V-LINE

Een nieuw concept voor de opslag van gevaarlijke stoffen

››› Beide zijkanten volledig ››› Innovatieve techno- ››› Opslagcapaciteit identiek
toegankelijk met een perfect
overzicht over de inhoud.

logie voor een maximaal aan standaard kasten – met
slechts een halve kastbreedte.
gebruiksgemak.

Asecos V-LINE
HET NIEUWE CONCEPT VOOR DE
OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Asecos V-LINE brandveiligheidsopslagkasten zijn volgens consistente doelstellingen ontwikkeld en
geconstrueerd:

›››
›››
›››
›››
›››

Directe toegang tot alle verpakte chemicaliën. Hierdoor heeft u een vrij en maximaal overzicht over de dagelijks
gebruikte gevaarlijke stoffen.
Maximale veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen.
Perfecte integratie in bestaande situaties.
Optimale benutting van het vloeroppervlak.
Hoogste comfort tijdens het gebruik.

Het resultaat is een unieke lijn van brandveiligheidsopslagkasten met indrukwekkende kwaliteiten.
De juiste brandveiligheidsopslagkast voor elke toepassing
De V-LINE brandveiligheidsopslagkasten zijn met één of
twee uitschuifbare verticale secties in een laboratorium of in
een industrieel design met verschillende uitrustingsniveaus
leverbaar.

Per sectie kunnen tot 5 legborden op een rastermaat van
25 mm op de gewenste hoogte worden gemonteerd voor
de opslag van diverse emballagematen. Speciaal gereedschap is hiervoor niet nodig. In totaal zijn per uitschuifbare
sectie 6 opslagniveaus te creëren.

Afhankelijk van de gewenste opslagcapaciteit is de V-LINE
naar keuze leverbaar met 1 of 2 uitschuifbare verticale
secties. Het 815 mm brede model met twee uitschuifbare
verticale secties kan twee keer zoveel gevaarlijke stoffen opslaan als een standaard 1200 mm brede brandveiligheidsopslagkast. Het 448 mm brede model wordt geleverd met
één uitschuifbare verticale sectie en kan net zoveel gevaarlijke stoffen opslaan als één standaard brandveiligheidsopslagkast van 1200 mm breed.
Afwerking (kleur)

Leverbare kleuren zijn:

Speciaal voor de industrie maar ook voor het laboratorium
is het Bi-Colour Design met zijn krasvaste afwerking in
diverse kleuren voor het front van de uitschuifbare secties
in combinatie met antracietgrijs voor de romp leverbaar:

Romp en front uitschuifbare sectie:

Romp:

Perfect voor het laboratorium is de V-LINE in de klassieke
enkelkleurige uitvoering met een gladde poedercoating.

RAL
7035

Lichtgrijs
RAL 7035

RAL
9010

Wit
RAL 9010

RAL
7016

Front uitschuifbare sectie:
Antracietgrijs
RAL 7016

RAL
1004

Signaalgeel
RAL 1004

RAL
7035

Lichtgrijs
RAL 7035

RAL
3020

Rood
RAL 3020

RAL
5010

Blauw
RAL 5010
Roestvast staal
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Innovatieve technologie
De innovatieve uitschuifbare verticale secties zijn de
naamgever van de Asecos V-LINE.
De elektrische aangedreven uitschuifbare verticale secties
zijn handig in gebruik en maken het werken met de kast
eenvoudig en veilig door een maximale toegang aan beide
kanten tot de opgeslagen chemicaliën. Verpakkingen zijn
volledig zichtbaar en gemakkelijk te bereiken.

Elektronisch openen en sluiten
De uitschuifbare verticale secties van de V-LINE kunnen
gemakkelijk en zonder extra inspanning worden geopend
of gesloten met behulp van een soft-touch-LED. Openen
en sluiten gaat rustig, zacht en zonder schokken.

