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Why settle for less? The storage of hazardous
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(EN 14470 Part 1 and Part 2) is safe and
flexible!
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Neden daha azıyla yetinesiniz ki? EN (EN
14470 Bölüm 1 ve Bölüm 2) göre tehlikeli
maddelerin saklanması güvenilir ve esnek.
Sascha Kunkel Uluslararası Satış Müdürü
Tehlikeli maddelerin güvenle saklanması uzmanı

Maximum safety for you
Don’t compromise when storing hazardous materials.
Trust in state of the art technology.

Sizin için maksimum güvenlik

Tehlikeli maddeleri saklamayı riske atmayın.
Teknolojiye güvenin.

In 21st century laboratories flexible layouts are of the utmost
importance. The operational purposes of a laboratory change
quite frequently and it is important to consider a sustainable
storage concept for hazardous materials, such as flammable
liquids, during the initial planning stage. A central fire resistant
storage room is a thing of the past. Today fire resistant storage
cabinets play a major role in realizing flexible concepts in
modern laboratories, while maintaining a high degree of safety
and preventing higher costs in future lab refurbishments.
An efficient and appealing room concept and technical
equipment that adapts itself to changing laboratory procedures
– is the aim of every laboratory. The use of suitable solutions
when furnishing means that no compromises need to be made
with regard to functionality and above all safety. The following
pages provide detailed information.

21. yy laboratuvarlarında esnek düzenlemeler en önemli konudur.
Laboratuvarların operasyonel amaçları değişebilir ve bu nedenle
parlayıcı sıvılar gibi tehlikeli maddelerin depolanması için dayanıklı
bir konsept ilk aşamada planlanmalıdır. Yangına dayanıklı merkezi
oda modası geçmiş bir uygulamadır. Günümüz modern laboratuvarlarında esnek bir konseptin oluşturulmasında yangına dayanıklı
güvenlik dolaplarının rolü büyüktür; yüksek seviyede bir güvenlik
sağlanmış olur ve olası laboratuvar yenilenmelerinin önüne geçilir.
Verimli ve cazip bir oda konsepti ve değişen laboratuvar prosedürlerine uyarlanabilen teknik donanım bütün laboratuvarların
amacıdır. Döşemede uygun çözümler demek fonksiyonelliği sağlarken güvenlikten taviz vermemektir. İlerleyen sayfalarda detaylı
bilgi verilecektir.
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It can happen to anyone

Many different dangers threaten when handling hazardous materials

Herkesin başına gelebilir

Zararlı maddeler ile çalışırken pek çok tehdit vardır.

The use of hazardous and combustible materials is
part of the daily routine in most laboratories and is
unavoidable. What is often quickly forgotten in daily
handling: the improper storage of such materials puts
people, the environment and property in danger.

Tehlikeli ve yanıcı materyallerle çalışmak pek çok laboratuvar için günlük rutinin bir parçasıdır ve kaçınılmazdır. Günlük kullanımlarda sıklıkla unutulan: bu maddelerin uygun olmayan şekilde saklanması insanları,
çevreyi ve yaşam alanlarını tehlikeye atar.

• Fires and explosions caused, for example, by the improper
storage of combustible liquids
• Pollution of soil, groundwater and surface water e.g.
by contaminated fire fighting water or leakages
• Downtimes, for example due to laboratories destroyed
by fires
• Endangerment to human life

• Yangın ve patlamalar sıklıkla patlayıcı sıvıların uygunsuz
saklanmasından kaynaklanır.
• Yüzey sularının, toprağın ve yer altı sularının kirlenmesi örneğin; itfaiye sularıyla kontaminasyon veya sızıntılar
• İş gücünde aksama; Örneğin yangının yol açtığı laboratuvar hasarları
• İnsan hayatı tehlikeye girer.

Hazardous materials are therefore always very much a current
topic for every laboratory. Apart from the proper handling of
these health-endangering substances, particularly strict storage
regulations must be observed.
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Bu nedenle tehlikeli maddeler her zaman için laboratuvarlardaki en önemli ve güncel konudur. Hayatı tehdit eden bu
maddelerin itinayla kullanılması kadar, katı saklama kuralları
da irdelenmelidir.

The legal basis concerning the handling of hazardous
materials is defined

Tehlikeli maddelerin kullanılmasıyla ilgili yasal düzenlemeler

- in global regulations (e.g. GHS – globally harmonized
system)
- in directives and guidelines of state confederations
(e.g. the Europe Union)
- and finally in rules and laws of individual countries

- Dünya çapında düzenlemelerde (örneğin GHS)
- eyalet konfederasyonlarının yönetmelik ve kılavuz		larında
- Bağımsız ülkelerin kural ve yasalarında belirtil		miştir.

Do you know the legislation for handling hazardous 		
materials in your country?
Do you apply these rules?
Do you fulfill your duty of care for humanity and
environment?
Do you already use safety storage cabinets with the highest
protection level?

Ülkenizdeki tehlikeli madde kullanım yönetmeliğinden ha		 berdar mısınız?
Bu kurallara uyuyor musunuz?
İnsan hayatı ve çevreyi korumak için görevinizi yeterince
		 yerine getiriyor musunuz?
		 En yüksek koruma sağlayan bir güvenli saklama kabinine
		 zaten sahip misiniz?

Only if you have answered all these questions with „Yes“ you
are on the safe side!

Siz de bu soruların tamamına ‘evet’ dediyseniz, güvendesiniz.

But nothing has ever happened so far…

Şimdiye dek bir şey olmadı

“Life long experience has shown that one has to face the
possibility of an outbreak of a fire at any time. The fact
that in most buildings there was no outbreak of a fire for
decades is no proof that this danger does not exist. It is
rather long-lasting luck which could end at anytime.”

Yıllar boyunca bir kişinin herhangi bir zamanda yangın
olasılığıyla karsılaşması mümkündür. Onlarca yıl binalarda yangın cıkışlarinin olmaması bu riskin olmadığı anlamına gelmez. Uzun ömürlü olmaktan öte bu talih her an
sonlanabilir.

Quote of a decision of the higher administrative court in
Münster, Germany, Az.: 10 A 363/86, 11.12.87

Münster, Almanya’da yüksek mahkemenin verdiği bir karardan alıntıdır., Az.: 10 A 363/86, 11.12.87
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Hazardous materials –
terms, definitions and labelling
Tehlikeli maddeler- tanımlar, açıklamalar ve etiketleme
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Classification and labelling of hazardous
materials
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi

All chemicals are subject to compulsory classification
and labelling prior to being brought onto the market.
The goal of this obligation is to identify the properties
of the substances and mark them with the relevant
hazard symbols. People and the environment are
therefore protected against harmful effects when
handling chemicals.
In the past, worldwide systems for the classification and labelling
of chemicals were very different. It was possible for a substance
or a mixture of substances to be classified as hazardous and
handled as such in one country and not in another. This led to
problems in terms of health and safety at work.
With the development of the GHS (Global Harmonised System)
in September 2008, a worldwide uniform system was created
for the classification and labelling of chemicals. Wherever this
global harmonised system is introduced, be it in China, India,
the USA or Europe, chemicals are classified and labelled
according to uniform criteria.
The goals of the GHS are to enhance protection of mankind
and the environment, by:
• Providing an internationally comprehensible system for
hazard communication.
• Providing a recognized framework for those countries
without an existing system.
• Facilitating international trade in chemicals whose hazards
have been properly assessed and identified on an
international basis.
• Reducing the need for testing and evaluation of chemicals.
The GHS classification system is very complex. It consists of
multiple physical, health and environmental hazards. The most
important standardized label elements included in the GHS are:
• Symbols (hazard pictograms):
• Signal Words (“Danger” or “Warning”)
• Hazard Statements
The diagram provides an overview of the highly visible
pictograms with a red border:
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Bütün kimyasallar pazara çıkarılmadan önce zorunlu bir
sınıflandırma ve etiketlendirmeye tabidir. Bu zorunluluğun amaçı maddelerin özelliklerini belirlemek ve ilişkili
tehlike sembolleriyle işaretlemektir. Böylelikle insanlar
ve çevre kimyasalların oluşturabileceği zararlara karşı
korunmuş olur.
Eskiden kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi tüm
dünya genelinde çok farklıydı. Bu nedenle, bir ülkede bir kimyasal veya karışım tehlikeli olarak değerlendirilirken diğerinde
farklı değerlendirilebiliyordu. Bu durum işyerinde güvenlik konusunda problem yaratabiliyordu.
Eylül 2008’de GHS (Küresel Uyum Sistemi) geliştirilmesiyle
kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi dünya çapında
aynı olan bir sistem yaratılmış oldu. Çin, Hindistan, ABD veya
Avrupa olsun bu küresel uyumlama sisteminin hayata geçirildiği yerlerde, kimyasallar bu standart kritere göre sınıflandırılmış
ve etiketlenmiştir.
Küresel uyumlama sisteminin artirmak amaçı insanları ve çevreyi korunması için:
• Tehlike iletişimi için küresel olarak anlaşıla bilirliği sağlamak
• Belirli bir sistemi olmayan ülkeler için tanımlanabilir bir çerçeve oluşturmak
• Uluslararası bir temele dayandırılarak zararları belirlenmiş ve
tanımlanmış kimyasallar için
• Uluslararası ticareti kolaylaştırmak olarak ifade edilebilir.
uyumlama sistemi oldukça karmaşıktır. Küresel, fiziksel, sağlıkla
ilgili ve çevresel pek çok tehlike tanımını içerir. KUS ’de belirtilmiş en önemli standart etiket terimleri şunlardır:
• Semboller (tehlike resimleri)
• Sinyal Kelimeleri (Danger veya Warning)
• Tehlike Durumları
Șema resimlerin fark edilebilmesi için kırmızı kenarlıklar çevrilidir.

GHS/CLP New
New

GHS/CLP Yeni

Explosive

Patlayıcı

Compressed gases

Sıkıştırılmış Gazlar

Flammable Category 1
Flammable Category 2
Flammable Category 3

Yanıcı Kategori 1
Yanıcı Kategori 2
Yanıcı Kategori 3

Oxidising Category 1, 2, 3

Okside Edici Kategori 1, 2, 3

Acute toxicity

Category 1

Akut Toksisite Kategori 1

Acute toxicity

Category 2

Akut Toksisite Kategori 2

Acute toxicity

Category 3

Akut Toksisite Kategori 3

Corrosive

Koroziv Kategori 1

Category 1

Acute toxicity Category 4
Corrosive Category 2
Skin irritant
Specific target organ toxicity Category 3

Akut Toksik Kategori 4
Koroziv Kategori 2
Deri tahrişi
Hedef organ Toksisitesi Kategori 3

CMR* Category 1A, 1B, 2
Respiratory sensitization,
specific target organ toxicity

CMR* Kategori 1A, 1B, 2
Solunum hassasiyeti
Hedef organ Toksisitesi Kategori 1, 2

Category 1, 2

Environmental pollutant
Hazardous to the aquatic environment
Damaging to the ozone layer
CMR*: C = carcinogenic, M = mutagenic, R = toxic to reproduction

Çevresel kirletici
Sucul ortam zararlısı
Ozon tabakasına zarar verir
CMR*: C = Karsinojenik, M = Mutajenik, R = Üreme toksik
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Terms and definitions – an overview
Tanım ve Açıklamalar- Genel Bakış

Storage:
Storage is the keeping of hazardous materials for later use and
for dispensing to others. Hazardous materials are to be kept
or stored in such a way that they do not endanger human
health and the environment. Abuse or incorrect use must be
prevented.
Flash point:
The temperature at which enough vapour escapes from a
liquid that an ignitable mixture is created with the ambient air
(EN 1127-1).

below

FLASH POINT
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Kendiliğinden yanma noktası
Kendiliğinden yanma noktası, parlayıcı bir sıvının buharının
hava veya sıcak bir maddeyle teması halinde, (alev kaynağı
olmaksızın) otomatik yanmaya başladığı en düşük sıcaklıktır.
Sıklıkla kullanılan pek çok kimyasalın örneğin dietil eter kendiliğinden alev alma noktası 200 °C (392 °F) derece veya daha
fazladır.

outside
temperatures

lean mixture

no danger

Parlama Noktası:
Bir sıvının buharının ortamdaki havayla karışarak parlamasının
sağlanabildiği sıcaklıktır (EN 1127-1).

above

Definition auto-ignition point
The auto-ignition point is defined as the lowest temperature at
which vapours, from a flammable liquid in contact with air or a
hot object, ignite themselves. Many widely-used chemicals (e.g.
Diethylether) have an auto-ignition point of 200 °C (392 °F)
or greater.

