van roestvast staal/PTFE 

Universele handpompen
• Aanzuigbuis past zich automatisch aan de betreffende vathoogte aan
• Incl. universele afsluitdop voor reservoiropeningen Ø 30–70 mm
• Transportpijp van PP
• Naar keuze met uitloopbocht of met slang (PVC), lengte 1,5 m en afsluitkraan 

(PP/PE)
• Voetpomp voor vaten tot 120 liter
• Minipomp PP voor vaten tot 10 liter, incl. universele plug voor reser-

voiropening van Ø 20–36 mm

Vatpompen



Vatpomp roestvast staal met 
afvoerslang (1,2 m) of uitloopbocht 
(afschroefbaar)
• voor ontvlambare vloeistoffen, elektrisch 

geleidend
• PTFE-afdichtingen
• te gebruiken in zone 0 en 1
• Explosiegroep II A
• Roestvast staal 1.4301
• Dompelbuis Ø 32 mm

Vatpompen
• Met vaste uitloopbocht (PP) of flexibel 

PVC-afvoerslang (1,2 m) en afsluiter
• Snel vullen uit vaten
• Dompelbuis Ø 32 mm
• Afdichting van PTFE
• Transportcapaciteit tot 12 l/min
• voor vaten en tanks van 60 - 1.000 liter

Antistatische set in kunststof koffer
• Bestaande uit: 3 kleurgecodeerde koperen 

verbindingskabels met aardingsklemmen 
(1 koperen kabel 1,30 m lang, 2 koperen 
kabels, geïsoleerd 3 m lang) in een robuuste 
kunststof koffer

Bestel-Nr. 2790
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Model Accessoires voor Materiaal Bestelnr.

Schroefdraadaansluiting PP vatpomp PP   16934
Schroefdraadaansluiting RVS vatpomp staal   16935
Schroefdraadaansluiting Alle modellen PP   18963
Schroefdraadaansluiting Alle modellen PP   18964
Vatenstop Alle modellen PVC   16936

Model Uitvoering Dompeldiepte (mm) Pompcapaciteit (l/min) Bestelnr.

Vatpomp van PP uitloopslang 500 0,20  16902
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 500 0,20  16897
Vatpomp van roestvast staal vaste uitloopbocht 360 0,22  18908
Vatpomp van roestvast staal uitloopslang 360 0,22  18909
Vatpomp van PP uitloopslang 650 0,23  16915
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 650 0,23  16898
Vatpomp van PP uitloopslang 800 0,26  16916
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 800 0,26  16899
Vatpomp van PP uitloopslang 1000 0,30  18956
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 1000 0,30  18954
Vatpomp van PP uitloopslang 1250 0,30  16918
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 1250 0,30  16900
Vatpomp van PP uitloopslang 1500 0,30  18957
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 1500 0,30  18955
Vatpomp van roestvast staal vaste uitloopbocht 570 0,35  16923
Vatpomp van roestvast staal uitloopslang 570 0,35  16925
Vatpomp van roestvast staal vaste uitloopbocht 910 0,56  16924
Vatpomp van roestvast staal uitloopslang 910 0,56  16926

Vatpomp PTFE
• Voor het aftappen van zeer zuivere vloeistoffen
• Met afsluitkraan
• Dompelbuislengte 950 mm
• Dompelbuis Ø 32 mm
• Transportcapaciteit 0,4 l/slag

Bestelnr. 16927



 Stapelbakken
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Stapelbakken | PE

Bestelnr. 22539 Bestelnr. 22548

Bestelnr. 22540 Bestelnr. 22557

 

1)

 

grijs rood blauw zwart

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Stapelbak van polyethyleen 800 x 500 x 500 90  22536 22537 22539 -
Stapelbak van polyethyleen 1000 x 800 x 600 260  22540 22541 22543 -
Stapelbak van polyethyleen 1200 x 800 x 600 300  22548 22549 22551 -
Stapelbak polyethyleen 1200 x 1000 x 600 400  22556 22557 22559 -
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 90 L 786 x 523 x 43   - - - 24279
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 260 L 986 x 823 x 43   - - - 24280
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 300 L 1186 x 823 x 43   - - - 24281
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 400 L 1186 x 1023 x 43   - - - 24282

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Stapelbakken van polyethyleen
Veilig en ruimtebesparend verzamelen en ter 
beschikking stellen van opslaggoederen en 
herbruikbare materialen
• Vervaardigd van duurzaam polyethyleen
• Opslag van emballage met bijv. zuren, logen, oliën, 

onbrandbare oplosmiddelen, enz.
• Hoge bestendigheid tegen vele zuren, logen en agressieve 

media
• Laadvermogen 500 kg
• Weerbestendig en gemakkelijk te reinigen
• Laag eigen gewicht
• Van alle kanten gemakkelijk onderrijdbaar met pompwagen of 

vorkheftruck
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Multifunctionele containers | PE

Bestelnr. 32030 Bestelnr. 32041

Bestelnr. 32035 Bestelnr. 32045

 

1)

 

grijs rood blauw

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Multifunctionele container van PE met poten 825 x 1240 x 845 600,00  32030 32031 32033
Multifunctionele container van PE met poten 1030 x 1340 x 845 800,00  32038 32039 32041
Multifunctionele container van PE met wielen 825 x 1240 x 900 600,00  32034 32035 32037
Multifunctionele container van PE met wielen 1030 x 1340 x 900 800,00  32042 32043 32045

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Multifunctionele container van polyethyleen 
Verzamelen, sorteren, opslaan en aanleveren van 
waarde- en verbruiksmaterialen 

• Hoogwaardige, vormvaste en robuuste constructie
• Eenvoudige behandeling, gering eigen gewicht
• Gemakkelijk te reinigen
• Vloeistofdicht en bestand tegen veel zuren en logen
 
 Model met poten
• Gemakkelijk onderrijdbaar voor het transport met hefappa-

ratuur
 
 Model met wielen
• Gemakkelijk, handmatig transport
• 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (incl. vastzetinrichting),  

 wiel ø 125 mm
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Bestelnr. 15486 + 22812