Optimale integratie en gebruik van de ruimte
Omdat zuurkasten en werktafels dieper zijn dan standaard
brandveiligheidsopslagkasten, benut de V-LINE met zijn
diepte van 853 mm de ruimte die conventionele brandveiligheidsopslagkasten tot nu toe ongebruikt lieten. Een
praktische opstelling is het plaatsen naast een zuurkast of
tussen twee zuurkasten in, waarbij de fronten gelijk komen
te staan. Vanzelfsprekend is een opstelling tussen zuurkast
en werktafel ook heel goed mogelijk.

Praktijkvoorbeeld in het laboratorium
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Asecos V-LINE
MEER DAN ALLEEN VEILIG
Maximale veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, comfort voor de gebruiker en een minimaal benodigd
vloeroppervlak – dat waren de doelstellingen bij het ontwerp.
Om aan al deze eisen te kunnen voldoen hebben de ingenieurs van Asecos alle grenzen van de technische mogelijkheden opgezocht. De totale ontwikkeling heeft ruim 3 jaar
in beslag genomen.
Vanzelfsprekend is de V-LINE type 90 (90 minuten brandwerend) getest en goedgekeurd volgens EN 14470‑1
en EN 1363‑1.
Tevens voldoet de kast aan de norm EN 14727 voor
laboratoriummeubilair waarbij o.a. alle bewegende delen
ten minste 50.000 keer zonder problemen geopend en
gesloten moeten kunnen worden.
De V-LINE is zodanig ontworpen dat de uitschuifbare verticale secties in geval van brand of stroomuitval automatisch
binnen 20 seconden sluiten.
De uitschuifbare verticale secties worden geopend met behulp van een soft-touch-LED, die aan de bovenzijde van de
kast is aangebracht. Als het ledlampje groen kleurt, dan is
de kast gereed om open te gaan. Vergeet de gebruiker de
kast na gebruik te sluiten, dan sluiten de laden automatisch
na 1 minuut, voorafgegaan door een akoestisch signaal.
Is de kast volledig gesloten dan kleurt het ledlampje rood.
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Indien de laden bij het openen of sluiten weerstand ondervinden van 65 Newton of meer, bijvoorbeeld als er een
obstakel voor de kast staat of als iemand tijdens het sluiten
toch nog snel iets wil plaatsen of pakken, dan stopt de kast
uit zichzelf met openen of sluiten.
Cruciaal was verder dat voortdurend de luchtinhoud van de
kast conform de voorschriften kon worden ververst, ook bij
geringe ventilatie.
De volledige inhoud, te weten 125 flessen van 1 liter of 45
flessen van 2,5 liter per sectie, is in één oogopslag zichtbaar
vanaf beide zijkanten van de uitschuifbare verticale sectie.
Om het risico van kantelen uit te sluiten kunnen bij het
815 mm brede model niet beide uitschuifbare verticale secties gelijktijdig geopend worden. Als één van beide
secties wordt geopend, dan wordt de andere automatisch
geblokkeerd in gesloten positie.
Met behulp van een sleutel wordt de elektrische bediening
afgesloten en kunnen de uitschuifbare verticale secties ook
niet met de hand worden geopend. Onbevoegde toegang
tot de gevaarlijke stoffen wordt hiermee voorkomen.

MAXIMAAL COMFORT
VOOR DE GEBRUIKER
Dezelfde opslagcapaciteit als standaard brandveiligheidsopslagkasten – bij slechts de helft van het
vloeroppervlak.
De slechts 448 mm brede V-LINE brandveiligheidsopslagkast kan bijna dezelfde hoeveelheid gevaarlijke stoffen
opslaan als een 900 mm brede standaard brandveiligheidsopslagkast.