Depolama:
Depolama, tehlikeli maddelerin daha sonra kullanım ve başkalarına dağıtmak üzere saklamaktır. Tehlikeli maddeler insan
hayatını ve çevreyi tehlikeye atmayacak şekilde tutulmalı ve
saklanmalıdır. Yanlış ve hatalı kullanımlardan kaçınılmalıdır.

Danger!

FLASHPOINT
below
above
outside temperatures
lean mixture
no danger
Danger!

= PARLAMA NOKTASI
= alt
= üst
= dış sıcaklık
= uygun karışım
= tehlike yok
= tehlike

Definition of explosion limits
The Lower Explosion Limit (LEL) and Upper Explosion Limit
(UEL) are respectively the lower and upper value limits for the
concentration of a combustible substance in a mixture of gases,
vapours, mists and/or dusts. Following the ignition, a flame that
is independent of the source of ignition becomes unable to
independently propagate itself.

Patlama Sınırlarının Tanımlanması
Alt patlama noktası (LEL) ve üst patlama noktası (UEL) gaz,
duman ve buhar karışımında bulunan yanıcı maddelerin üst
ve alt değeridir. Ateşlemeyi takiben, ateşleme kaynağından
bağımsız alev, kendiliğinden üretemez hale gelir.

Example of explosion limits

Patlama limitleri;

Substance

LEL in Vol.-%

UEL in Vol.-%

Madde

LEL Hacim.-%

UEL Hacim.-%

Hydrogen

4

75

Hidrojen

4

75

Propane

2.1

9.5 - 10.1

Propan

2.1

9.5 - 10.1

Methane

4.4 - 5

15 - 17

Metan

4.4 - 5

15 - 17

Ethanol

3 - 3.3

19

Etanol

3 - 3.3

19

Silane

1.5

98

Silan

1.5

98

Flammable liquids
Liquids with a flash point equal to or greater than 23 °C (73.4
°F) and less than or equal to 60 °C (140 °F) and which support
combustion when tested at 60 °C (140 °F).

Yanıcı Sıvılar
Parlama Noktası büyük eşit 23 °C (73.4 °F) veya küçük eşit
60 °C (140 °F) ve 60 °C (140 °F) de test edildiğinde yanan
sıvılardır.

Highly flammable liquids
Liquids with a flash point lower than 23 °C (73.4 °F) and with a
boiling point higher than 35 °C (95 °F).

Yüksek derecede parlayıcı sıvılar
Parlama noktası 23 °C (73.4 °F) altında ve kaynama noktası
35 °C (95 °F) yüksek sıvılar.

Extremely flammable liquids
Liquids with a flash point lower than 0 °C (32 °F) and with a
boiling point lower than or equal to 35 °C (95 °F).

Çok kolay alevlenebilir sıvılar
Parlama noktası 0 °C (32 °F) dan düşük ve kaynama noktası
küçük eşit 35 °C (95 °F) olan sıvılar.

RICH MIXTURE
non explosive

UPPER EXPLOSION LIMIT (UEL)

EXPLOSIVE
MIXTURE
LOWER EXPLOSION LIMIT (LEL)

LEAN MIXTURE

non flammable, non explosive

Rich mixture
non explosive
Upper Explosion limit (UEL)
Explosive Mixture
Lower explosion limit (LEL)
Lean mixture
non flammable, non explosive

= Zengin karışım
= patlayıcı olmayan
= Üst Patlama limiti (UEL)
= patlayıcı karışım
= alt patlama limiti
= uygun karışım
= yanıcı parlayıcı olmayan

Auto-ignition point of vapour-air-mixtures

555°C (1031 °F) Benzene
465 °C (869 °F) Xylene

220 °C (428°F approx.) Petrol/Fuel oil
95 °C (203 °F)Carbon disulphide

Auto-ignition point of
vapour-air-mixtures
Benzene
Xylene
Petrol / Fuel oil
Carbon disulphide

= Buhar-hava karışımının kendiliğinden
parlama noktası
= Benzen
= Ksilen
= Benzin
= Karbon disülfit
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Fire triangle – 3 requirements for an explosion
Yangın üçgeni. Bir patlama için 3 gereken

The basis for the handling of hazardous materials is knowledge
of the fire triangle. This illustrates in an unforgettable way that
a fire or an explosion is only possible if three fundamental
requirements are satisfied or present:

Tehlikeli maddelerle çalışmanın temeli yangın üçgenini bilmekten geçer. Bu 3 temel bileşenin varlığı ya da oluşmasıyla bir
yangın veya patlamanın oluşması, unutulmayacak şekilde gösterilmektedir.

Source of ignition (e.g. mechanical or electrical spark,
chemical reaction, static charge, hot surface, open flame)

Ateşleme kaynağı (örneğin: mekanik veya elektriksel kıvılcım, kimyasal reaksiyon, statik deşarj, sıcak yüzey, açık alev)

Combustible substance (e.g. gases, liquids, solids)

Yanıcı maddeler (örn: gaz, sıvı ve katılar)

Oxygen (the correct mixing ratio of combustible material and
oxygen)

Oksijen (yanıcı madde ve oksijenin doğru oranda karışımı)

To prevent fires it must be made sure that at least one of the
three requirements can be excluded.

Mechanical spark
Electrical spark
Chemical reaction
Static charge
Hot surface
Open flame

Gas
Liquid
Solid

ITI

STI

OXYGEN
OXYGEN
Proportion
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Yangın çıkmasını engellemek için bu
Üç durumdan en az birinin saf dışı bırakılması gereklidir.

SOURCE OF IGNITION
Mechanical spark
Electrical spark
Chemical reaction
Static charge
Hot surface
Open flame
COMBUSTIBLE MATERIAL
Gas
Liquid
Solid
OXYGEN
Proportion

= ATEŞLEME KAYNAĞI
= Mekanik Kıvılcım
= Elektriksel Kıvılcım
= Kimyasal Reaksiyon
= Statik deşarj
= Sıcak yüzey
= Açık alev
= YANICI MADDE
= Gaz
= Sıvı
= Katı
= OKSIJEN
= Oran
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Storage of hazardous materials
Tehlikeli maddelerin saklanması

16
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Storage of hazardous materials –
past and present
A comparison of methods – central and local storage

Tehlikeli maddelerin saklanması-geçmiş ve günümüz
Yöntemlerin karşılaştırılması- merkezi ve bölgesel depolama

Looking back over recent years, developments in laboratory
safety have greatly advanced. A few years ago it was still usual
to centrally store hazardous materials in a separate hazardous
materials store.

Son bir kaç yıl geriye bakacak olursak, laboratuvar güvenliğinin
sağlanması oldukça gelişmiştir. Kısa bir süre öncesine kadar,
tehlikeli maddelerin ayrı bir alanda saklanması oldukça yaygındı.

The current state of the art storage solutions, on the other hand,
provide local storage, close to the workplace, in modern safety
storage cabinets. In addition to maximum safety and flexibility,
the requirements for a modern laboratory include the most
efficient work procedure with the shortest routes possible.

Şu anda ki gelişmiş saklama çözümleri, çalışma alanına yakın, modern güvenli saklama dolaplarında yerel depolama
imkânı tanımaktadır. Maksimum güvenlik ve esnekliğin yanında, modern bir laboratuvarda en verimli çalışma imkânını
mümkün olan en kısa yolla gerçekleştirebilmek de gereklidir.
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The advantages of a safety storage cabinet compared to
a central hazardous material store:

Güvenli saklama dolaplarının merkezi tehlikeli madde
depolarına avantajları:

Transportation/Working hours
• Avoiding internal transport of hazardous material from the
storage room to the workplace.
• All hazardous materials for daily use can be stored safely,
directly at the workplace.
• Efficient use of working time, with no need to travel far
every day just to bring flammables in and out from the central
storage room.
• Quick access to bottles and containers.

(Taşıma/ Çalışma saatleri)
• Tehlikeli maddelerin saklanma odasından çalışma alanına
taşınmasını engeller.
• Düzenli kullanılan bütün tehlikeli maddelerin direk çalışma
alanında güvenli şekilde saklanmasına imkân tanır. Çalışma
saati verimliliği sağlar.
• Her gün merkezi saklama odasından çalışma alanına
tehlikeli madde taşınması için mesafe kat edilmez.
• Şişe ve konteynırlara hızlıca erişebilmeyi sağlar.

Maximum safety for the user
• Only minimum quantities needed for a specific job are in
use at the workplace. All other hazardous materials are 		
stored safely in the fire resistant cabinet.
• Maximum fire protection due to the centralized storage of
all flammables at the workplace in a fire resistant safety
storage cabinet (Type 90 – EN 14470-1).
• Explosive atmospheres are avoided when hazardous
materials are stored in technically ventilated safety
storage cabinets.

Kullanıcı için maksimum güvenlidir
• Kullanıcının ihtiyacı olan orandaki tehlikeli maddenin çalışma alanında bulundurulması yeterlidir. Geri kalan tüm tehlikeli maddeler güvenle yangın dayanıklı dolaplarda saklanabilir.
• Çalışma alanındaki tüm zararlı maddelerin yangına dayanıklı
dolaplarda bulundurulması maksimum güvenliği sağlar.
• Tehlikeli materyaller, ventilasyonu yapılmış güvenlik kabinlerinde saklandığında, patlayıcı ortamlar yaratılmamış olur.
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Safety storage cabinets – overview
What distinguishes modern safety storage cabinets, what can they do?

Güvenli saklama dolaplarına bakış
Modern saklama kabinlerini ayıran nedir, ne yapabilirler?

Just like a central hazardous material store, the purpose of a safety
storage cabinet is the safe keeping of combustible chemicals
or compressed gas cylinders. The areas of use are varied:
laboratory, industry, handicraft, universities, hospitals, public
organisations, etc.

Aynı merkezi saklama odalarında olduğu gibi, güvenli saklama
dolaplarının da amacı alevlenebilir kimyasalları ve sıkıştırılmış
gaz tüplerini güvenle saklamaktır. Kullanım alanları, laboratuvarlar, endüstri, el işlemeciliği, üniversiteler, hastaneler, toplumsal organizasyonlar vb. olmak üzere oldukça çeşitlidir.

The primary goal of a modern safety storage cabinet is the
minimisation of the fire risk when storing combustible liquids
or compressed gases. In case of fire the cabinets prevent the
substances stored within from assisting the spread of the fire. A
special fire-retardant construction makes this possible.

Modern güvenli saklama dolaplarının birincil amacı, alevlenebilir sıvıları ve sıkıştırılmış gazları depolarken oluşabilecek yangın ihtimalini en aza indirmektir. Olası bir yangın durumunda
dolaplarda saklanan kimyasallar yangının yayılmasını hızlandırmamış olurlar. Ancak özel bir yangın-geciktirici yapılanma
bunu mümkün kılar.
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Looking back – strict standards for the storage of hazardous
materials were only known in Germany. As far back as the
1980s there was a standard – DIN 12925 – for the storage
of combustible liquids (part 1) and compressed gas cylinders
(part 2). These high standards, unsurpassed in international
comparison, were the basis for the present-day European
standard EN 14470, which has defined the requirements
with regard to the design and fire resistance of safety storage
cabinets since 2004.
Altogether the EN distinguishes between four cabinet type
classes: 15, 30, 60 and 90. The respective type class indicates
how long the cabinet protects the hazardous materials stored
inside against fire. A type 90 cabinet, as used in Germany, for
example, protects the chemicals stored inside it for one and a
half hours in case of fire: additional time to allow employees
to reach safety or for the rescue services to initiate fire-fighting
operations.
Safety storage cabinets are distinguished by the type of
substances to be stored. There are cabinets for the storage of
•
•
•
•

Combustible liquids
Compressed gas cylinders
Acids and alkalis
Non-combustible Chemicals

Cabinet models are available on the market in various widths
and heights, with different door and door arrest systems and
innumerable equipment variations. There are also very big
differences in the cabinet designs with single-wall steel cabinets
that are sold as safety cabinets up to type 90 EN cabinets.