Kiepbakken met wielen | PE

Bestelnr. 13067

Bestelnr. 23073 Bestelnr. 15483

Bestelnr. 23074

 

1)

 

grijs rood blauw

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Kiepbak met wielen polyethyleen 920 x 1320 x 625 300,00  23073 23072 23070
Kiepbak met wielen polyethyleen 960 x 1440 x 825 500,00  15484 15483 13066
Kiepbak met wielen polyethyleen 1150 x 1560 x 925 750,00  15487 15486 13067
Kiepbak met wielen polyethyleen 1170 x 1590 x 1100 1000,00  23077 23076 23074
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 300 L    23078 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 500 L    22810 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 750 L    22812 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 1000 L    23079 - -

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Kiepbakken 

Verzamelen en aanleveren van afval en materialen
• Grote bokwielen (Ø 200 mm) en vergrendelbare zwenkwielen 

(Ø 125 mm)
• Gemakkelijk te legen, handmatig kantelen over de wielas van 

de bokwielen
• Draagkracht:  

capaciteit 300 L en 500 L = 150 kg  
capaciteit 750 L en 1000 L = 250 kg
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Bestelnr. 13064

Bestelnr. 23083 Bestelnr. 13062

Bestelnr. 23086 Bestelnr. 23095

 

1)

 

grijs rood blauw

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 920 x 1420 x 590 300,00  23083 23082 23080
Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 960 x 1530 x 790 500,00  15490 15489 13061
Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 1150 x 1650 x 890 750,00  15496 15495 13062
Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 1170 x 1660 x 1060 1000,00  23091 23090 23088
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 920 x 1420 x 625 300,00  23087 23086 23084
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 960 x 1530 x 830 500,00  15493 15492 13063
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 1150 x 1650 x 925 750,00  15499 15498 13064
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 1170 x 1660 x 1095 1000,00  23095 23094 23092
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 300 L    23078 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 500 L    22810 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 750 L    22812 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 1000 L    23079 - -

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Kiepbakken van polyethyleen 

Verzamelen en aanleveren van afval en materialen
• Geïntegreerde vorkkokers
• Naar keuze met bokwielen
• Bediening van de vergrendelingsvoorziening activeert onmid-

dellijk het kantelproces
• Ingebouwd veerschaarmechanisme begrenst het kantelen tot 

ca. 90°, ter bescherming van de bakken tegen beschadiging
• Draagkracht:  

capaciteit 300 L en 500 L = 150 kg  
capaciteit 750 L en 1000 L = 250 kg

Kiepbakken met vorkkokers | PE



  

1)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Vatenroller polyethyleen 720 x 800 x 225  300 23262
Vatenroller polyethyleen met dissel 720 x 800 x 225  300 23263
Vatenroller polyethyleen met spatscherm met duwbeugel 720 x 800 x 1025  300 23264
Vatenroller elektrisch geleidend polyethyleen met spatscherm met duwbeugel 720 x 800 x 1025  300 23265
Vatenroller staal 610 x 610 x 125  350 13333
Vatenkar staal   350 40068
Vatenkar staal   350 40069

1) draagvermogen (kg)
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Vaten transportsystemen

Bestelnr. 23262

Bestelnr. 23263 Bestelnr. 13333 Bestelnr. 40068

Veilig en gemakkelijk transport van vaten 

Vatenrollers van polyethyleen
• Ideaal voor 200 liter vaten van staal of kunststof
• Vloeistofdicht en corrosievrij
• 2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide (Ø 80 mm)
• Geprofileerde bodem, hoge stabiliteit tijdens transport 

Vatenrollers van staal
• 4 zwenkwielen van polyamide (Ø 75 x 25 mm)
• Voor 200 liter vaten 

Vatenkarren van staal
• Moeiteloos oppakken en transporteren van vaten
• Geen kiepen of rijden onder de volle ton nodig
• Voor stalen en kunststof vaten van 60 tot 220 liter
• Stevige constructie van staal en roestvast staal met 

hoogwaardige poedercoating
• Optioneel in elektrisch geleidende uitvoering voor gebruik in 

explosiegevaarlijke omgevingen (zones 1, 2 IIA, IIB)



Type Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatendraaitang staal met beugel staal met epoxy coating 700 x 560 x 850 300 19257
Vatendraaitang staal met schaargrijper verzinkt staal 1080 x 550 x 850 300 2881
Vatendraaitang horizontaal staal met epoxy coating 120 x 665 x 60 350 13309
Hijshaken met ketting staal verzinkt en gelakt 130 x 170 x 700 500 19262
Vatentang verticaal staal met epoxy coating 550 x 250 x 210 350 2689
Vatentang verticaal staal met epoxy coating 440 x 100 x 800 350 2691
Vatophanging verzinkt staal  300 9877
Vatengrijper verticaal gelakt staal 300 x 350 x 445 350 13274

Vatendraaitangen
• Robuuste thermisch verzinkte of gelakte uitvoering
• Stalen vaten veilig en eenvoudig optillen, draaien en legen
• Draaibereik vat > 360°

Model met klem
• Stalen vat kan in zowel verticale 

als horizontale positie worden 
vergrendeld

Bestelnr. 19257

Model met schaargrijper
• Voor verticaal of horizontaal 

transport van stalen vaten van 
200 liter

• Kan in horizontale positie worden 
vergrendeld

• Vaten kunnen in de grijper 
worden gedraaid

Bestelnr. 2881

Vatenkantelaar, horizontaal
• Voor het heffen en vervoeren 

van kraal- of klemringvaten van 
200 liter

• Met vergrendelingsmechanisme
Bestelnr. 13309

Hijshaken met ketting
• Verticaal of horizontaal transport
• Ook geschikt voor het heffen van 

liggende vaten
Bestelnr. 19262

Vatentang, verticaal
• Voor het heffen en vervoeren 

van kraal- of klemringvaten van 
200 liter

• Geschikt voor dicht opeenge-
pakte vaten of voor het laden 
van veiligheids- en T-code 
overmaatse vaten