Model kast

Asecos V-LINE
1 sectie met
opvanglegborden
Breedte 448 mm

Asecos S-LINE
met draaideuren
en schuifladen
Breedte 900 mm

Aantal opslagniveaus

6

6

Opslagcapaciteit
flessen van 1 liter

126

138

Flexibel opslaan
De voorraden aan de actuele behoefte aanpassen is met
de V-LINE kinderspel. Per sectie kunnen 5 legborden met
behulp van slechts een schroevendraaier per 25 mm op
de gewenste hoogte worden gemonteerd. In totaal zijn per
lade 6 opslagniveaus te creëren, waarvan uitsluitend het onderste niveau als bodemopvangbak vast ligt.

Praktijkvoorbeeld in de industrie
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BESTELINFORMATIE
TECHNISCHE SPECIFICATIE

7

V-MOVE-90 45 cm

Veilige opslag van gevaarlijke (licht-ontvlambare) stoffen in
werkruimtes conform de voorschriften
Kenmerken
• 90 minuten brandwerend.
• Getest en goedgekeurd volgens
EN 14470-1, EN 1363-1 en EN 14727.
• CE-Markering volgens de machinerichtlijn.
• GS-kwaliteitskeurmerk, bewegende
delen meer dan 50.000 keer getest.
Functie / constructie:

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.045.ONE-COLOUR
wit (RAL 9010) met 1 uitschuifbare verticale sectie, interieur met 5
opvanglegborden (6 liter) en bodemopvangbak (12 liter) met inzetrooster van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-2317 A
(Relingsysteem als afgebeeld is optioneel)

• Extreem robuust: degelijke,
hoogwaardige constructie. Sluitmechaniek is ter bescherming tegen
corrosie buiten de opslagruimte
gemonteerd.
• Elektronisch openen en sluiten:
de uitschuifbare verticale secties
openen en sluiten met een druk op
de knop. Geïntegreerde elektronische
thermobeveiliging voor sluiten in geval
van brand.
• Perfecte toegang: emballage aan
beide zijkanten toegankelijk. Tot zes
opslagniveaus, per opslagniveau tot
50 kg belastbaar.

• Altijd gesloten: uitschuifbare
verticale secties sluiten automatisch
na 60 seconden, voorafgegaan door
een akoestisch signaal. Indicatie van
vergrendeling (rood/groen).
• Geen toegang voor onbevoegden:
de uitschuifbare verticale secties
zijn elektronisch afsluitbaar met één
sleutel (te integreren in een centraal
deursluitsysteem).
• Gemakkelijk te plaatsen:
stelvoeten voor het compenseren van
kleinere oneffenheden in de vloer (tot
10 mm).
• Ventilatie: geïntegreerd ventilatiesysteem voor aansluiting (Ø 75 mm)
op een mechanische afzuiginstallatie.
Optioneel leverbaar:
• Inzetrooster.
• Bodemopvangbak.
• Antislipmatten.
• Relingsysteem.
• Vlak legbord.
• Opvanglegbord.

Ventilatie-opzetunit
Veilige ventilatie voor
brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar, snel en
gemakkelijk aan te
brengen.

Legbord, relingsysteem (optioneel)

Bestelnr. 14-1003

Beveiliging tegen omvallen emballage

EU-bestelnr. 14220

Recirculatie-opzetunit
Geen bouwkundige
afvoerkanalen meer
nodig.
Voorkom kostbare
doorvoeringen
Roestvast stalen front
Ideaal wanneer maximale bestendigheid wordt
vereist.
Bestelnr. 14-1011
EU-bestelnr. 25099

Legborden m.b.v. slechts een schroevendraaier per
25 mm op de gewenste hoogte te monteren.
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V-MOVE-90 45 cm

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.045.BI-COLOUR
romp antracietgrijs (RAL 7016) met 1 uitschuifbare verticale sectie, in de
kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (6 liter) en
bodemopvangbak (12 liter) met inzetrooster van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-2311 A
(Relingsysteem als afgebeeld is optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.045.ONE-COLOUR
romp lichtgrijs (RAL 7035) met 1 uitschuifbare verticale sectie, in de kleur
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 5 opvanglegborden (6 liter) en bodemopvangbak (12 liter) met inzetrooster van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-2316 A
(Relingsysteem als afgebeeld is optioneel)