Geçmişe bakıldığında, tehlikeli maddelerin saklanmasıyla ilgili
katı kurallar yalnızca Almanya’da bilinmekteydi. Çok değil daha
1980’lerde DIN 12925 (alevlenebilir sıvıların saklanması için
Kısım 1, gaz tüpleri için kısım 2) standardı vardı. Uluslarası karşılaştırmada oldukça üstün olan bu yüksek standartlar, yangın
dayanıklı saklama kabinlerinin 2004’ten beri tasarlanma ve
gerekliliklerini ortaya koyan bugünkü EN 14470 Avrupa standardının temelidir.
EN normu dört tip kabin tipi sınıflandırır: 15, 30, 60 ve 90. Söz
konusu tip, dolabın tehlikeli materyali yangına karşı kaç dakika
güvenle sakladığını belirtir. Almanya’da kullanıldığı gibi tip 90,
yangın durumunda içindeki kimyasalları bir buçuk saat güvenle
saklar ki, bu çalışanlara güvenliğe ulaşmaları ve yangın söndürme operasyonun başlatmaları için ek süre verir.
Güvenlik dolapları saklayacakları maddeye göre sınıflandırılır.
•
•
•
•

Alevlenebilir sıvılar
Sıkıştırılmış gaz tüpleri
Asit ve bazlar
Alevlenmeyen kimyasallar için farklı saklama dolapları
vardır.

Pazarda farklı büyüklük ve genişlikte, değişik kapı ve kapı tutma
sistemleri olan, sayısız donanım çeşitliliğinde dolaplar bulunmaktadır. Aynı zamanda dolap dizaynlarında da büyük farklılıklar vardır, tek duvarlı çelik kabinler de EN tip 90 gibi güvenlik
dolabı olarak satılmaktadır.
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What must a safety storage cabinet be able to do?
Bir güvenli saklama dolabı ne yapabilmelidir?

The most important protection aim of a safety storage cabinet
is to reliably shield flammables against a critical temperature
increase in the event of a fire over a defined period of time.

Güvenli saklama dolaplarının ana koruma amacı,
Bir yangın durumunda, belirli süreyle, kritik ısı artışında yanıcı
maddelere kalkan oluşturmaktır.

• avoid explosions accelerating the fire
• adequate time for personnel to escape
• adequate time for rescue/fire services for fire-fighting
and rescue missions

• Yangını hızlandıracak patlamaları önler.
• Çalışanların kaçması için yeterli zamanı sağlar.
• Yangın söndürme ve kurtarma faaliyetleri için yeterli zaman
sağlar.

What happens if 200 °C (392 °F) is reached? Explosions can
occur if the temperature rises by more than 200 °C (392 °F),
because many flammable chemicals start to reach their auto
ignition point.

200 °C (392 °F) sıcaklıkta ne olur?
Bu sıcaklıkta pek çok kimyasal kendiliğinden yanma derecesine
ulaşmış olduğundan patlamalar oluşur.

The temperature curve shows that after only 5 minutes a fire
has reached a temperature of 576 °C (1068.8 °F).

Aşağıdaki tabloda bir yangın anında sadece 5 dakikada
576 °C (1068,8 °F) sıcaklığa ulaşıldığı gösterilmiştir.

This illustration represents the standard temperature curve according
to EN 1363-1. Safety storage cabinets tested to this standard prevent
a temperature increase > 180 °C up to 90 minutes inside the cabinet.
Bu grafikte EN 1363-1’e göre standart sıcaklık eğrisi gösterilmektedir.
Güvenlik dolapları bu standardı sağlamak üzere dolap içinde, 90 dakikaya kadar 180 °C sıcaklık artışına karşı test edilir.
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Comparison of fire resistant safety times
for different cabinet constructions
Farklı güvenlik dolaplarının yangın dayanıklılık sürelerinin
karşılaştırılması
1. Double wall steel cabinet
How long will the stored flammables remain safe? The illustration
makes the difference very clear: the double wall steel cabinet
offers no more than 3 minutes of safety before the temperature
increase exceeds 180 °C (356 °F) inside the cabinet, when
subjected to a fire test according to the European standard.
2. Type 30 EN safety storage cabinet
A Type 30 EN cabinet from asecos guarantees 30 minutes of
safety before the temperature increase on the inside becomes
critical. 10 times the amount of safety time provided by a
double wall steel cabinet!
3. Type 90 EN safety storage cabinet
asecos Type 90 EN cabinets offer maximum safety. It takes more
than 90 minutes of exposure to a fire before the temperature
inside rises by more than 180 °C (356 °F). 30 times the
amount of safety time! This gives plenty of time for the rescue
services and fire brigade to respond.

• Single wall or double wall steel cabinets without 		
any fire protection measures do not fulfil the
requirements of EN 14470-1.
• 30 minutes of fire resistance provides the basic
protection for rescue services and personnel
• 90 minutes of fire resistance means optimum
quality and therefore the highest possible safety
• Cabinets meeting EN 14470-1 give your investment
maximum security

1. Çift duvarlı çelik dolap
Yanıcı kimyasallar ne kadar süre güvende kalacaklar? Tablo
açıkça göstermektedir ki, kabin içi sıcaklık 180 C’yi aştığında,
EN’ ye göre bir teste göre 3 dakikadan fazla güvenlik sağlayamamıştır.
2. Tip 30 EN güvenli saklama dolabı
Asecos’un tip 30 güvenli saklama dolabı, içerideki sıcaklık artışı
kritik seviyeye ulaşmadan 30 dakikalık güvenliği garanti eder.
Bu süre bile çift duvarlı çelik dolaba göre 10 kat fazladır!
3. Tip 90 EN güvenli saklama dolabı
Asecos’un tip 90 dolapları maksimum güvenlik sunar. Yangın
durumunda kabin içi sıcaklığın 180C (356 F) ulaşması 90 dakikadan fazla sürer. Güvenlik süresinin 30 katı! İtfaiyenin ve güvenlik birimlerinin yetişmesi için süre tanır.

• Yangın koruması olmayan tek veya çift duvarlı 		
çelik dolaplar EN14470-1 standardının gerekliliklerini sağlayamaz.
• 30 dakikalık yangın geçirmezlik, personel ve itfaiye
hizmetleri için temel güvenliği sağlar.
• 90 dakika yangın geçirmezlik uygun değer kalite
anlamına gelir ve mümkün olan en yüksek korumayı sağlar.
• EN14470-1 standardını sağlayan dolaplar yatırımınıza karşılık maksimum güvenliği karşılar.
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The current state of the art safety storage
cabinets
Safety storage cabinets designed and tested according to
European standard 14470 offers maximum protection

Güvenli saklama dolaplarının güncel durumu

EN 14470’e göre üretilen ve test edilen güvenli saklama dolapları maksimum koruma sağlar.

Although there have always been strict regulations in Germany
for the storage of hazardous materials, these were substantially
tightened - with regard to the design and testing of safety
storage cabinets - in 2004 with the European standard 14470.
The following points describe the basic and main safety, test
and construction requirements.
The range of applications
• The standard specifies the performance required of the
design and fire resistance of safety storage cabinets used
for storing flammable liquids in working areas.
The principal safety requirements
• Minimisation of the fire risk associated with the storage of
flammable materials.
• Protection of the cabinet contents in the event of fire for a
known (and tested) period of time.
• Minimisation of the fumes released to the working
environment.
• Retention of any possible leakage within the cabinet.
• Provision of enough time, in the event of fire, for personnel
to leave the room, and sufficient time for fire service
personnel to enter the building before the stored materials
turn a small fire into an uncontrollable blaze.
Fire protection
• In the event of a fire the cabinet must ensure that, over a
period of time defined by the manufacturer (but at least 15
minutes), its contents do not present an additional risk that
the fire will spread.
Doors
• The cabinet doors must close entirely, starting from any
position (closing time max. 20 seconds).
• Immobilising equipment fitted must release the locked doors
at a temperature of 50 (-10) °C (122 (-50) °F).
• Avoiding risk of injury: the closing force of the doors must
not exceed 100 N.
• One-handed operation must be possible and the doors
must close entirely even if open and locked.
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Almanya’da eskiden beri her ne kadar, kimyasalların depo
lanmasıyla ilgili katı kurallar olsa da, 2004 yılında EN14470
a göre test edilmiş ve üretilmiş güvenli saklama dolaplarının
geliştirilmesiyle, bu kurallar da sıkılaştırılmıştır. Aşağıda basit ve
ana test kuralları ile üretim gerekliliklerinden bahsedilmektedir.
Uygulama Aralığı
• Standart, çalışma alanlarında kullanılan yanıcı sıvıların saklanması için kullanılan dolapların üretim niteliğini belirler.
Güvenlik gerekçeleri
• Kimyasal saklamadan oluşabilecek yangınları azaltmak yangın durumunda kabin içeriğinin bilinen (ve test edilen) sürede korunması.
• Çalışma alanına yayılan dumanların azaltılması kabinden
kaynaklı sızıntının bilinmesi
• Yangın durumunda, yanıcı kimyasalların küçük bir yangını kontrol edilemeyecek bir patlamaya dönüştürmesinden önce çalışanların ortamı terk etmesi için ve itfaiyenin olay yerine gelmesi
için yeterli zaman tanır.
Yangın koruması:
• Bir yangın durumunda, üreticinin bildirdiği bir sürede (en az
15 dk.) kabinin yangının dağılması için ek bir risk oluşturmayacağını garantiler.
Kapılar:
• Kabin kapakları her pozisyonda tamamen kapanmalı (kapanma zamanı en fazla 20 sn.)
• Taşınmaz ekipmanlar kilitli kapıları 50 (-10) °C (122-(50)
°F) sıcaktıksa serbest bırakmalı.
• Sakatlanmayı engellemek için kapıların kapanma gücü
100N’yi geçmemeli.
• Tek elle kontrol mümkün olmalı ve açık ve kilitli halde bile
kapılar tamamen kapanmalıdır.

Side and rear walls
• The side and rear walls of the cabinet must have the same
thickness and comparable structures.

Yan ve arka duvarlar
• Dolabın yan ve arka duvarları aynı kalınlıkta ve benzer yapıda olmalı

Air inlet and outlet openings
• The cabinets must have openings for air inlet and outlet
(to connect the cabinet to an exhaust system).
• The ventilation openings must close automatically at a
temperature of 70 °C (158 °F).

Hava alış veriş açıklıkları
• Dolapta hava giriş çıkış açıklıkları olmalı (kabini hava tahliyesine bağlamalı)
• Ventilasyon açıklıkları 70 °C (158 °F) sıcaklıkta otomatik kapanmalı

Storage locations (shelves or drawers)
• Storage surfaces must be able to support the loading
specified by the manufacturer over the period of the test in
the furnace.

Depolama yerleri (raflar ve çekmeceler)
• Depolama yerleri üreticinin bildirdiği taşıma kapasitesini fırın
testleri süresince sağlamalı

Spill containment sump
• The spill containment sump must retain its ability to function
after the fire resistance test. This is to be checked visually by
filling the spill containment sump with water.
Fire resistance
• Must be investigated by tests on a design sample.
• The fire resistant cabinet is exposed to flames in a suitable
furnace.
• The doors, walls and ceiling of the cabinet being tested
must be exposed to the same heating conditions.
• Cabinets must be tested as freestanding single cabinets.
The example being tested must be positioned with its rear
wall at least 100 mm from the furnace wall.
• The flame exposure is carried out in accordance with
the standard temperature curve of EN 1363-1.
• The temperature rise is measured inside the cabinet.
• The cabinet must then be classed as type 15, 30, 60 or 90,
according to the time that has elapsed before the
temperature rose by 180 °C.