Bestelnr. 2689

Vatentang, verticaal
• Voor het heffen en vervoeren 

van kraal- of klemringvaten van 
200 liter

• Optimaal geschikt voor dicht 
opeengepakte vaten

Bestelnr. 2691

Vatophanging voor liggende 
vaten
• Voor het horizontaal heffen en 

vervoeren van stalen kraalvaten 
van 60 en 200 liter

• Stevige kettingconstructie met 
2 speciale grijphaken voor het 
heffen van vaten

Bestelnr. 9877

Schaargrijper
• Voor het verticaal heffen en 

vervoeren van stalen vaten van 
200 liter en vaten met kunststof 
L-ring van 220 liter, hoogte: 350 
mm

Bestelnr. 13274

481

Vatendraaitangen
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Vatenkantelaar | heftruckaccessoire

Bestelnr. 2542

Bestelnr. 2543

Bestelnr. 19260

Model Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vat grijper staal voor 1 vat staal met epoxy coating 710 x 890 x 975 350 2542
Vat grijper staal voor 2 vaten staal met epoxy coating 1050 x 1080 x 975 700 2543
Trommelgrijper staal voor 1 vat staal met epoxy coating 710 x 1100 x 160 350 19260

Vatengrijper voor één of twee vaten
• Veilige opname van stalen kraal- en spanringvaten
• In hoogte verstelbaar
• Door de vaten onder de rand aan te rijden en op te tillen m.b.v. 

de vatengrijper, wordt het vat automatisch gezekerd
• De grijper verankert zich bij het hefproces aan de rand van het 

vat, automatische ontgrendeling bij het neerzetten van het vat 

Vatenklem
• Voor 200-liter-stalen kralenvaten
• Als uitbreidingsaccessoire voor een vorkheftruck
• Klem omsluit het vat automatisch bij het optillen door de 

vorkheftruck
• Borging aan de vorkheftruck door vleugelschroeven
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Vatenkantelaar
• Geschikt voor vatdiameters van 380 mm tot 600 mm
• In het frontbereik ingebouwde, draaibaar gemonteerde prismabek, met behulp van een 

handmatige spaninrichting kan elk willekeurige vat worden geklemd
• Veiligheidsketting voor bevestiging aan de heftruck
• Draaibereik vat: 180°, draagvermogen: 300 kg
• Vorkkokers: 170 x 70 mm, vorkafstand 630 mm

Vatenkantelaar met eindeloze ketting voor 200-liter-stalen 
vaten
• Gemakkelijke bediening van de bestuurdersstoel van de heftruck
• Eindeloze ketting maakt gedoseerde vatleging vanaf willekeurige 

hoogte mogelijk
• Borging aan de heftruck door middel van vergrendelingsschroeven
• Vorkkokers: 180 x 65 mm, vorkafstand: 620 mm
• Draaibereik vat: > 360°, draagvermogen: 300 kg

 
Vatenkantelaar als heftruckaccessoire 
van staal, met handzwengel
Bestelnr. 2880

 

 
Vatenkantelaar als heftruckaccessoire 
van staal, met eindeloze ketting
Bestelnr. 19258

 

Model Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatendraaitang staal met handzwengel staal met epoxy coating 1055 x 1000 x 455 300 2880
Vatendraaitang staal met eindeloze ketting staal met epoxy coating 990 x 720 x 510 300 19258
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Vatenlifter

Bestelnr. 13330

Bestelnr. 19255 Bestelnr. 23271

Type Verrijdbaar onderstel Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatenlifter type GH  staal met epoxy coating 900 x 1100 x 1885 350 19255
Vatenlifter type LE breed staal met epoxy coating 980 x 810 x 1180 250 13330
Vatenlifter met grijper smal gelakt staal 830 x 1140 x 1605 300 23266
Vatenlifter met grijper breed gelakt staal 1200 x 1140 x 1605 300 2538
Vatenlifter met grijper breed gelakt staal 1200 x 1100 x 2135 300 23271

Vatenlifter type GH
• Geschikt voor 200 liter stalen vaten met kraalrand
• Verstelbaar loopwerk (720 mm tot 1390 mm inrijbreedte)
• Gemakkelijk en nauwkeurig rangeren
• Speciaal zelfsluitend grijpmechanisme 

Vatenlifter type LE
• Geschikt voor 200 liter stalen vaten met kraalrand
• Eenvoudig en gemakkelijk laden van vaten vanaf europallets en 

opvangbakken
• Speciaal vergrendelingsmechanisme voor vatopname aan de 

bovenste rand 

Vatenlifter met grijper
• Voor 60 liter en 200 liter stalen vaten met kraalrand en stalen 

spanringvaten
• Speciaal vergrendelingsmechanisme: het stalen vat wordt aan 

de bovenste vatrand gegrepen en veilig vastgeklemd
• Verstelbaar grijpmechaniek, optimale aanpassing aan verschil-

lende vatgroottes en opnameposities
• Loopwerken gemakkelijk verplaatsbaar door 2 bok- en 2 

zwenkwielen



485

Bestelnr. 2539

Bestelnr. 23276 Bestelnr. 2879

Type Verrijdbaar onderstel Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatenlifter staal met voetpomp met beugel smal staal met epoxy coating 830 x 1140 x 1605 300 14683
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel breed staal met epoxy coating 1200 x 1140 x 1605 300 2539
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel breed staal met epoxy coating 1200 x 1100 x 2135 300 23276
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel smal staal met epoxy coating 830 x 1140 x 1605 300 32016
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel breed staal met epoxy coating 1200 x 1140 x 1605 300 32018
Vatenlifter met prismabekken en voetpomp smal staal met epoxy coating 830 x 1140 x 1605 300 23290
Vatenlifter met prismabekken en voetpomp breed staal met epoxy coating 1200 x 1140 x 1605 300 23292
Vatenlifter met prismabekken en voetpomp breed staal met epoxy coating 1200 x 1100 x 2135 300 2879

Vatenlifter met klem
• 2 varianten voor 200 liter stalen vaten of universeel voor alle 