Kies zonder meerprijs uit deze kleurencombinaties:
ONE-COLOUR
BI-COLOUR
RAL
7035

lichtgrijs

RAL
1004

RAL
9010

helder
wit

RAL
7035

antraciet antraciet
grijs /
grijs /
signaalgeel lichtgrijs

RAL
3020

antraciet
grijs /
rood

RAL
5010

antraciet
grijs /
blauw

antraciet
grijs /
RVS

Standaard interieurs voor model V90.196.045
5 opslagniveaus bestaan uit 4 opvanglegborden (6 l) en 1 bodemopvangbak (12 l)
6 opslagniveaus bestaan uit 5 opvanglegborden (6 l) en 1 bodemopvangbak (12 l)

Model
V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR

Uitvoering
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur

Kleur front uitschuifbare sectie
lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs, RAL 7016
signaalgeel, RAL 1004
antracietgrijs, RAL 7016
lichtgrijs, RAL 7035
antracietgrijs, RAL 7016
verkeersrood, RAL 3020
antracietgrijs, RAL 7016
blauw, RAL 5010
antracietgrijs, RAL 7016
roestvast staal

Bestelnr.
11-2302
11-2303
11-2304
11-2305
11-2306
11-2307
11-2308

V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90 196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR

met 5 opslagniveaus
met 5 opslagniveaus
met 5 opslagniveaus
met 5 opslagniveaus
met 5 opslagniveaus
met 5 opslagniveaus
met 5 opslagniveaus

lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs, RAL 7016
signaalgeel, RAL 1004
antracietgrijs, RAL 7016
lichtgrijs, RAL 7035
antracietgrijs, RAL 7016
verkeersrood, RAL 3020
antracietgrijs, RAL 7016
blauw, RAL 5010
antracietgrijs, RAL 7016
roestvast staal

11-2309
11-2310
11-2311
11-2312
11-2313
11-2314
11-2315

V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR

met 6 opslagniveaus
met 6 opslagniveaus
met 6 opslagniveaus
met 6 opslagniveaus
met 6 opslagniveaus
met 6 opslagniveaus
met 6 opslagniveaus

lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs, RAL 7016
signaalgeel, RAL 1004
antracietgrijs, RAL 7016
lichtgrijs, RAL 7035
antracietgrijs, RAL 7016
verkeersrood, RAL 3020
antracietgrijs, RAL 7016
blauw, RAL 5010
antracietgrijs, RAL 7016
roestvast staal

11-2316
11-2317
11-2318
11-2319
11-2320
11-2321
11-2322

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

Kleur romp

Standaard levering:
Franco huis

EU-bestelnr.
35034-001
35034-005
35034-040
35034-041
35034-046
35034-047
35034-051
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V-MOVE-90 45 cm

Stel uw V90.196.045 brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model
V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.ONE-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR
V90.196.045.BI-COLOUR

Uitvoering
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur

Kleur romp

Kleur front uitschuifbare sectie
lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs, RAL 7016
signaalgeel, RAL 1004
antracietgrijs, RAL 7016
lichtgrijs, RAL 7035
antracietgrijs, RAL 7016
verkeersrood, RAL 3020
antracietgrijs, RAL 7016
blauw, RAL 5010
antracietgrijs, RAL 7016
roestvast staal
1)

Toebehoren / accessoires

Omschrijving

B x D x H (mm)

Vlak legbord

Staal met epoxy coating RAL 7035

314 x 709 x 35*

50

Opvanglegbord

Staal met epoxy coating RAL 7035

314 x 709 x 30*

50

Inzetrooster voor
bodemopvangbak

Staal met epoxy coating RAL 7035

305 x 705 x 60*

50

Bodemopvangbak

Staal met epoxy coating RAL 7035

307 x 707 x 80*

Relingsysteem voor één legbord Staal met epoxy coating RAL 7035
Antislipmat voor legbord