Alt toplama haznesi
• Alt tolaplama haznesi yangın dayanıklılık testi sonrasında
da işlevini yerine getiriyor olmalı. Bu durum alt tolaplama
haznesi suyla doldurulmasıyla görsel olarak test edilir.
Yangına dayanıklılık
• Üretim numunesindeki testlerde araştırılması.
• Uygun bir fırında aleve maruz bırakılmalı
• Kapılar, dolap tavanı ve duvarları aynı ısıtma şartlarında test
edilmeli
• Dolaplar desteksiz, tekil olarak test edilmeli. Test kabininin en
uzak duvarı, fırın duvarına 100mm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir.
• Alev marufiyeti EN 1363-1standart sıcaklık eğrisindeki gibi
değerlendirilmelidir.
• Dolap içi sıcaklık ölçülmelidir
• Daha sonra dolap içi sıcaklık 180 C ulaşmadan önceki zaman dikkate alınarak, dolap tip 15,30,60 veya 90 olarak
sınıflandırılır.
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The Advantages of fire rated
safety storage cabinets
The comparison of a double-wall steel cabinet with an EN safety
storage cabinet demonstrates impressive differences

Yangına göre derecelendirilmiş güvenli saklama
dolaplarının avantajları
Çift duvarlı çelik dolaplar, EN güvenli saklama dolaplarıyla karşılaştırıldığında etkileyici farklılıklar görülür.
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1

Cabinet structure
EN 14470-1 CABINETS: Multiple layers
of fire-proof mineral fibre insulation
material (Calcium sulphate), encased in
sheet steel.
STEEL CABINETS: Only double wall sheet
steel.

Dolap yapısı
EN 14470-1 Dolapları: Yangın geçirmez
mineral fiber yalıtım malzemesi (Kalsiyum
sülfat) çoklu tabakalar halinde çelik levha
arasına konmuştur.
Tek duvarlı çelik dolaplar: Sadece çift
duvarlı çelik levhadır.

2

Fire test
EN 14470-1 CABINETS: The cabinet is
fire tested for 15, 30, 60 or 90 minutes,
depending on the fire resistance class.
Longer resistance against a temperature
increase means longer protection for
personnel and more time for the fire
fighters/rescue services.
STEEL CABINETS: Cabinets are fire tested for
only 10 minutes.

Yangin testleri
EN14470-1 Dolapları: Yangın dayanıklıgina göre 15,30,60,90 dakika olarak
sınıflandırılmıştır. Isı artışına karşı yüksek
geçirmezlik demek, daha fazla kişisel güvenlik ve itfaiye ve kurtarma için daha çok
süre demektir.
Çelik Dolaplar: Sadece 10 dakikalık yangın testleri yapılmıştır.

3

Maximum temperature increase
allowed
EN 14470-1 CABINETS: The temperature
increase must not exceed 180 K (relative
temperature increase in Celsius) at
any measuring point during the entire
duration of the fire test. Many flammable
liquids reach their auto ignition point at
approximately 392 °F (approx. 200 °C).
STEEL CABINETS: The temperature increase
must not exceed 325 °F (approx. 163 °C)
in the first 10 minutes of exposure to a fire.

Daha fazla sıcaklığı tolere eder
EN14470-1 Dolapları: Yangın testi süresince, herhangi bir ölçüm noktasındaki
sıcaklığın 180K(rölatif sıcaklık artışı Celcius
derece) geçmemelidir. Pek çok patlayıcı sıvının kendiliğinden alevlenme noktası yaklaşık 392 °F(200C)dir.
Çelik Dolaplar: Yangının ilk 10 dakikasındaki sıcaklık artışı 325 °F (yaklaşık 163 °C)
geçmemelidir.

4

Self-closing doors
EN 14470-1 CABINETS: Mandatory. If
no door open arrest system is used the
doors must close automatically from every
position when released.
STEEL CABINETS: Mandatory.

Kendiliğinden
kapanan
kapılar
EN14470-1 Dolapları: Zorunludur
Eger kapı sabitleme sistemi kullanılmamışsa her pozisyonda serbest kaldığında
kapılar otomatik kapan malidir.
Çelik Dolaplar: Zorunlu
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5

Door open arrest system
EN 14470-1 CABINETS: Possible,
doors must close at 122 °F maximum
(approximately 50 °C), the closing
sequence must be completed within 20
seconds, starting from any position.
STEEL CABINETS: Possible, doors must
close at 212 °F (100 °C) maximum.

Kapı sabitleme sistemi
EN 14470-1 Dolapları: Olası, kapılar en
yüksek 122 °F (yaklaşık 50 °C) sıcaklıkta
kapanmalı, kapanma süresi her kapı pozisyonunda 20 sn.yi geçmemelidir.
Çelik Dolaplar:
Olası, kapılar en yüksek 212 °F(100 °C) de
kapanmalıdır.

6

Perforated metal plate insert
EN 14470-1 CABINETS: Available for
sumps and drawers. If sumps/drawers
are used as a storage level, the stored
containers reduce the retention volume
of the sump, which then could lead to
an overflow if liquids are spilled. For this
reason perforated inserts are put into the
sumps to hold the entire retention volume.
STEEL CABINETS: Not specified.

Delikili ara parça
EN 14470-1 Dolapları: Çekmeceler ve
alt toplama haznesi için vardır. Eğer alt
toplama haznesi/çekmeceler saklama seviyesinde kullanılırsa, saklanan maddeler
alt toplama haznesi tutma hacmini azaltır
ki bu sıvı dökülmesi halinde tasmaya yol
acar. Bu nedenle delikili ara parça alt toplama haznesine konulur.
Çelik Dolaplar:
Belirtilmemiş

7

Bottom collecting sump
EN 14470-1 CABINETS: Mandatory,
capacity has to be at least 10 % of the
volume of all containers stored or a
minimum of 110 % of the largest container
stored, whichever volume is greater.
STEEL CABINETS: Mandatory, no capacity
mentioned, only minimum height
specified, regardless of collection capacity.

Alt toplama tepsisi
EN 14470-1 Dolapları: Zorunlu. Kapasitesi, saklanan bütün kaplarin hacminin en
az %10’u veya en büyük kabin hacminin
%110 u kadar olmalıdır, hangisi daha fazlaysa.
Çelik Dolaplar:
Zorunlu, kapasitesi belirtilmemiş, sadece toplama kapasitesi gözardi edilerek, minimum
yükseklik belirtilmiştir.

8

Fusible Link
EN 14470-1 CABINETS: Fusible links
at door open arrest system, ventilation
spigots and drawers. A mechanical fusible
link is a device consisting of two strips of
metal soldered together with a fusible
alloy.
STEEL CABINETS: Fusible links only at door
open arrest system.

Eriyebilir bağlantılar
EN 14470-1 Dolapları: Çekmeceler, havalandırma valfi ve kapı sabitleme sistemi.
Mekanik eriyebilir bağlantı, eriyebilir alaşımla lehimlemiş iki metal çubuktan oluşan bir cihazdır.
Çelik Dolaplar:
Eriyebilir bağlantılar sadece kapı sabitleme
sisteminde bulunur.

9

Insulation
EN 14470-1 CABINETS: Multiple layers
of fire-proof mineral fibre insulation
material (Calcium sulphate). A steel corpus
protects against damage from outside but
has no heat retardant properties; in fact it
is a strong heat conductor.
STEEL CABINETS: Plain air insulation.

İzolasyon
EN 14470-1 Dolapları: Ateş geçirmez
mineral lif (Kalsiyum sülfat), çok katmanlı yalıtım materyalidir. Güçlü bir ısı iletkeni
olan ancak ısınma geciktiren bir özelliği olmayan çelik çekirdek dış hasara karsı korur.
Çelik Dolaplar:
Temiz hava izolasyonu
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10

Seals
EN 14470-1 CABINETS: All gaps become
totally sealed between the door and frame
with special intumescent seal protection
strips which, when exposed to a fire,
expand and seal hermetically to avoid heat
entering the cabinet.
STEEL CABINETS: This is not a specified
requirement.

Kapanma
EN 14470-1 Dolapları: Bütün boşluklar,
tamamen kapatılmış ve özel kabaran bir
mühür koruma bantlarıyla çerçevelenmiştir. Yangın durumunda bunlar ısının kabin
içine ulaşmasını engellemek için genişler
ve hava geçirmez şekilde kapanır.
Çelik Dolaplar:
Belirtilmiş bir gereklilik değildir

11

Exhaust air outlets /spigots
EN 14470-1 CABINETS: Exhaust air
outlets/spigots are mandatory. The
recommendation is for cabinets to be
connected to a 10:1 air change ventilation
system.
STEEL CABINETS: mandatory, but no
recommendation regarding the technical
ventilation of the cabinet.

Havalandirma cıkışları/ Valfleri
EN 14470-1 Dolapları: Hava çıkış valfleri zorunludur. 10.1 oranında hava değişim
hava dolaşımı sisteminin olması önerilir.
Çelik Dolaplar:
Zorunlu/ fakat dolabın teknik havalandırma
önerisi bulunmamaktadır.

12

Ground connection
EN 14470-1 CABINETS: Possible. Limits
the built-up of static electricity (possible
ignition source!) when connected to the
Earth.
STEEL CABINETS: Yes.

Topraklama:
EN 14470-1 Dolapları: Vardır. Topraklama, statik elektriğin (olası ateşleme kaynağı) oluşmasını sınırlar.
Çelik Dolaplar: Evet

13

Storage volume
EN 14470-1 CABINETS: Actual usable
storage space for each shelf/drawer is
stated. The total interior volume of any
cabinet is always much higher than the
actual usable volume. Indicating the
volume per shelf/drawer is a much more
practical and realistic approach, which
enables the user to exactly calculate
whether a particular cabinet model/size is
sufficient for their requirements.
STEEL CABINETS: The total internal volume
is stated in most cases e.g. 120 gallons
(454 litres).

Saklama hacmi
EN 14470-1 Dolapları: Her bir raf ve
çekmece için saklama kapasitesi bellidir.
Her kabinin iç hacmi kullanılabilir hacminden fazladır. Kullanıcıya gereksinimleri
için hangi kabinin daha uygun olduğunu
ta- yine edebilmesi için her bir raf/çekmecenin hacmini belirtmek daha doğru bir
yaklaşık olacaktır.
Çelik Dolaplar:
Toplam iç hacim genellikle 120 galon (454
lt) olarak belirlenmiştir.

14

Third party testing
EN 14470-1 CABINETS: Yes. Only an
independent third party test can ensure
that all safety features comply to the
standards.
STEEL CABINETS: Yes.