200/220 liter stalen en kunststofvaten
• Automatisch sluitende vatklemmen
• Met voetpomp
• Gemakkelijk verplaatsbaar door 2 bok- en 2 zwenkwielen (met 

rem)
• Artikel 14683, 2539 en 23276 voor 200 liter stalen vaten
• Artikel 32016 en 32018 voor 200/220 liter stalen en kunst-

stofvaten 

Vatenlifter met prismabekken
• Voor het optillen, draaien, mengen, gedoseerd legen en 

transporteren
• Grijpsysteem met draaibaar gelagerde prismabekken - ideaal 

voor 60 tot 220 liter kunststof L-ring- en dekselvaten alsmede 
60 en 200 liter stalen kraal- en spanringvaten

• Draaibereik: > 360°
• Praktische voetpomp voor het ergonomische heffen van het 

vat
• Neerzetten van het vat door middel van een afzonderlijk 

voetpedaal
• Hefhoogten tot 1.400 mm (afhankelijk van de versie)
• Gemakkelijk verplaatsbaar, 2 zwenk- en bokwielen (zwenk-

wielen met vastzetinrichting)
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Wand-/hoekbeschermingsprofielen

Pilaarbescherming

Pilaarbescherming

geel zwart

type beschermingsprofiel Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Muur smal 1 500 x 50 x 125 23096 23097
Muur smal 2 1000 x 50 x 125 23098 23099
Muur breed 3 500 x 50 x 250 23100 23101
Muur breed 4 1000 x 50 x 250 23102 23103
Hoek smal 5 250 x 125 x 250 23104 23105
Hoek breed 6 250 x 125 x 500 23106 23107
Pilaar 160 360 x 360 x 500 23108 23109
Pilaar 200 400 x 400 x 500 23110 23111
Pilaar 240 440 x 440 x 500 23112 23113
Pilaar 300 500 x 500 x 500 23114 23115

Verpakkingseenheid = 2

Kleur

Beveiliging van transportroutes 

Muur- of hoekbescherming
• Voorkomen beschadigingen aan wanden of hoeken
• Van robuust polyethyleen
• Goede stootvastheid ook bij koudere temperaturen
• Botsingen, bijvoorbeeld door hefwerktuigen wordt gedempt, 

mogelijke beschadigingen aan hefwerktuigen worden gemini-
maliseerd

• Bestand tegen veel agressieve chemicaliën
• Waarschuwingskleuren geel/zwart, UV-bestendig
• Set bestaat uit 2 profielen, incl. montagemateriaal 

Pilaarbescherming
• Bescherming van pilaren, steunen en palen die zich in onmid-

dellijke nabijheid van routes bevinden
• Van robuust polyethyleen
• Goede stootvastheid ook bij koudere temperaturen
• Meervoudig op elkaar monteerbaar, ook het bovenste gedeelte 

van een pijler kan worden beschermd
• Botsingen, bijvoorbeeld door hefwerktuigen wordt gedempt, 

mogelijke beschadigingen aan hefwerktuigen worden gemini-
maliseerd

• Waarschuwingskleuren geel/zwart, UV-bestendig
• Set bestaat uit 2 profielen, incl. connector

Aanrijbeveiliging
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toebehoren - poten 100/200 liter 400 liter 550 liter

Bestelnr. 12499 12501 13073

 100 200 400 550 700

Model met tapopening met tapopening met tapopening met tapopening met tapopening
B x D x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Bestelnr. geel 13393 12497 11515 13070 13071
Bestelnr. groen 13395 13307 13388 13365 13342
Bestelnr. oranje 13394 13306 13389 13366 13343

Inhoud (l)

Strooigoedbakken

Bestelnr. 13068 Bestelnr. 13366 Bestelnr. 13071

toebehoren - wielenset 100/200 liter 400 liter 550 liter

Bestelnr. 12498 12500 13072

 100 200 400 550 700

Model zonder schepopening zonder schepopening zonder schepopening zonder schepopening zonder schepopening
B x D x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Bestelnr. geel 13296 12495 12496 13068 13069
Bestelnr. groen 13298 13301 13328 13368 13358
Bestelnr. oranje 13297 13300 13315 13369 13359

Inhoud (l)

Strooigoedbakken van kunststof 

• Zeer stabiele constructie, hoge slagvastheid
• Naar keuze met schepopening
• Volledig van polyethyleen, duurzaam en corrosiebestendig
• Deksel gemakkelijk en zonder gereedschap demonteerbaar
• Strooigoedbakken zijn afsluitbaar (slot niet in levering 

inbegrepen)
• Leverbaar in lichtgrijs met deksels in verschillende kleuren



Toebehoren Bestelnr.

wandhouder voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes  9905
rollenstandaard voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes  9908
rollenstandaard voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage)  9909

Type Materiaaldikte Absorptie (l/VE) L x B Verpakkingseenheid Bestelnr.

Rol licht 250,00 90 m x 40 cm 2 11315
Rol zwaar 250,00 45 m x 80 cm 1 9936
Rol zwaar 250,00 45 m x 40 cm 2 9937
Mat licht 136,00 46 cm x 40 cm 200 11327
Mat zwaar 129,00 46 cm x 40 cm 100 9934
Slang  57,00 1.2 m x 75 mm 15 9930
Slang  64,00 3 m x 75 mm 6 9931
Kussen  46,00 46 cm x 46 cm 10 9932
Kussen  35,00 25 cm x 25 cm 20 9933
Vattopmat zwaar 42,00 Ø 560 mm 25 14367
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Bestelnr. 11315

Bestelnr. 9934

Bestelnr. 9930 Bestelnr. 9933

Sorbents | olie

Olie sorbents – waterafstotend, betrouwbare adsorptie 
van olie, benzine, etc. 