Rubber, zwart

Toebehoren algemeen
Omschrijving
Recirculatie opzet-unit, stekkerklaar
Staal met epoxy coating RAL 7035 / RAL 7016
Ventilatie-opzetunit, met flowbewaking, stekkerklaar
Staal met epoxy coating RAL 7035
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar Staal met epoxy coating RAL 7035

312 x 707 x 1

2)

EU-bestelnr.
35034-001
35034-005
35034-040
35034-041
35034-046
35034-047
35034-051

3)
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12,5

Bestelnr.
11-2302
11-2303
11-2304
11-2305
11-2306
11-2307
11-2308

Bestelnr.

EU-bestelnr.

51-1610

35097

51-1615
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51-1611

35098

51-1612

33524

51-1613

35099

51-1614

35575

Bestelnr.
14-1011
14-1003
14-1001

EU-bestelnr.
25099
14220
14218

* Breedte x diepte (B x D) is het netto bruikbare oppervlak
1) Draagkracht (kg), 2) Opvangcapaciteit (liter), 3) Grootste maat verpakking per opvanglegbord of bodemopvangbak (l)

Uitgebreide fabrieksgarantie
tot 10 jaar in combinatie met
een Asecos onderhoudscontract
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Standaard levering:
Franco huis

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

V-MOVE-90 45 cm
Vooraanzicht

Zijaanzicht

447

Doorsnede

1448

opvanglegbord

1966

reling

vlak legbord

bodemopvangbak
inzetrooster

Bovenaanzicht

V90.196.045
448 x 853 x 1966
329 x 763 x 1750
344
4
<5
<5
140
583
75

223

292

aansluitpunt
aarding

392

mm
mm
kg
m³/h
Pa
Pa
kg
kg/m²
Ø mm

187

Afmeting uitwendig (B x D x H)
Afmeting inwendig (B x D x H)
Leeg gewicht
Hoeveelheid bij10-voudige luchtverversing
Drukverlies in de kast (bij 10-v. verversing)
Drukverlies totaal (EK5/AK4 09-10)
Maximale belasting verticale sectie
Vloerbelasting
Aansluiting luchtafvoer

853

Technische gegevens

luchtafvoer
Ø 75 mm
luchttoevoer

V90.196.045
aantal / verticale sectie

standaard instelhoogte van de opvanglegborden
5
4

Afstand
Afstand
Afstand
Afstand
Afstand
Afstand

250
248
248
248
248
245

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

300
298
298
298
295

3

2

V90.196.045
Aantal verpakkingen
46
21
8

opslagcapaciteit per verticale sectie
soort verpakking
inhoud
spuitbussen
400 ml
glazen laboratoriumfles
1 Liter
glazen laboratoriumfles
2,5 Liter

1
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V-MOVE-90 81 cm

Veilige opslag van gevaarlijke (licht-ontvlambare) stoffen in
werkruimtes conform de voorschriften
Kenmerken
• 90 minuten brandwerend.
• Getest en goedgekeurd volgens
EN 14470-1, EN 1363-1 en EN 14727.
• CE-Markering volgens de machinerichtlijn.
• GS-kwaliteitskeurmerk, bewegende
delen meer dan 50.000 keer getest.
Functie / constructie:

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.081.ONE-COLOUR
Lichtgrijs (RAL 7035) met 2 uitschuifbare verticale secties, interieur met
10 opvanglegborden (5 x links, 5 x rechts á 6 liter) en 2 bodemopvangbakken (12 liter) met inzetroosters van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-2337 A
(Relingsysteem als afgebeeld is optioneel)

• Extreem robuust: degelijke,
hoogwaardige constructie. Sluitmechaniek is ter bescherming tegen
corrosie buiten de opslagruimte
gemonteerd.
• Elektronisch openen en sluiten:
de uitschuifbare verticale secties
openen en sluiten met een druk op
de knop. Geïntegreerde elektronische
thermobeveiliging voor sluiten in geval
van brand.
• Perfecte toegang: emballage aan
beide zijkanten toegankelijk. Tot zes
opslagniveaus, per opslagniveau tot
50 kg belastbaar.