3. Parti testleri
EN 14470-1 Dolapları: Evet. Sadece bağımsız bir test kurulu standartları sağlayıp
sağlamadığını test eder.
Çelik Dolaplar: Evet
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Storage of hazardous materials in laboratories / European EN standard vs. double wall steel cabinets
Tehlikeli maddelerin laboratuvarda saklanması /Avrupa Normu EN ve çift duvarlı çelik dolaplar

Statement extracts of Klaus Söhngen, CEO of the
international active HVAC and laboratory planning
office ERETEC, regarding the topic “storage of hazardous
materials in laboratories / European EN standard vs.
double wall steel cabinets”
… During our international planning activities, we observe that
the opinion concerning safe storage of flammable liquids and
pressurised gases is often different to our opinion, particularly
outside European countries …
… due to our European understanding of safety, it is
incomprehensible for us that flammable liquids, hazardous
materials and pressurised gases are stored in presumably
safe double wall steel cabinets. On closer examination, these
cabinets, guarantee only insufficient to no fire protection in the
event of an emergency. Laboratory users and operators are led
to believe that safety is provided, but in case of emergency it
is not…
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Uluslararası HVAC ve laboratuvar planlama ofisi
ERETEC’in Ceo’su Klaus Sohngen’in ‘laboratuvarlarda
tehlikeli maddelerin saklanması EN standardı ve çift
duvarlı çelik kabinler’ başlıklı raporunun açıklamasıdır.
…Uluslararası planlama aktivitelerimizde gördük ki, yanıcı sıvıların ve sıkıştırılmış gazların güvenle saklanması hakkındaki
düşünce bizim düşüncemizden farklıydı, özellikle Avrupa ülkeleri dışında…
…Avrupai güvenlik anlayışımıza göre, yanıcı sıvıların, zararlı maddelerin ve sıkıştırılmış gazların muhtemelen çift duvarlı
çelik dolaplarda saklanması bizim için akil almazdı. Daha yakından incelendiğinde, bu kabinler acil durumlarda sadece yetersiz bir yangın korumayı garanti edebiliyorlardı. Laboratuvar
kullanıcıları ve operatörleri güvenliğin sağlandığına inanmıştı
ama acil bir durumda durum böyle değildi…

… in the following illustration (ground plan of a laboratory)
one can easily see, that nowadays laboratories are planned
with open workplaces and service areas. Especially in the area
of core facilities, continuous areas of several hundred square
metres are common…
…these types of ground plans are not limited to Europe.
Especially in American-influenced countries, these types of
laboratories are also planned and operated. From our point
of view, it is highly questionable to use steel cabinets in
laboratories where many people work. These single-walled resp.
double-walled cabinets including an air insulation system do
not provide a fire resistance classification and offer only a few
minutes of fire protection applying European-Standard criteria…
…apart from automatic fire extinguishing systems and other
efforts to raise fire protection, an intelligent and reliable safety
concept for laboratories should always include equipment with
fire-resistant cabinets
(type 90)…

Şemada (bir laboratuvar planı), günümüz laboratuvarlarının
acık çalışma ve servis alanlarıyla planlandığı açıkça görülmektedir. Özellikle ana aktivite sahasında, çeşitli yüzlerce metre
alan sürekliliği yeygindir.
.bu tipte zemin planı Avrupa ile sınırlı değildir. Özellikle Amerikan ekollü ülkelerde bu tip laboratuvarlar planlanmakta ve
işletilmektedir. Bizim bakisi acımıza göre, çok sayıda insanin
çalıştığı bu laboratuvarlarda neden çelik dolapların kullanıldığı
sorgulanmalıdır. Bu tek duvarlı ve çift duvarlı dolaplar yangın
geçirmez sınıflandırması sağlamazlar ve Avrupa Standart kriterlerine uyarlandığında çok kısa süreli yangın koruma sağlarlar.
…otomatik yangın söndürme sistemleri ve diğer yangın koruma
önlemlerinden ayrı olarak, laboratuvarlarda akıllı
Ve güvenilir bir güvenlik konseptinde her zaman yangın-geçirmez kabin olmalıdır (tip90)
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From the point of view of the HVAC planner and architect

HVAC planlayıcısı ve mimar gözüyle;

…as hazardous materials can be stored safely in fire-resistant
cabinets (type 90) directly at the workplace, the planning of a
central storage room is no longer necessary in all cases.

…bütün tehlikeli maddeler tip 90 yangına dayanıklı dolaplarda
direkt çalışma alanı içerisinde saklanabildiğinden merkezi bir
depolama odası planlamaya artık gerek kalmamıştır.

Therefore, the investment cost for such rooms and their
equipment can be saved.

Bu nedenle, bu odaların yatırımından ve malzemelerinden tasarruf edilebilir.

If the architectural concept includes these rooms anyway,
additional space can be gained, as the rooms can be used for
other purposes…

Eğer mimari konsept bu odaları her şekilde içeriyorsa, bu odalar başka amaçla kullanılarak ek alan kazanılabilir.

…as safety storage cabinets can be planned and flexibly
installed within the ground plan, a higher flexibility of availability
is guaranteed for the workflow…
…the use of fire-resistant (type 90) cabinets can also contribute
to a leaner and less extensive constructional fire protection, as
the required fire protection is already integrated in the cabinet.
The costs for more expensive constructional fire protection
components, such as sprinkler systems, for instance, can be
completely saved…

32

…güvenli saklama dolapları zemin planıyla birlikte planlandığından is akısında esneklik garanti edilmiş olur.
…tip 90 dolapların kullanımı, yangın koruması dolaba bağlı
olduğundan, daha zarif ve geniş olmayan yangın güvenlik sistemlerinin yapılandırılmasına da yol acar. Böylelikle püskürtme
sistemi gibi yapısal yangın güvenlik bileşenlerinin kullanımından tasarruf edilir.

From the point of view of the user, fire protection and
emergency staff
…Due to the use of fire-resistant cabinets (type 90) the
employees of a laboratory have on the one hand much more
time to leave the danger zone in case of fire. On the other
hand, they can be sure that the protection mechanism of the
cabinets will avoid an acute or short-term deterioration of the
situation. The fire brigades and paramedics also profit from this
fact, as the fire-resistant cabinets (type 90) avoid an additional
risk regarding an uncontrolled or accelerated fire spread
during the fire resistance time of the cabinet. Therefore, the
emergency-services are faced with an easier situation on-site,
as the circumstances and risks can be assessed more reliably…
thus the installation of fire-resistant cabinets (type 90) causes
a minimized economic risk (risk of total damage). Especially, in
countries where the cabinets according to European standards
are not obligatory, this fact can lead to reduced insurance
costs…in addition, the use of fire-resistant cabinets directly at
the workplace (type 90) drastically reduces the transportation
of hazardous materials and gases and transport-accidents are
almost non-existent…

Kullanıcı gözüyle, yangın koruma ve güvenlik
Tip 90 yangın güvenlik dolaplarının kullanılmasıyla, laboratuvar çalışanlarının yangın durumunda tehlike alanından uzaklaşmak için daha fazla zamanı vardır. Diğer yandan, dolapların
koruma mekanizmasının akut veya kısa dönemli bozulmaların
önüne geçeceğinden de eminlerdir. Kabinin yangın dayanıklılık
süresince kontrol edilemez ve hızlanan bir yangın yay ilimi ek
bir risk yaratmadığından İtfaiye ve tıbbi uzmanlar da bu durumdan fayda sağlar. Bu yüzden, acil durum ekipleri risk ve şartlar
daha güvenle öngörülebildiğinden nispeten kolay bir durumla
bahsetmek durumunda kalır...
Bu yüzden yangına dayanıklı güvenlik dolaplarının kullanılması
(tip 90) ekonomik riskin azaltılması demektir. Özellikle EN normuna uygun yangın dolaplarının kullanımının zorunlu olmadığı
ülkelerde bu durum sigorta maliyetlerinin azalmasını sağlar…
Ek olarak, direk çalışma alanında yangın dayanıklı dolapların
kullanılması, tehlikeli madde ve gazların taşınması sırasındaki
tehlikeleri de ortadan kaldırır.
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Safety storage cabinets according to EN 14470 –
the perfect choice
EN 14470-1 uyumlu güvenli saklama dolapları en mükemmel
seçimdir.

Statement extracts of Jun.- Prof. Dr. Ing. Marcus Marx,
state-certified safety engineer and junior professor
for fire and explosion protection at the Otto-vonGuericke-University Magdeburg.

Otto-von-Guericke Üniversitesi Magdeburg yangın ve
patlama koruma profesörü ve devlet güvenlik mühendislik yetkilisi Jun.-Prof. Dr. Ing. Marcus Marx’in aciklamalari:

…safety storage cabinets with a proven fire resistance class
in accordance with EN 14470 enable modern laboratories –
depending on the tested fire resistance duration of the cabinet
– a less risky, local storage of

…EN 14470’e göre yangın geçirmezlik tip belirlenmiş güvenli
saklama kabinleri modern laboratuvarlarda, kabinin test edilmiş yangın geçirmezlik süresine göre:

•
•
•
•

toxic,
flammable or
potentially explosive substances
and/or of substances with combinations of the stated
dangerous characteristics.

Apart from the purely architectonic advantages, such as
additional space, and the laboratory-specific benefits like time
saving in the supply of materials, the use of safety storage
cabinets according to EN 14470 also signifies an immense safety
advantage regarding preventive and defensive fire protection.
The increasingly flexible design of laboratories and the fast
change of applications makes a decentralised fire protection
concept desirable.
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•
•
•
•

toksik
Parlayıcı veya
Patlama potansiyeli
Ve/ veya tehlikeli olduğu bilinen içerikteki maddeleri daha
az riskle, mahallî olarak saklamayı mümkün kılar.

Mimari avantajlarından başka, EN 14470’e uygun güvenli saklama kabinleri muazzam, önleyici ve savunmacı yangın koruma anlamına gelir.
Laboratuvarların esnek tasarlanması ve uygulamalardaki hızlı
değişimler, merkezi olmayan yangın koruma sistemini daha talep edilir hale getirmiştir.

This concept should be quickly adaptable without any complex
structural changes and without downgrading safety...

Bu konsept, güvenlikten ödün vermeden ve karışık yapısal değişiklikler gerekmeksizin hızlıca uyarlanabilir.

…in case of fire, the risk which could arise from the substances
stored in the cabinet is almost non existent during the fire
resistant time of the cabinet. If the substances are stored
properly in the safety storage cabinet, there is no need for
preferential consideration of the fire accelerating or even
potentially explosive substances during the fire-fighting and
rescue operations. Thus, the emergency services can primarily
concentrate efforts to control the fire and to rescue injured
persons…

Yangın halinde, dolap içinde muhafaza edilen maddelerden
kaynaklı risk, kabinin yangın geçirmezlik süresi boyunca yoktur.
Eğer, güvenli saklama dolabında maddeler düzgünce saklanırsa, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sırasında patlayıcı maddelerin yangını hızlandırmaması için önlem almak
gerekmez. Bu nedenle yardım faaliyetleri tamamen yangını
kontrol altına almaya ve zarar görmüş insanları kurtarmaya
odaklanabilir.

…also from the point of view of insurance, a certified safety
storage cabinet has positive aspects. The anticipated risk in case
of fire is minimized by less severe consequences. Therefore the
classification according to EN-standards makes a more precise
risk assessment possible…

…sigorta açısından değerlendirildiğinde, sertifikalı bir güvenlik
dolabının pozitif yönleri vardır.
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…these safety-related statutory specifications do not exist in all
countries. Laboratory staff using double wall steel cabinets are
exposed to a higher risk, as these cabinets do not fulfil strict
European specifications…
…the illustration shown below demonstrates the comparison
between a safety storage cabinet (according to EN 14470) and
a storage room for hazardous materials and flammable liquids
designed in accordance to European standards.
This illustration clearly shows that the safety storage cabinet has
comparable safety-related characteristics to the storage room.
According to European standards, the safety storage cabinet
thus becomes the “storage room within the laboratory”. On
the one hand the substances are protected according to the
fire resistance duration and on the other hand the laboratory is
protected against the substances stored in the cabinet…
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Güvenlikle ilgili bu özellikler bütün ülkelerde yoktur. Çift duvarlı
dolapları kullanan lab. personeli, bu dolaplar sıkı Avrupa standartlarını karşılamadığından daha fazla riske maruz kalmaktadır.
…aşağıdaki resimde, (EN 14470) güvenli saklama dolabı ile
tehlikeli madde ve yanıcı sıvılar için Avrupa Standardında tasarlanmış saklama odasının karşılaştırılması gösterilmektedir.
Bu semada açıkça görülmektedir ki, güvenli saklama dolabının,
saklama odasına göre güvenlikle ilişkili kıyaslanabilir özellikleri
bulunmaktadır. Bu yüzden Avrupa Standartlarına göre, güvenli
saklama kabinleri ‘laboratuvardaki saklama odası’ haline gelmiştir. Bir yandan malzemeler yangın geçirmezlik süresince korunurken diğer yandan laboratuvar dolapta saklanan maddelere karşı korunmaktadır.