• Zeer sterk slijtvast
• Extreem hoge duurzaamheid
• Geschikt voor zware en langdurige belasting
• Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
• Uitstekende adsorptie-eigenschappen
• Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht) 

Materiaaldiktes:
• Licht   – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
• Zwaar   – voor grote lekkages of opname van plassen
• Geen onnodig materiaalverbruik   – geperforeerde rollen en 

matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig 
heeft

• Minimaal risico op uitdruipen   – uitstekende hechting tussen 
vezeloppervlak en vloeistof
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Sorbents | universeel

Bestelnr. 11314

Bestelnr. 9951

Bestelnr. 9943
Bestelnr. 9954

Toebehoren Bestelnr.

wandhouder voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes  9905
rollenstandaard voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes  9908
rollenstandaard voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage)  9909

Type Materiaaldikte Absorptie (l/VE) L x B Verpakkingseenheid Bestelnr.

Rol licht 242,00 90 m x 40 cm 2 11314
Rol licht 242,00 90 m x 80 cm 1 11317
Rol zwaar 242,00 45 m x 80 cm 1 9950
Rol zwaar 242,00 45 m x 40 cm 2 9949
Slang  64,00 3 m x 75 mm 6 11347
Slang  57,00 1.2 m x 75 mm 15 9954
Mat licht 144,00 46 cm x 40 cm 200 11326
Mat zwaar 136,00 46 cm x 40 cm 100 9951
Kussen  46,00 46 cm x 46 cm 10 9943
Kussen  35,00 25 cm x 25 cm 20 9944
Vattopmat zwaar 42,00 Ø 560 mm 25 9953

Universeel sorbents – betrouwbare adsorptie van olie, 
water, koelvloeistoffen en niet-agressieve chemicaliën 

• Zeer sterk slijtvast
• Extreem hoge duurzaamheid
• Geschikt voor zware en langdurige belasting
• Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
• Uitstekende adsorptie-eigenschappen
• Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht) 

Materiaaldiktes:
• Licht – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
• Zwaar – voor grote lekkages of opname van plassen
• Geen onnodig materiaalverbruik – geperforeerde rollen en 

matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig 
heeft

• Minimaal risico op uitdruipen – uitstekende hechting tussen 
vezeloppervlak en vloeistof
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Sorbents | speciaal

Bestelnr. 9913

Bestelnr. 9917

Bestelnr. 9910 Bestelnr. 9915

Toebehoren Bestelnr.

wandhouder voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes  9905
rollenstandaard voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes  9908
rollenstandaard voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage)  9909

Type Materiaaldikte Absorptie (l/VE) L x B Verpakkingseenheid Bestelnr.

Rol licht 268,00 90 m x 80 cm 2 11319
Rol zwaar 228,00 45 m x 70 cm 1 9919
Rol zwaar 228,00 45 m x 40 cm 1 9913
Slang  85,00 1.2 m x 75 mm 15 9914
Slang  84,00 3 m x 75 mm 6 9915
Kussen  57,00 25 cm x 25 cm 20 9910
Kussen  78,00 46 cm x 46 cm 10 9916
Mat zwaar 114,00 46 cm x 40 cm 100 9917
Mat licht 163,00 46 cm x 40 cm 200 9918

Speciaal sorbents – betrouwbare adsorptie van zuren, 
logen, agressieve chemicaliën en olie 

• Zeer sterk slijtvast
• Extreem hoge duurzaamheid
• Geschikt voor zware en langdurige belasting
• Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
• Uitstekende adsorptie-eigenschappen
• Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht) 

Materiaaldiktes:
• Licht – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
• Zwaar – voor grote lekkages of opname van plassen
• Geen onnodig materiaalverbruik – geperforeerde rollen en 

matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig 
heeft

• Minimaal risico op uitdruipen – uitstekende hechting tussen 
vezeloppervlak en vloeistof
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Toebehoren Bestelnr.

Navulset mobiele box Sorbents olie   14408
Navulset mobiele box Sorbents universeel   14409
Navulset mobiele box Sorbents speciaal   14410
Navulset transportwagen Sorbents olie   14414
Navulset transportwagen Sorbents universeel   14415
Navulset transportwagen Sorbents speciaal   14416

Praktische navulsets voor de mobiele box (zonder wegwerpveiligheidshandschoenen)

Handige mobiele boxen waarborgen een snelle toegang in geval 
van lekkage. 
Het geselecteerde assortiment is ideaal samengesteld voor de 
onmiddellijke inperking van gevaren in het geval van lekkage.

Olie sorbents
Veilige opname van olie, benzine, diesel, oplosmiddelen enz., 
waterafstotend

Universeel sorbents
Veilige opname van olie, water, koelvloeistoffen en niet-agres-
sieve chemicaliën

Speciaal sorbents
Veilige opname van zuren, logen, agressieve chemicaliën en olie

PREMIUM transportwagen speciaal, B x D x H (mm): 410 x 590 x 950
Bestelnr. 14413

PREMIUM mobiele box universeel, B x D x H (mm): 610 x 400 x 340
Bestelnr. 14406

Type B x D x H (mm) Materiaal Bestelnr.

Mobiele box Olie sorbents 610 x 400 x 340 van polyethyleen 14405
Mobiele box Universeel sorbents 610 x 400 x 340 van polyethyleen 14406
Mobiele box Speciaal sorbents 610 x 400 x 340 van polyethyleen 14407
Transportwagen Olie sorbents 410 x 590 x 950 van polyethyleen 14411
Transportwagen Universeel sorbents 410 x 590 x 950 van polyethyleen 14412
Transportwagen Speciaal sorbents 410 x 590 x 950 van polyethyleen 14413

PREMIUM adsorptiemiddelen calamiteitenset in een 
praktische transportwagen 
Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 3 paar 
wegwerpveiligheidshandschoenen, 5 afvalzakken, 1 
veiligheidsbril

PREMIUM mobiele box 
Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 1 paar 
wegwerpveiligheidshandschoenen

Sorbents | mobiele box, transportwagen, navulsets



Granulaat Universeel Absorptie (l/VE) Gewicht (kg) Bestelnr.