• Altijd gesloten: uitschuifbare
verticale secties sluiten automatisch
na 60 seconden, voorafgegaan door
een akoestisch signaal. Indicatie van
vergrendeling (rood/groen).
• Geen toegang voor onbevoegden:
de uitschuifbare verticale secties
zijn elektronisch afsluitbaar met één
sleutel (te integreren in een centraal
deursluitsysteem).
• Gemakkelijk te plaatsen:
stelvoeten voor het compenseren van
kleinere oneffenheden in de vloer (tot
10 mm).
• Ventilatie: geïntegreerd ventilatiesysteem voor aansluiting (Ø 75 mm)
op een mechanische afzuiginstallatie.
Optioneel leverbaar:
• Inzetrooster.
• Bodemopvangbak.
• Antislipmatten.
• Relingsysteem.
• Vlak legbord.
• Opvanglegbord.

Ventilatie-opzetunit
Veilige ventilatie voor
brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar, snel en
gemakkelijk aan te
brengen.

Legbord, relingsysteem (optioneel)

Bestelnr. 14-1003

Beveiliging tegen omvallen emballage

EU-bestelnr. 14220

Recirculatie-opzetunit
Geen bouwkundige
afvoerkanalen meer
nodig Voorkom kostbare
doorvoeringen

Bi-Colour Design
Perfecte integratie in alle industriële en laboratorium
omgevingen
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Bestelnr. 14-1011
EU-bestelnr. 25099

Legborden m.b.v. slechts een schroevendraaier per
25 mm op de gewenste hoogte te monteren.

V-MOVE-90 81 cm

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.081.BI-COLOUR
Romp, antracietgrijs (RAL 7035) met 2 uitschuifbare verticale secties met roestvast
stalen fronten, interieur met 9 opvanglegborden (4 x links, 5 x rechts á 6 liter) en
2 bodemopvangbakken (12 liter) met inzetroosters van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-2350 A
(Relingsysteem als afgebeeld is optioneel)

Kies zonder meerprijs uit deze kleurencombinaties:
ONE-COLOUR
BI-COLOUR
RAL
7035

lichtgrijs

RAL
1004

RAL
9010

helder
wit

RAL
7035

antraciet antraciet
grijs /
grijs /
signaalgeel lichtgrijs

RAL
3020

antraciet
grijs /
rood

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.081.ONE-COLOUR
Wit (RAL 9010) met 2 uitschuifbare verticale secties, interieur met 8 opvanglegborden (4 x links, 4 x rechts á 6 liter) en 2 bodemopvangbakken (12 liter)
met inzetroosters van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-2331 A
(Relingsysteem als afgebeeld is optioneel)

Standaard interieurs voor model V90.196.081
2 x 5 opslagniveaus: links en rechts 4 opvanglegborden (6 l) en 1 bodemopvangbak (12 l)

RAL
5010

antraciet
grijs /
blauw

antraciet
grijs /
RVS

2 x 6 opslagniveaus: links en rechts 5 opvanglegborden (6 l) en 1 bodemopvangbak (12 l)
5 + 6 opslagniveaus:

links

4 opvanglegborden (6 l) en 1 bodemopvangbak (12 l)

rechts

5 opvanglegborden (6 l) en 1 bodemopvangbak (12 l)