…the insulated safety storage cabinet according to EN helps
to restrict local damage. Safety storage cabinets with other
construction standards often have no insulation, but there are
sprinkler systems in the rooms where they are installed to limit
the temperatures in case of fire. In this case the rapid control
of the fire is contradicted not only by typical water damage, but
also by the potential spread of hazardous materials mixing with
the fire fighting water. Furthermore, the sprinkler installation is a
so-called active safety system, which only reacts in the event of
fire. This means that you only know in the event of fire, whether
the system is working or not…
…the European safety storage cabinet excels with its more
significant passive safety provided by its fire resistance…this
system does not require activation in the event of a fire, as it is
immanent…
…The equipment of laboratories worldwide with safety storage
cabinets in accordance with European safety standards is
desirable, not only with regard to personal safety but in the
event of a fire, far less property damage can be expected. This
emphasises the practical added value of the cabinets compared
to less expensive cabinets which do not comply with the
requirements of EN 14470…

…EN yalıtımlı güvenli saklama dolabı, bölgesel hasarı sınırlar.
Diğer yapı standartlarına uygun güvenli saklama dolaplarının
genellikle yalıtımları yoktur fakat yangın halinde, belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında devreye giren su püskürtme sistemleri
kullanılır. Bu durumda, yangına ani müdahale yalnızca suyun
boşa kullanılmasıyla çelişmekle kalmaz, aynı zamanda zararlı
maddeler itfaiye suyuna da bulaşır. Bundan da öte, aktif güvenlik sistemi de denilen püskürtücü kullanımı sadece yangın
durumunda harekete geçer. Yani çalışıp çalışmadıklarını sadece yangın halinde anlayabilirsiniz.
.Avrupa güvenli saklama dolapları, yangın geçirmezlikle sağlanan, pasif güvenliğiyle öne çıkar…bu sistem zaten hazır olduğundan yangın sırasında aktif olması gerekmez.
…Avrupa güvenlik standartlarına uygun güvenlik dolapları olan
laboratuvar ekipmanları dünya genelinde tercih edilmesi sadece kişisel güvenlikten değil bir yangın anında daha az hasar
beklendiği içindir. Bu EN 14470 uymayan ucuz dolaplarla kıyaslandığında dolapların değerini vurgular.

Comparison Safety Storage Cabinet Fire resistance Type 90 /
Storage room Fire resistance F90/T30

= Tip 90 güvenli saklama dolabı ile F90/T30
yangın geçirmez saklama odasinin karşılaştırılması

Cabinet walls with a fire resistance 90 minutes
Automatic closing of doors in case of fire - fire resistance 90 minutes
Technical ventilation 		
spill containment sump system
stored hazardous materials

= 90 dk. yangın dayanıkli dolap
= Yangın halinde otomatik kapanan kapilar, yangın dayaniklılık 90 dk.
= teknik ventilasyon
= dokülen sıvı toplama kabi
= saklanan zararli maddeler

Walls with a fire resistance 90 minutes
Technical ventilation 		
stored hazardous materials
spill containment sump system
Automatic closing of doors in case of fire - fire resistance 30 minutes

= 90 dk. yangın dayanıklı duvarlar
= teknik ventilasyon
= saklanan zararli maddeler
= dökülen sivilari toplama kabi
= yangin halinde otomatik kapanan kapilar yangin gecirmezlik 30 dk.

37

Storage of compressed gas cylinders –
central or local?
Gaz tüplerinin saklanması- merkezi ya da bölgesel?

When storing compressed gases the question also
arises: Should you store them in a gas cylinder cabinet
directly at the place of work or in central storage rooms?
A comparison of the two models can help to make this
decision.

38

Sıkıştırılmış gazları saklarken şu soru oluşur. Merkezi
odalarda mı saklamalı yoksa gaz tüpü saklama dolabında mi? Bu iki model arasındaki karşılaştırma bu kararı vermek için yardımcı olabilir.

With their extensive requirements and fields of application, gas
supply systems (particularly for special gases) also place special
demands on the components for the storage, distribution,
control and monitoring of the gases. Before installing new gas
supply systems or extending existing ones, the supply concept
that offers the most advantages should always be determined.
In principle, a distinction must be made between a central and
a local gas supply.
Central gas supplies are systems in which the required gas
containers are installed in a single place and the gases are
fed to the points of consumption via a permanently installed
piping system. With central gas supplies a further distinction
can be made between outdoor installation and installation in
a storeroom.
Local gas supplies are individual supply units that are installed
(usually inside the building) directly at, or in direct proximity to,
the point of consumption.

Geniş gereksinimi ve uygulama alanı nedeniyle gaz tedarik sistemleri (özellikle özel gazlar) gazların saklanması
Dağılımı, kontrolü ve izlenmesi için özel sistemler gerekir. Yani
gaz sistemlerini yerleştirmeden önce ya da mevcut
Alanı genişletmeden önce en fazla avantajı sunan seçenekler
belirlenmelidir. Prensipte merkezi veya bölgesel gaz beslemesi
arasında bir ayrım yapılmalıdır.
Merkezi gaz kaynakları: gerekli gaz konteynerleri bir alana
yerleştirilir ve gazlar, kalıcı boru sistemleriyle tüketim noktalarına ulaştırılır. Merkezi gaz sağlayıcılarla dış yerleşim veya depo
odası yerleşimiyle ilgili ilave bir ayrım yapılabilir.
Bölgesel gaz kaynakları: Tüketim noktasına direkt yakınlıkta
veya direkt orada yerleştirilmiş genellikle bina içinde bağımsız
tedarik üniteleridir.
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When faced with the choice of one of these types of gas supply,
current technical developments should always be taken into
account. Today, gas cylinder cabinets tested in accordance with
EN 14470-2 offer the same level of safety as safety storage
cabinets for the storage of flammable liquids – with up to 90
minutes of fire resistance.
The local provision and withdrawal of compressed gases is
often the more economical solution, because, particularly in the
case of corrosive gases, the price for the long pipelines required
is very high.
With local storage the necessary pipelines are reduced to a
minimum. This leads, for example, to a considerable reduction
in the consumption of purging gases.
If the flexible local use of compressed gases is necessary, then
the more appropriate choice would be the type G90 safety
storage cabinets.
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Bu tipte herhangi gaz tedariği seçimi yapılırken mevcut teknik
gelişmeler dikkate alınmalıdır. Bugün, EN 14470-2 uygun üretilen gaz tüpü dolapları, 90 dakikaya kadar yangına dayanıklı,
patlayıcı sıvıları güvenle saklayan, güvenli saklama dolaplarındaki güvenlik seviyesini sunmaktadır.
Sıkıştırılmış gazların bölgesel yerleşimi ve çekilmesi genellikle
daha ekonomik bir çözümdür. Çünkü özellikle koroziv gazlar
için gerekli boru sistemleri oldukça pahalıdır.
Bölgesel saklama sistemiyle boru döşemeleri en aza indirilmiş
olur. Bu da örneğin temizleme gazlarının tüketimini önemli ölçüde azaltır.
Eğer sıkıştırılmış gazların esnek, bölgesel kullanımı gerekliyse
tip 90 güvenli saklama dolapları daha uygun bir seçim olacaktır.

The pros and cons of central and local storage
Merkezi ve bölgesel depolamanın karşılaştırması

Central storage
(external store and storeroom):

Merkezi Saklama
(dış depo ve saklama odası):

–-

–

––––––+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Protective zones in accordance with TRG 280 must be
maintained around the cylinders (external store/		
storeroom)
Expensive piping system up to the points of use (external
store/storeroom)
Partitions must be at least fire-retardant (storeroom)
Doors must be self-closing (storeroom)
Floor covering must be at least fire-resistant (storeroom)
Adequate ventilation openings leading directly to the open
air are required (storeroom)

–
–
–

Kapılar kendiliğinden kapanmalıdır (depo)

Saving space at the points of consumption

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Low in-plant transport costs
Better monitoring of the cylinder stock levels
Smaller cylinder pool thanks to fewer reserve cylinders

+
+
+
+
+
+
+
+

Protective zones around the cylinders are unnecessary

+
+

Increased fire protection for up to 90 minutes in acordance
with DIN EN 14470-2

+
+

Bölümler en az yangın geciktirici şekilde olmalıdır.
(depo)

–

Central monitoring of the entire gas stock

Short routes for necessary pipelines to the points of use
Hence low installation and usage costs
Monitoring of gas stock directly at the place of work by
integrated low gas indicators

Offers the same safety level as safety storage cabinets for
the storage of flammable liquids
Flexible and uncomplicated adjustments for changes of use

Kullanım noktalarında pahalı boru sistemlerin kullanılması
gerekir (dış depolama/Depo)

–

No additional storage of flammable liquids
(storeroom)

Gas cylinder cabinets
in accordance with EN 14470-2

+
+

–

TRG 280 uygun koruyucu alanlar tüplerin
etrafına yerleştirilmelidir (dış depolama/Depo)

Yer döşemesi en az yangın geçirmez nitelikte olmalıdır (depo)
Açık havaya bağlantısı olan yeterli havalandırma
açıklıkları bulunmalıdır (depo)
Yanıcıların ek depolaması gerekmez (depo)
Tüketim noktalarında yer tasarrufu sağlar.
Tüm gaz stoğunu görmeye imkân tanır.
Fabrika içi taşma maliyeti düşüktür.
Silindir stok seviyeleri daha iyi gözlenir.
Daha az tüp stoklandığından daha küçük bir tüp havuzu

EN 14470-2 uygun gaz tüpü dolapları

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Tüpler etrafında koruyucu alanlar olmasına gerek yoktur.
Zorunlu boru hattı için kullanım alanına daha kısa
yollar kullanılabilir.
Ucuz tesisat ve kullanım maliyeti sağlar.
Düşük gaz belirteçleri sayesinde direkt çalışma
alanında gaz stoğu gözlenebilir.
DIN EN 14470-2 uygun 90 dakikaya kadar daha
yüksek yangın koruma sağlar.
Yanıcı sıvıların saklama dolapları ile aynı 		
oranda güvenlik vaat eder.
Kullanım değişikliklerinde esneklik ve karmaşık
olmayan ayarlamalar yapılabilir.
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Safety with a seal of approval
EN-tested safety storage cabinets from asecos live up to their promise
– independent testing institutes also confirm this

Onaylanmış güvenlik

EN testli asecos güvenli saklama dolapları sözünü tutmak için uğraşır ve bağımsız test enstitüleri bunu
onaylamaktadır.

When purchasing safety storage cabinets you should make
sure that the approval documentation is complete. Only then
can you be sure that the cabinet actually does what it promises
to do.
Safety in case of fire
All asecos cabinet models, with a fire-resistant classification,
have been successfully tested by an independent material
testing body in a fire chamber (type tested). These cabinets
possess a type-tested fire resistance according to EN 14470-1
or 2.

Güvenli saklama dolabı satın alırken onay dokümanlarının tam
olduğundan emin olmalısınız. Ancak bu şekilde dolabın vaadini
yerine getirdiğinden emin olabilirsiniz.
Yangın halinde güvenlik
Yangın geçirmez olarak sınıflandırılan bütün asecos dolapları,
yangın çemberinde bağımsız materyal test gövdesiyle test edilmektedir (tip testi). Bu dolaplar EN 14470-1’eveya 2‘e göre
yangın geçirmezlik tip testine sahiptir.

DIN EN
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Safety in daily use
All cabinets marked with the GS logo have been successfully
tested according to the requirements of the German Equipment
Safety Act – documented by the test certificates according to the
Equipment Safety Act by independent testing organisations.
The GS certificate guarantees that, in addition to fire protection,
the cabinets also function perfectly in everyday use. During the GS
certification the safety storage cabinet passes through numerous
tests. The cabinet is examined to determine whether there are
squeezing and trapping points or risks of injury. In addition the
cabinet and the door mechanism are subjected to a tough fatigue
test: the GS certificate is only issued if 50,000 door closing cycles
are completed without damage, which is a real test of endurance
and safety!
Quality control
The manufacture of asecos safety storage cabinets is subject
to voluntary, permanent external supervision by a recognised
independent material testing body.

Günlük kullanımda güvenlik;
Bütün dolapların Alman Donanım güvenlik yasasının gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiği GS Logosuyla işaretlenmiştir, donanım
güvenlik yasasının bağımsız test kuruluşlarında verilen test sertifikalarıyla belgelenmiştir. GS sertifikası yangın korumaya ek olarak
günlük kullanımda işlevini mükemmel olarak yerine getirdiğini garanti eder. GS sertifikalandırma suresince, dolaplar sayısız testten
geçer. Yaralanma riski veya gözden kaçan noktaları belirlemek
için araştırılır. İlaveten kabin ve kapı sistemi katı bir tükenmişlik
testine de tabi olur. Gerçek bir dayanıklılık ve güvenlik testi olan
GS sertifikası kabin ancak 50 bin kez kapı açma ve kapamayı
hasarsız sağlayabilirse verilir.
Kalite kontrol:
Asecos güvenli saklama dolapları imalatı süresince, bağımsız,
gönüllü bir denetleyici tarafında kontrol edilir.
Dolaplar yangın odalarında tekrar testine maruz kalır.