Granulaat universeel ultra fijne korrel (VE: 1 zak) 11,00 10  14394
Granulaat universeel ultra fijne korrel (VE: 3 zakken à 10 kg) 33,00 30  18165
Granulaat universeel fijne korrel (VE: 1 zak) 18,00 20  9906
Granulaat universeel fijne korrel (VE: 3 zakken à 20 kg) 54,00 60  18453
Granulaat universeel grove korrel (VE: 1 zak) 16,00 20  9956
Granulaat universeel grove korrel (VE: 3 zakken à 20 kg) 48,00 60  18468
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Granulaat

Toebehoren Materiaal Bestelnr.

Kleine handschep  polypropyleen  14369
Grote handschep  polypropyleen  14370

Universele grove korrels
• Korrelgrootte van 1 - 3 mm
• Zak van 20 kg absorbeert tot 16 liter stookolie
• Geschikt voor massieve oppervlakken
• Optimale slipweerstand, zelfs bij volledige verzadiging
• Voor binnen en buiten

Universele fijne korrels
• Korrelgrootte van 0,5 - 1 mm
• Zak van 20 kg absorbeert tot 18 liter stookolie
• Dringt door in kleine uitsparingen en kieren
• Het meest geschikt voor een groot contact met het oppervlak en 

snelle absorptie (bijvoorbeeld verkeersgebieden)
• Optimale slipweerstand, zelfs bij volledige verzadiging

Universele ultra fijne korrels
• Korrelgrootte van 0,3 - 0,7 mm
• Zak van 10 kg absorbeert tot 11 liter stookolie
• Dringt door in de fijnste uitsparingen en kieren
• Bij uitstek geschikt voor toepassingen waarvoor weinig afval en een 

zeer grote zuigkracht zijn vereist

Granulaten - voor het absorberen van oliën, logen, 
vetten, brandstoffen, verven enz. 

• Testcertificaat (MPA-NRW type III R)
• Officieel getest en goedgekeurd voor gebruik op verkeersge-

bieden
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Afdichtmat, B x D x H (mm): 800 x 800 x 8
Bestelnr. 13098

Vloeistofbarrière, B x L x H (mm): 70 x 3000 x 100
Bestelnr. 11365

Vloeistofbarrière, B x H (mm): 400 x 50
Bestelnr. 13096

Opberg-transportkoker B x L x H (mm)   Materiaal Bestelnr.

voor lengte 400 mm 190 x 475 x 210 polyethyleen 13097
voor lengte 600 mm 190 x 675 x 210 polyethyleen 13094
voor lengte 800 mm 190 x 875 x 210 polyethyleen 13101
voor lengte 1000 mm 190 x 1080 x 210 polyethyleen 13102
voor lengte 1200 mm 190 x 1280 x 210 polyethyleen 13095

Type B x D x H (mm)   Materiaal Bestelnr.

Vloeistofbarrière 70 x 3000 x 100 polyurethaan 11365
Vloeistofbarrière 45 x 2000 x 50 polyurethaan 13093
Vloeistofbarrière 400 x 50 polyurethaan 13096
Afdichtmat 800 x 800 x 8 polyurethaan 13098
Afdichtmat 1000 x 1000 x 8 polyurethaan 9901
Afdichtmat 400 x 400 x 8 polyurethaan 9902
Afdichtmat 1200 x 1200 x 8 polyurethaan 9903
Afdichtmat 600 x 600 x 8 polyurethaan 9904Type

Opbergboxen van polyethyleen
• met praktische draaggreep en deksel
• voorbereid voor wandmontage

Afdichtmatten en vloeistofbarrières

Flexibele afdichtmatten - Snelle bescherming bij 
lekkende vloeistoffen 

• Verhinderen ongewenst indringen van waterverontreinigende 
vloeistoffen in de bodem of het riool

• Incl. beschermfolie met geïntegreerde grepen
• Bestand tegen water, koolwaterstoffen en de meeste chemi-

caliën
• Extreem dicht, flexibel, op de onderzijde hechtend materiaal, 

past zich aan de bodemgesteldheid aan
• Meerdere keren te gebruiken

Flexibele vloeistofbarrières - Snelle bescherming bij 
lekkende vloeistoffen 

• Hechten aan de vloer en beschermen de omgeving tegen 
lekkende vloeistoffen

• Bestaan uit een speciaal kunststofmengsel
• Bestand tegen water, koolwaterstoffen en de meeste chemi-

caliën
• Herbruikbaar, kan met zeepwater worden gewassen of 

ontgiftigd
• Voor alle gladde ondergronden
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 UW VEILIGHEID IS ONS WERK 
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 ALS HET OP VEILIGHEID AANKOMT 
 SLUITEN WIJ GEEN COMPROMISSEN 

Wij nemen het onderhoud van uw brandveiligheidsopslagkasten en 
arbeidsmiddelen serieus. Ook in uw belang.

Onze dienstverlening stelt normen 

Onze deskundigheid als ontwikkelaar en fabri-
kant van veiligheidsmiddelen komt ook tot ui-
ting in ons dienstenaanbod: wij bieden u een 
naadloos, professioneel serviceprogramma. 
 
Veiligheidsmiddelen zijn er om in geval van 
nood de ergste schade te voorkomen. Daar-
om moeten zij regelmatig worden onder-
houden om te allen tijde volledig functioneel 
te zijn.

Professioneel onderhoud kan van vitaal 
belang zijn zijn. 

Onjuist onderhoud kan ernstige gevolgen heb-
ben hebben. In geval van schade neemt niet 
alleen de dekking voor de verzekeringsnemer 
af, het resulteert ook in enorme kosten, zoals 
het verlies aan productiecapaciteit, verhuisko-
sten, logistieke omschakeling, aansprakelijk-
heid etc. Daarbij komen ook nog de vaste ko-
sten aan personeel, voertuigen, kredietfaciliteit 
etc. Als deze problemen kunt u met “het Ase-
cos veiligheidsconcept” voorkomen. Daarmee 
staat u wettelijk aan de veilige kant.
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 WAAROM ONDERHOUD BELANGRIJK IS 
 – DE WETTELIJKE BASIS 

De wet vereist een periodiek onderhoud en keuring van uw arbeidsmiddelen, 
waartoe ook de brandveiligheidsopslagkasten behoren.