Model
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR

Uitvoering
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur

Kleur front uitschuifbare secties
lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs RAL 7016
signaalgeel RAL 1004
antracietgrijs RAL 7016
lichtgrijs RAL 7035
antracietgrijs RAL 7016
verkeersrood RAL 3020
antracietgrijs RAL 7016
blauw RAL 5010
antracietgrijs RAL 7016
roestvast staal

Bestelnr.
11-2323
11-2324
11-2325
11-2326
11-2327
11-2328
11-2329

V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR

2 x 5 opslagniveaus
2 x 5 opslagniveaus
2 x 5 opslagniveaus
2 x 5 opslagniveaus
2 x 5 opslagniveaus
2 x 5 opslagniveaus
2 x 5 opslagniveaus

lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs RAL 7016
signaalgeel RAL 1004
antracietgrijs RAL 7016
lichtgrijs RAL 7035
antracietgrijs RAL 7016
verkeersrood RAL 3020
antracietgrijs RAL 7016
blauw RAL 5010
antracietgrijs RAL 7016
roestvast staal

11-2330
11-2331
11-2332
11-2333
11-2334
11-2335
11-2336

V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR

2 x 6 opslagniveaus
2 x 6 opslagniveaus
2 x 6 opslagniveaus
2 x 6 opslagniveaus
2 x 6 opslagniveaus
2 x 6 opslagniveaus
2 x 6 opslagniveaus

lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs RAL 7016
signaalgeel RAL 1004
antracietgrijs RAL 7016
lichtgrijs RAL 7035
antracietgrijs RAL 7016
verkeersrood RAL 3020
antracietgrijs RAL 7016
blauw RAL 5010
antracietgrijs RAL 7016
roestvast staal

11-2337
11-2338
11-2339
11-2340
11-2341
11-2342
11-2343

V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR

5 + 6 opslagniveaus
5 + 6 opslagniveaus
5 + 6 opslagniveaus
5 + 6 opslagniveaus
5 + 6 opslagniveaus
5 + 6 opslagniveaus
5 + 6 opslagniveaus

lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs RAL 7016
signaalgeel RAL 1004
antracietgrijs RAL 7016
lichtgrijs RAL 7035
antracietgrijs RAL 7016
verkeersrood RAL 3020
antracietgrijs RAL 7016
blauw RAL 5010
antracietgrijs RAL 7016
roestvast staal

11-2344
11-2345
11-2346
11-2347
11-2348
11-2349
11-2350

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

Kleur romp

Standaard levering:
Franco huis

EU-bestelnr.
35035-001
35035-005
35035-040
35035-041
35035-046
35035-047
35035-051
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V-MOVE-90 81 cm

Stel uw V90.196.081 brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.ONE-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR
V90.196.081.BI-COLOUR

Uitvoering
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur
exclusief interieur

Kleur romp

Kleur front uitschuifbare sectie
lichtgrijs, RAL 7035
helder wit, RAL 9010
antracietgrijs RAL 7016
signaalgeel RAL 1004
antracietgrijs RAL 7016
lichtgrijs RAL 7035
antracietgrijs RAL 7016
verkeersrood RAL 3020
antracietgrijs RAL 7016
blauw RAL 5010
antracietgrijs RAL 7016
roestvast staal
1)

Toebehoren / accessoires

Omschrijving

B x D x H (mm)

Vlak legbord

Staal met epoxy coating RAL 7035

314 x 709 x 35*

50

Opvanglegbord

Staal met epoxy coating RAL 7035

314 x 709 x 30*

50

Inzetrooster voor
bodemopvangbak

Staal met epoxy coating RAL 7035

305 x 705 x 60*

50

Bodemopvangbak

Staal met epoxy coating RAL 7035

307 x 707 x 80*

Relingsysteem voor één legbord Staal met epoxy coating RAL 7035
Antislipmat voor legbord

Rubber, zwart

312 x 707 x 1

Toebehoren algemeen
Omschrijving
Recirculatie opzet-unit, stekkerklaar
Staal met epoxy coating RAL 7035 / RAL 7016
Ventilatie-opzetunit, met flowbewaking, stekkerklaar
Staal met epoxy coating RAL 7035
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar Staal met epoxy coating RAL 7035

2)

EU-bestelnr.
35035-001
35035-005
35035-040
35035-041
35035-046
35035-047
35035-051

3)

6

12,5

Bestelnr.
11-2323
11-2324
11-2325
11-2326
11-2327
11-2328
11-2329

Bestelnr.