Cabinets are regularly submitted to a repeat test in the fire
chamber.
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EN-tested safety storage cabinet in hardness test
Type 90 safety storage cabinet proved in a real-life situation, what the
test documents certify

Sağlamlık testinde EN onaylı güvenlik saklama dolapları
Tip 90 güvenli saklama kabinleri test belgelerinin sunduğunu gerçek hayatta kanıtlar.

An industrial enterprise from Bamberg in Bavaria suffered what
all companies fear: following a technical defect that was noone’s fault, fire broke out in its production halls. Fortunately,
people and the neighbouring buildings came to no harm.
Despite extensive attempts by the local fire brigade, however,
it was not quite possible to extinguish the fire and the hall had
to be allowed to burn down overnight in a controlled manner.
During the inspection of the burnt-down hall, an asecos type
90 safety storage cabinet for the storage of combustible liquids
was examined. Although its outer body looked very much
the worse for wear following the fire, which lasted several
hours, the cabinet had retained its safety function despite the
temperatures of one to two thousand degrees Celsius that
had developed. The fire protection insulation and seals had
performed their tasks well.
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Bavyera Bamberg’deki bütün endüstriler, bütün şirketlerin korktuğundan zarar gördü. Üretim tesislerinde, kimsenin suçu olmayan teknik bir hata nedeniyle yangın çıktı. Neyse ki insanlar
ve çevredeki binalar zarar görmedi. Bölge itfaiyesinin sayısız girişimine rağmen yangını söndürmek çok mümkün olmadı ancak kontrol altına alınabildi ve gece boyunca tesis yandı. Yanmış tesisin incelenmesi sırasında ases tip 90 güvenli saklama
dolabı bulundu. Her ne kadar dış gövdesi saatler süren yangın
nedeniyle perişan görünse de kabin 1000-2000 C sıcaklıkta
güvenlik fonksiyonunu korudu
Yangın koruma izolasyonu ve mühürler görevlerini oldukça iyi
yaptı.

After opening the cabinet, it was possible to salvage all of the
hazardous materials inside. Both the plastic containers and the
flammable liquids contained in them had been shielded against
the heat by the safety cabinet.
What would have happened if the flammable hazardous
materials had also been caught up in the fire is anyone’s guess.
One thing is sure however: the current type 90 technology, with
at least 90 minutes of fire resistance, more than lives up to its
promise, because the duration of 90 minutes of heat acting on
the cabinet was exceeded by far in the fire in Bamberg. Type 90
safety cabinets are therefore a mature and proven preventative
measure for protection against the fast propagation of fire.

Kabini açtıktan sonra bütün malzemeleri bu enkazdan kurtarmak mümkündü. Bütün yanıcı sıvılar ve bunları saklayan plastik
kaplar yangına karşı dolap tarafından kuşatıldı.
Eğer yanıcı tehlikeli maddeler de yangına dahil olsaydı neler
olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Emin olunan bir şey var
ki en az 90 dakika yangın geçirmeyen mevcut tip 90 teknolojisi
sözünden fazlasini tuttu. Çünkü Bamberg’de ki yangında 90
dakikalık ısıya dayanma kapasitesi fazlasıyla aşılmıştı. Tip 90
güvenlik dolapları bu nedenle tam yetkin ve kanıtlanmış koruyuculuğu yangının hızla yayılmasına karşı ölçülebilir.

Opening of the salvaged cabinet
Hasarlanmış dolabın açılması

45

Technical ventilation of safety storage cabinets
Güvenli saklama dolaplarının teknik ventilasyonu

In Germany, the law allows the operation of safety storage
cabinets without permanent effective technical ventilation. In
this case, however, other measures must be taken to guarantee
comparable protection against explosion. If corrosive or toxic
materials are to be stored in the safety storage cabinet, for
example, or in the case of the employees being disturbed
by unpleasant odours, then technical ventilation should
always be provided.

Almanya’da kanunlar güvenli saklama dolaplarının kalıcı ve
etkin bir teknik ventilasyonu olmaksızın kullanılmasına izin vermektedir. Eğer güvenli saklama dolabında koroziv veya çalışanların rahatsız olabileceği koku oluşumu istenmiyorsa teknik
havalandırma mutlaka sağlanmalıdır.

There are various possibilities to implement the
necessary technical extraction:

Prizli ekstrasyon üniteleri
Sadece dolabın tepesine yerleştirilebilir ve mevcut hava çıkışına
bağlanmalıdır. Çıkan hava göstergeli, alarmlı, duvara monte
gibi geniş bir hava çıkış sistemleri yelpazesi bulunmaktadır.

Plug-in extraction units
These need only be placed on the roof of the safety storage
cabinet and connected to the existing extraction system. A
wide range of extraction units are available with and without
exhaust air monitoring, with potential-free alarm contact, for wall
mounting, etc.
Radial ventilators
Powerful radial fans can be integrated into exhaust air systems
and provide reliable extraction from the safety storage cabinets.
Recirculating air filter systems
Recirculating air filter systems are simply mounted on top of
the safety storage cabinet and connected to its exhaust ducts.
They are equipped with an active carbon filter, which removes
the hydrocarbons contained in the exhaust air within the
cabinet. The cleaned air is returned to the installation room. No
customer exhaust air system is required.
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Havalandırma çıkışını sağlamak için çeşitli olasılıklar
bulunmaktadır.

Radyal vantilatörler
Egzoz hava sistemlerine güçlü radial fanlar yerleştirilebilir ve
güvenli saklama dolaplarından güvenli hava çıkışı sağlanır.
Hava sirkülasyonu sistemleri
Hava sirkülasyonlu filtre sistemleri basitçe dolabın tepesine yerleştirilir ve çıkış kanallarına bağlanır. Bu sistemler dolap çıkış
havasındaki hidrokarbonları filtre eden aktif karbon filtreyle donatılmıştır. Temiz hava montaj odasına gelir. Herhangi bir hava
çıkış alıcısı gerekmez.

Pro and cons…

Avantajları Dezavantajları

… without technical extraction from the safety cabinet?

…kabinde teknik havalandırma olmaksızın

+ no cost-intensive exhaust air ducts necessary
– definition of explosion zones in and around the safety

+ yoğun egzoz hava kanallarına ödeme yapmaya gerek kalmaz
+
–- Güvenli saklama dolabı etrafındaki patlama alanlarını

– possibly dangerous to the health of the employees

–- Çalışanların sağlığına muhtemelen zarar verir.

… with technical extraction (min. 10 times/h) and
exhaust air fed outside?
+ no danger to the health of the employees
+
+ all hazardous substances (including acid and alkali vapours)
+
are eliminated
–- cost-intensive exhaust air ducts with possible wall/floor
breakthroughs are necessary
–- installation of the safety storage cabinet is no longer flexible
–- high energy consumption due to heat loss in the exhaust air

…Teknik havalandırma (min. 10 kez/saat) v
dışarı çıkış egzozu?
+ çalışanların sağlığına zarar vermez
+

… with technical extraction (min. 10 times/h) with
a recirculating air filter system without feeding the
exhaust air to the outside?
+ no danger to the health of the employees
+
+ no cost-intensive exhaust air ducts necessary
+
+
+ flexible installation of the safety storage cabinet
+
+ no loss of energy due to feeding the exhaust air to the
outside
+ permanent electronic monitoring of the exhaust air quantity
+
+ tested and certified system
+
–- only solvent vapours (hydrocarbons) can be filtered

…Teknik havalandırma (min. 10 kez/ saat) Hava hava
dolaşımı- yon sistemli dışarı çıkışı olmayan teknik havalandırma
+ çalışan sağlığına tehlikesi yoktur.
+
+ pahalı egzoz kanalları gerekmez.
+
+
+ güvenli saklama dolabının montajında esneklik
+
+ artık havanın dışarı verilmesinden doğan ısı kaybı yaşanmaz
+ Kalıcı egzoz hava izlenmesi
+
+ test edilmiş ve onaylanmış sistem
+
–- Sadece solvent (hidrokarbon) buharı filtre edilebilir.

storage cabinet (illustration/description)

Extraction unit
Tahliye ünitesi

Belirlemek gerekir (resimleme\açıklama)

+ bütün zararlı maddeler asit ve alkali buharı yok edilmiş olur.
+

–- Yüksek maliyetli duvar veya pencere kırılmasını gerektiren
egzoz kanalları gerekir.

–- Güvenli saklama dolabının montajı artık esnek değildir.
–- Hava çıkışı nedeniyle ısı kaybı olacağından ısıtma maliyeti doğar.

Recirculating air filter system
Sirkülasyon hava filtresi sistemi

Radial ventilator
Radyal Havalandırma
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Storage of non-flammable chemicals
Yanıcı olmayan kimyasalların filtrelenmesi

In addition to combustible liquids and compressed gases, a
large number of other chemicals are required in laboratories
and these also have to be safely stored.
The chemical storage cabinets offer the perfect solution for
all requirements. Cabinet models in three different sizes are
available, depending on the number of containers to be stored.
The doors can also be individually selected - wing doors, spacesaving folding doors or doors with glass inlays. You even have
a choice of colour: there are 7 door colours to choose from!
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Yanıcı sıvılar ve sıkıştırılmış gazlara ilave olarak laboratuvarlarda diğer kimyasallarla oldukça fazla kullanılmaktadır ve güvenle depolanması gereklidir. Kimyasal saklama dolapları bu
gereksinimler için mükemmel çözümler sunar.
Saklanacak kimyasalın miktarına göre, çeşitli ölçülerde değişik
kimyasal saklama dolabı bulunmaktadır. Kapılar bağımsız olarak seçilebilir- kanatlı kapılar yerden tasarruf sağlayan kanatlı
kapılar veya camlı kapılar. Aynı zamanda renk seçenekleri de
bulunmaktadır. Tam 7 farklı renkten seçim yapılabilir.

Storage of acids and alkalis
Asit ve bazların depolanması

Acids and alkalis can give off aggressive vapours, mists or
smoke. Therefore, these substances must be stored in such a
way that neither people nor the environment are endangered.
Acids and alkalis can be stored directly at the workplace –
separately if possible – in special so-called “acid/alkali cabinets”
made mostly of corrosion-resistant material. In Germany,
however, there is no DIN or EN standard for these storage
cabinets. The only legal requirements for these storage cabinets
arise from various laws.
• Equipped with sumps to prevent leakages. They must be
able to retain 10% of the stored amount or at least the
contents of the largest container.
• The cabinet must be resistant to corrosion and compatible
with the stored acids and alkalis.
• The cabinet must be connected to an exhaust air blower,
which constantly feeds the escaping vapours to the open air.
• Strong acids and strong alkalis must be stored and extracted
in separate areas of the cabinet (separate from each other)
because their vapours/mists can react and create heat.