De wetgever heeft strikte regels in de omgang met gevaarlijke stoffen, alsook die van keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen. 
De complexiteit van deze regels geven wij in onderstaand diagram weer:

Klik hier voor een vergroting en download de informatie over keuring 
en onderhoud van brandveiligheidsopslagkasten.

Redenen voor de aankoop van een brandveiligheidsopslagkast:

››› duurzame veiligheid en rechtszekerheid
›››  bescherming van mens en milieu
›››  beperking van aansprakelijkheid voor de organisatie
›››   juridisch aan de veilige kant staan, echter alleen bij regelmatig onderhoud en veiligheidstechnische  

keuring van uw brandveiligheidsopslagkast!
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 ALLEEN ASECOS KAN ASECOS PRODUCTEN 
 PERFECT ONDERHOUDEN 

We kennen elk detail van onze producten; wij 
hebben deze zelf ontwikkeld en gebouwd. 
Daarom moet u bij het onderhoud en de 
veiligheidstechnische inspectie aan uw brand-
veiligheidsopslagkast uitsluitend vertrouwen op 
de originele service van asecos. Onze eigen ge-
certificeerde servicemedewerkers zijn door ons 
opgeleid en weten precies hoe te handelen.

Goed onderhoud verlengt de levens-
duur en zorgt voor een duurzaam en  
veilig gebruik. Minimaliseer uitval en  
calculeer voorspelbare kosten in. In geval van 
storing beschikken wij als producent direct over 
de meest gebruikte en voorkomende reserve-
onderdelen van onze brandveiligheidsopslag-
kasten.

Onderstaande service en dienst-
verlening mag u van ons verwachten:

›› › Garantie en productaansprake-
lijkheid direct van de producent

›› › Controle en inspectie op basis 
van actuele richtlijnen en nor-
men (gebruik, opslag, Ex-zone 
etc.)

›› › Complete en consistente docu-
mentatie en beschikbaarheid 
van alle onderdelen (tenminste 
10 jaar)

›› › Service netwerk in Europa

›› › 98% van alle reparaties kunnen 
wij binnen het onderhoudsbe-
zoek uitvoeren; dit betekent 
voor u geen extra voorrijkosten

Vertrouw op de asecos Service
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Vertrouw op de expertise van asecos:
wij zorgen er voor dat uw brandveiligheidsopslagkasten perfect 
worden onderhouden. Wat kunt u van ons verwachten:

Een periodieke jaarlijkse veiligheidstechnische keuring en onder-
houd door Europa’s grootste producent van brandveiligheidsop-
slagkasten. 

Keuring en onderhoud wordt uitgevoerd door gecertificeerde en 
deskundige servicemedewerkers van asecos. Een en ander in 
overeenstemming met artikel 7.4a uit het Arbeitsomstandighe-
denbesluit. 

Een periodieke veiligheidstechnische keuring waarborgt een 
duurzaam en veilig gebruik van uw brandveiligheidsopslagkasten 
voor jarenlang onbezorgd gebruik.

Asecos servicemonteurs controleren alle onderdelen en functies 
die voor het veilig functioneren van uw brandveiligheidsop-
slagkasten noodzakelijk zijn. Bij reparatie of vervanging worden bij 
asecos brandveiligheidsopslagkasten alleen originele onderdelen 
gebruikt.

 MET BEHULP VAN ONZE SERVICE EN 
 DIENSTVERLENING STAAT U ALTIJD AAN DE 
 VEILIGE KANT 

Iedere veiligheidskast wordt voorzien van een individueel con-
trolerapport. Tijdens de veiligheidstechnische keuring worden 
eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk in het bij de 
kast behorende rapport vastgelegd. Dit rapport wordt u na elke 
controle toegestuurd. Het rapport bevat een checklist van alle 
onderdelen die moeten worden gecontroleerd en dient tegelijk 
als historisch overzicht van alle jaarlijkse controlebeurten. 

Het controlerapport biedt u tevens de nodige documentatie voor 
het bevoegd gezag en is uw bewijs in geval van aanspraak op 
schadevergoeding.
 
Asecos is als geen ander in staat preventief en correctief onder-
houd uit te voeren aan uw brandveiligheidsopslagkasten. Onze 
servicemonteurs beschikken over de beste knowhow en worden 
speciaal hiervoor opgeleid, bijgeschoold en gecertificeerd.
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 ONZE TARIEVEN 

Preventief onderhoud met een veiligheidstechnische keuring door de producent.
Continuïteit en veiligheid zijn wezenlijke ele-
menten als het gaat om brandveiligheidsops-
lagkasten. Om uw brandveiligheidsopslagkas-
ten in een optimale conditie te houden is een 
jaarlijks preventief onderhoud en keuring vol-

gens de Europese en nationale voorschriften 
noodzakelijk (Arbeidsomstandighedenbesluit, 
PGS15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 
89/655/EEG, 2009/104/EG).
Door het afsluiten van een asecos Servicecon-

tract garanderen wij u maximale zekerheid en 
een duurzaam en veilig gebruik van uw (ase-
cos) brandveiligheids-opslagkast(en).

Naast het periodieke onderhoud en de veilig-
heidstechnische keuring aan uw brandveilig-
heidsopslagkasten, kan asecos ook de veilig-
heidstechnische keuring voor u uitvoeren aan 
uw UFA recirculatie-units, chemicaliën/logen 

en zuren kasten, GAP veiligheidswerkboxen 
,zuurkasten, afzuigarmen, nood- en oogdou-
ches, PGS 15 of stalen opslagsystemen (con-
tainers), magazijnstellingen en Smoke&Talk 
rookcabines.