EU-bestelnr.

51-1610

35097

51-1615

11

51-1611

35098

51-1612

33524

51-1613

35099

51-1614

35575

Bestelnr.
14-1011
14-1003
14-1001

EU-bestelnr.
25099
14220
14218

* Breedte x diepte (B x D) is het netto bruikbare oppervlak
1) Draagkracht (kg), 2) Opvangcapaciteit (liter), 3) Grootste maat verpakking per opvanglegbord of bodemopvangbak (l)

ICONS
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Veiligheidsopslagkasten V-LINE – kenmerken

Type-aandui- GS-gecerti
ding brand ficeerd
werendheid

Norm voor
Conform CE
laboratoriummeubilair

Uittrekbare
verticale
sectie

Automatisch Europrofiel Stelvoeten
deursluitcilinder met
mechaniek sluitindicatie

Elektro
mechanisch
openen en
sluiten

Asecos
garantie

Standaard levering:
Franco huis

Breedte
45 cm

Breedte
81 cm

Hoogte

Legbord

Opvang
legbord

Lucht
technische
toebehoren

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

V-MOVE-90 81 cm
Vooraanzicht

Zijaanzicht

815

Doorsnede

1448

opvanglegbord

1966

reling

vlak legbord

bodemopvangbak
inzetrooster

Bovenaanzicht

V90.196.081
mm
mm
kg
m³/h
Pa
Pa
kg
kg/m²
Ø mm

815 x 853 x 1966
697 x 763 x 1750
500
9
<5
<5
140
516
75

230

292

aansluitpunt
aarding

392

Afmeting uitwendig (B x D x H)
Afmeting inwendig (B x D x H)
Leeg gewicht
Hoeveelheid bij10-voudige luchtverversing
Drukverlies in de kast (bij 10-v. verversing)
Drukverlies totaal (EK5/AK4 09-10)
Maximale belasting verticale sectie
Vloerbelasting
Aansluiting luchtafvoer

853

Technische gegevens

luchtafvoer
Ø 75 mm
luchttoevoer

V90.196.081
aantal / verticale sectie

standaard instelhoogte van de opvanglegborden
5
4

Afstand
Afstand
Afstand
Afstand
Afstand
Afstand

250
248
248
248
248
245

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

300
298
298
298
295

3

2

V90.196.081
Aantal verpakkingen
46
21
8

opslagcapaciteit per verticale sectie
soort verpakking
inhoud
spuitbussen
400 ml
glazen laboratoriumfles
1 Liter
glazen laboratoriumfles
2,5 Liter

1
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www.asecos.nl

Wie helpt mij bij de keuze voor het juiste product?
Waar vind ik de dichtstbijzijnde Asecos dealer?
Neem contact op met de Asecos-experts via het contactformulier
op www.asecos.nl of telefonisch via nummer +31 172 50 64 76.

Brandtestvideo:
Vergelijking van brandwerende
veiligheidsopslagkasten
Bekijk de video hier:
www.youtube.com/user/Asecos1

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

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

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

Phone +31 172 50 64 76
Fax
+31 172 49 63 62
info@asecos.nl

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

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

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,
Despachos 1 y 2
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España)

For all other countries please contact:
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +44 (0) 7880 435 436
Fax
+49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

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

Druk- en zetfouten voorbehouden. In verband met voortdurende technische ontwikkeling behoudt Asecos BV zich het
recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te vervangen door een nieuwer product.

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