Bel ons voor meer informatie: 
+31 (0) 172 50 64 76

Tarieven Service en dienstverlening

11 jaar jaar
garantie op de 

geleverde serviceendienstverlening 1010 jaar jaar
fabrieksgarantie */geen reparatiekosten*

55 jaar jaar
fabrieksgarantie*

COMFORTCOOMMMFFFFOOOORRTOOM

Voor alle merken brandveiligheidsopslagkasten
 a) 1x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische controle
 e) luchttechnische controle/meting

Voor alle merken brandveiligheidsopslagkasten
 a) 1x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische keuring
 e) preventief onderhoud
 f) luchttechnische controle/meting
 g) individueel controlerapport per kast
 h) onderdelen tot € 5 inclusief

Voor asecos Q-brandveiligheidsopslagkasten
 a) 2x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische keuring
 e) preventief onderhoud
 f) luchttechnische controle/meting
 g) individueel controlerapport per kast
 h) geen voorrijkosten
 i) 100% korting op originele asecos onderdelen
 j) voorrang bij onverwachte storing
 k) automatische opvolging
looptijd 10-jarig contract

*Bij jaarlijkse onderhoud en inspectie door asecos

COMFORTPlusCOOMMFFOORRTC MMF Pl

Voor asecos brandveiligheidsopslagkasten
 a) 1x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische keuring
 e) preventief onderhoud
 f) luchttechnische controle/meting
 g) individueel controlerapport per kast
 h) onderdelen tot € 5 inclusief
 i) 25% korting op overige originele asecos onderdelen
 j) voorrang bij onverwachte storing
 k) automatische opvolging
looptijd 5-jarig contract

11 jaar jaar
garantie op de 

geleverde serviceendienstverlening 1010 jaar jaar
fabrieksgarantie */geen reparatiekosten*

55 jaar jaar
fabrieksgarantie*

11 jaar jaar
garantie op de 

geleverde serviceendienstverlening 1010 jaar jaar
fabrieksgarantie */geen reparatiekosten*

55 jaar jaar
fabrieksgarantie*
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Onderhoud door asecos
"Better safe than sorry."
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Inhuizen PGS 15 brandveiligheidsopslagkasten

Het gehele logistieke proces in één hand bij asecos én 
volledige ontzorging voor u als opdrachtgever.
 
Brandveiligheidsopslagkasten kunnen door hun bovengemiddelde 
gewicht een uitdaging blijken wanneer het gaat om het opstellen op 
de gebruikersplaats. 

Of het nu gaat om een interne verplaatsing, een verplaatsing naar een 
ander pand, het afvoeren van de brandveiligheidsopslagkast of het 
plaatsen van een nieuwe brandveiligheidsopslagkast, dit alles kunnen 
wij ergonomisch en veilig voor u verzorgen.

Wij verzorgen voor u de planning, de opslag, het transport en het op 
de plaats van bestemming plaatsen van uw brandveiligheidsopslag-
kasten inclusief 1e in gebruikname, klaar voor gebruik. Verpakkings-
materialen worden door ons mee retour genomen.

Standaard inhuizen
 
Het inhuizen en opstellen van uw PGS 15 brandveiligheidsops-
lagkasten wordt uitgevoerd met onze standaard inhuismiddelen 
door een serviceteam bestaande uit minimaal twee Nederlands 
sprekende en deskundige servicemedewerkers, welke beschikken 
over VCA-VOL. 

Om een goed beeld te verkrijgen van de route welke de brandvei-
ligheidsopslagkast van vrachtwagen tot gebruikersplaats dient af te 
leggen hebben wij een inhuisformulier ontwikkeld.

Op basis van een volledig ingevuld inhuisformulier kunnen wij een 
gedegen inschatting maken van de omvang en de kosten van de 
voorgenomen werkzaamheden.

Mocht het invullen van het inhuisformulier niet de voorkeur genieten, 
kan gebruik gemaakt worden van een schouwing ter plaatse door 
onze specialisten. Wij brengen de bestaande situatie welke van 
toepassing is in kaart en bieden vervolgens een op maat gemaakte 
oplossing aan op basis van onze bevindingen. 
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SERVICE EN ONDERHOUD
ONDERWEG NAAR EN VOOR UW VEILIGHEID
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Colofon

Maten, gewichten en afbeeldingen
Informatie over maten en gewichten zijn bij benadering. Afbeeldingen kunnen afwijkend zijn ten opzichte van het origineel.  
Producten worden zonder accessoires of decoratiemateriaal geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Prijs- en leveringsinformatie
Bindende prijsinformatie en levertijden kunt u opvragen bij uw respectievelijke verkoper/handelspartner.

Asecos-garantie
*   Bij het afsluiten van een COMFORT onderhoudsabonnement met een vaste looptijd van 5 jaar,  

wordt de garantie van uw Asecos brandveiligheidsopslagkast voor gevaarlijke stoffen conform  
EN 14470 tot maximaal 5 jaar verlengd.

*  Bij het afsluiten van een PREMIUM onderhoudsabonnement met een vaste looptijd van 10 jaar,  
wordt de garantie van uw Asecos Q-LINE brandveiligheidsopslagkast voor gevaarlijke stoffen  
conform EN 14470-1 tot 10 jaar verlengd.

Overige
Daarnaast verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van Asecos BV op www.asecos.nl en naar de verkoopvoorwaarden van 
uw respectievelijke verkoper/handelspartner.

September 2022
© Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten die daarop zijn gebaseerd, blijven voorbehouden aan de uitge-
ver. Dat geldt in het bijzonder voor kopieën, bewerkingen, vertalingen, microverfilmingen alsook het invoeren en bewerken in 
elektronische systemen.
Alle informatie in deze catalogus is naar ons beste weten samengesteld. Houd er echter rekening mee dat we geen aansprake-
lijkheid kunnen aanvaarden voor fouten en vergissingen. 
Alle informatie is voor informatieve doeleinden. De toepasselijke wetgeving is bepalend voor het individuele geval. Let op de 
voor u bindende landspecifieke voorschriften en voorschriften!

Uitgever
Asecos BV

jaar10
garantie

jaar





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

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

www.asecos.nl

Onder voorbehaud van eventuelle drukfouten en productwijzigingen t.g.v. 
veranderde wettelijke voorschriften, technische ontwikkelingen en vernieuwing 
van modellenreeksen

© asecos GmbH 09/2022
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