Asit ve bazlar sert buharlar, kokular ya da dumanlar çıkarabilir.
Bu nedenle bu maddeler çevreyi ve insanları tehlikeye sokmayacak şekilde depolanmalıdır.
Asit ve bazlar direkt çalışma alanında ayrı bir şekilde mümkünse asit/baz dolabı denen ve genellikle paslanmaz materyalden
yapılmış dolaplarda saklanmalıdır. Almanya’da bu maddelerin
saklanması için DIN veya EN standardı yoktur. Bu dolapların
yasal gerekliliği sadece çeşitli yönetmeliklerden kaynaklanır.
• Sızıntıları önlemek için kartelleri olmalıdır. Saklanan miktarın
%10’unu ya da en geniş konteynırın içeriği kadarını tutabilir
kapasitede olmalıdır.
• Dolap korozyona karşı dayanıklı ve saklanan asit ve bazlara
uygun olmalıdır.
• Kabin açık havaya buhar çıkışını sağlayan bir hava fanına
bağlı olmalıdır.
• Güçlü asit ve bazlar buhar ve kokuları karışabileceğinden ve
ısı oluşturabileceklerinden kabinin farklı alanlarında olmalıdır.
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Laboratory planning using EN safety storage cabinets
Different cabinet sizes allow for tailored laboratory layouts

EN güvenli saklama dolapları kullanarak laboratuvar planlamak
Farklı dolap ölçüleri çeşitli laboratuvar düzenlemelerini mümkün kılar

The requirements of laboratories are very individual. Planning
the laboratory must be just as individual. Cabinets for the
storage of flammable liquids and gas cylinders are available in
different heights and widths, making the integration into any
new laboratory very easy.
EN approved tall cabinets are available in:
3 widths: 120 cm, 90 cm and 60 cm (47.24 in, 35.43 in, 23.26 in)
2 heights: 129 cm, 196 cm (50.79 in, 77.17 in)
EN approved underbench cabinets are available in:
4 widths: 140 cm, 110 cm, 89 cm and 59 cm (55.12 in, 43.31
in, 35.04 in, 23.23 in)
EN approved gas cylinder cabinets are available in:
4 widths: 140 cm, 120 cm, 90 cm, 60 cm (55.12 in, 47.24 in,
35.43 in, 23.26 in)
2 heights: 205 cm, 145 cm (80.71 in, 57.09 in)
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Laboratuvarların gereksinimleri oldukça bireyseldir. Laboratuvar planlamaları da özgün olmalıdır. Yanıcı sıvıların ve gaz
tüplerinin saklanması için herhangi bir yeni laboratuvar planına kolaylıkla uyum sağlayabilecek farklı genişlik ve yükseklikte
dolaplar bulunmaktadır.
EN onaylı dolaplar:
3 genişlikte: 120 cm, 90 cm ve 60 cm
2 farklı yükseklikte: 129 cm, 196 cm
EN onaylı tezgah altı dolaplar:
4 genişlikte: 140 cm, 110 cm, 89 cm, 59 cm
EN onaylı gaz tüpü dolapları:
4 genişlikte: 140 cm, 120 cm, 90 cm, 60 cm
2 farklı yükseklikte: 205 cm, 145 cm

Ideal for storing larger quantities of flammable liquids
Yüksek hacimil yanıcı sıvıların saklanması için ideal

Use the space underneath the fume cupboard perfectly
Çeker ocak altındaki alanın mükemmel kullanımı

Storage of up to four 50-litres gas cylinders
En Fazla 4 tane 50 lt gaz tüpünün depolanması
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Wing Doors vs. Folding Doors
Kanatlı Kapılarkarşi Katlanabilir Kapılar

It is also true for a Type 90 safety storage cabinet: Keep the
doors closed when not it use. Only that way maximum safety
can be guaranteed.
Compared to double-walled steel cabinets the cabinets
according to the European Standard offer considerably more
protection – up to 90 minutes fire resistance – and ease of use.
It begins at the doors: Wing doors or space saving folding doors
can be chosen.
Folding doors are the best choice whenever space is limited,
like in the laboratory. They make it possible to pass the cabinet
even when the doors are fully open. Furthermore there are
cabinets available where you can open both doors with just
one hand and even fully-automatic cabinet doors with sensor
detection are available. A real benefit with regard to safety when
the containers can be held with both hands at all times.
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Tip 90 güvenlik dolabı için her zaman: kullanmadığınızda kapıları kapalı tutun demek doğrudur. Ancak bu şekilde maksimum
koruma garanti edilebilir.
Çift duvarlı çelik dolaplarla EN dolaplar karşılaştırıldığında 90
dakikaya kadar yangın koruma ve kullanım kolaylığı gibi daha
fazla koruma sunar. Bu kapılardan başlar, kanatlı kapılar veya
yerden tasarruf ettiren katlanabilir kapılar seçilebilir.
Yer sıkıntısının olduğu yerlerde katlanabilen kapılar en iyi seçenektir. Bu sayede kapılar açıkken bile dolaplarının önünden
geçmek mümkündür. Bundan da öte, sensörlü otomatik açılan
ya da tek elle her iki kapıyı açmaya imkân tanıyan dolap seçenekleri de mümkündür. Bu özellik, şişeler için iki elle taşıma
gereken durumlarda güvenlik için oldukça faydalıdır.

Mobility? Flexibility? No Problem!
Taşınma? Esneklik? Problem değil!

Frequently changing requirements on the laboratory are no
problem for modern safety storage cabinets. Relocating the
cabinets e.g. when moving or refurbishing the lab is very easy.

Modern güvenli saklama dolapları için ara sıra değişen laboratuvar gereksinimleri önemli değildir. Laboratuvarı taşırken ya
da değiştirirken dolapların yerini değiştirmek oldukça kolaydır.

asecos safety storage cabinets can be equipped with an optional
transport base. Installation or relocation of these cabinets can
be easily done with a palette truck. The latest cabinet models
can even be moved through standard room doors using a
special transport device (Q-mover). All underbench cabinets
from asecos that come with a base are equipped with sturdy
castors making it very easy to move the cabinets e.g. for service
works at the fume cupboards. If the cabinets are also equipped
with a recirculating air filter system even the connection to the
ventilation system becomes obsolete.

Asecos güvenli saklama dolapları opsiyonel taşıma tabanıyla
donatılır. Yerleştirmesi ve yer değiştirmesi kolaylıkla yapılabilir.
Son model dolaplar standart oda kapılarından Q mover denen özel bir taşıma mekanizmasıyla geçirilebilir. Tüm benç altı
dolapları da örneğin çeker ocak altında kolaylıkla yer değiştirmeye imkân tanıyan güçlü tekerleklerle donatılmıştır. Eğer dolaplar resirküle hava filtre sistemleriyle donatılırsa, ventilasyon
sistemine bağlantılarına da gerek kalmaz.
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Range of versions in all areas
The equipment variations installed in modern safety storage cabinets
are as diverse as the demands on a modern laboratory

Model Çeşitliliği

Modern güvenli saklama dolaplarına yerleştirilen donanım çeşitliliği modern bir laboratuvarın ihtiyaçları
ölçüsünde değişiklik göstermektedir.

Safety storage cabinets are not only available in different widths,
heights and depths, with different door variants, they can also
be equipped with a multitude of different interior fittings in an
individual way so that they meet all laboratory requirements.
Some manufacturers of single-wall cabinets specify the
maximum storage capacity in litres or gallons. Although this
corresponds to the internal volume of the cabinet, it does not
say anything about the actual possible storage capacity. It is a
theoretical value that is never achieved in practice. In the case
of EN cabinets it is possible, using fully extractable drawers
and taking into account customer-specific height settings, to
optimally use the interior space without any waste.
When planning cabinets for the storage of combustible liquids,
the following fittings are among those available:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shelves
Fully extractable drawers
Heavy-duty drawers
Storage boxes
Spill containment sumps
Perforated metal plate inserts
Insertable sumps
Rubber mats
Bottle racks
Different door closing alternatives
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Güvenli saklama dolapları sadece yükseklik, genişlik, derinlik,
kapı çeşitliliği olarak farklılaşmaz aynı zamanda bütün laboratuvar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı iç ekipmanlarla donatılabilir. Tek duvarlı dolap üreticilerinden bazıları maksimum
depolama kapasitesini litre veya galon olarak belirtir. Bu her ne
kadar dolabın iç hacmini belirtse de gerçek depolama kapasitesi hakkında hiç bir şey söylemez. Pratikte ulaşılamayan bir
teorik değerdir. EN dolaplarında ise tümüyle çekilebilir çekmeceler kullanmak, müşteriye özel yükseklikte ayarlamak ve bu
şekilde iç alanı verimli şekilde kullanmak mümkündür.
Parlayıcı sıvılar için dolapları planlarken aşağıdaki uyarlamalar
da mümkündür.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raflar
Tümüyle çekilebilir çekmeceler
Ağır iş çekmeceleri
Saklama kutuları
Dökülen sıvıları toplama kutusu
Perfore metal tabakalar
Yerleştirilebilir karteller
Plastik matlar
Şişe tutucular
Farklı kapı kapama alternatifleri

Natural gas cylinder cabinets can also be individually planned.
For the storage of smaller compressed gas cylinders (for
example 2 or 3-litre cylinders), fittings with several storage
levels adapted to the cylinder size are possible.
The following fittings are available for gas cylinder cabinets:
•
•
•
•
•
•
•

Rolling ramp, standard
Rolling ramp, comfort
Side cylinder holder
Shelves
Heavy-duty shelves
Retaining chains
Ratchet straps

Examples:

Doğal gaz tüpü dolapları da bağımsız planlanabilir. Küçük gaz
tüplerini saklamak için (2 veya 3 lt gibi) tüpün hacmine göre
içeriği ayarlamak mümkündür.
Gaz tüpü dolapları için aşağıdaki seçenekler mümkündür:
•
•
•
•
•
•
•

Yükleme rampası (standart)
Yükleme rampası (konfor)
Tüp tutucu
Raflar
Ağır iş rafları
Gergi kayışları
Destek zincirleri

Örnekler:
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You want more?
Comparison of shelves and drawers

Daha fazlasını mı istiyorsunuz?
Raf ve çekmecelerin karşılaştırılması

Safety storage cabinets with shelves are the ideal choice when
storing bulk containers. The shelves can easily be height-adjusted
in standardized increments within the cabinet. Oftentimes only
small quantities of a certain hazardous substance are required.
In order to accommodate small bottles and containers in a most
efficient and space saving way EN safety storage cabinets can
be equipped with fully-extractable drawers.

Rafları olan güvenli saklama dolapları, büyük hacimli konteynırları saklamak için daha uygundur. Rafların yüksekliği, kabin
içindeki standart boşluklara göre kolaylıkla ayarlanabilir. Bazen
sadece küçük miktarlarda zararlı madde kullanılması gerekir.
Küçük şişe ve konteynırları verimli ve tasarruf edecek şekilde
yerleştirmek için EN saklama dolaplarında tamamen açılan
çekmeceler kullanılabilir.

Drawers can be installed with much less clearance than shelves
because the containers can be accessed from the top as the
drawers can be pulled out entirely. This way no space is wasted.
In addition every drawer is a collecting sump thus making a
bottom collecting sump obsolete.

Çekmeceler raflara göre biraz daha az açıklıkla yerleştirilir çünkü çekmeceler tamamen çekildiğinde en üstten şişelere ulaşılmalıdır. Bu şekilde hiç bir alan boşa harcanmaz. Her bir çekmece hali hazırda toplama haznesi olduğundan alt toplama
tepsisi kullanmaya gerek kalmaz.
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Shelf available in powder-coated sheet steel or
stainless steel
W x D x H (mm)
1043 x 435 x 30
(41.06 x 17.13 x 1.18 in)
Maximum load
75 kg
Increments for height adjustment 32 mm (1.26 in)

Toz boyalı veya paslanmaz çelik raflar

Drawer available in powder-coated sheet steel or
stainless steel
W x D x H (mm)
865 x 510 x 90
(34.06 x 20.08 x 3.54 in)
Maximum load
60 kg
Retention volume
30 l
Max. size of stored container
27 l

Toz boyalı veya paslanmaz çelik çekmece

Heavy-duty drawer available in powder-coated sheet
steel or stainless steel
W x D x H (mm)
865 x 510 x 162
(34.06 x 20.08 x 6.38 in)
Maximum load
100 kg
Retention volume
66 l
Max. size of stored container
60 l

Toz boyalı veya paslanmaz çelik ağır iş çekmecesi

E x D x B (mm)			

1043 x 435 x 30

Maksimum yük			
Raf yüksekliği			

75 kg
32 mm

E x D x B (mm)			
Maksimum yük			
Sıvı biriktirme hacmi		
En fazla saklanabilecek
konteynır hacmi			

E x D x B (mm)			
Maksimum yük			
Sıvı biriktirme hacmi		
En fazla saklanabilecek
konteynır hacmi			

865 x 510 x 90
60 kg
30 l
27 l

865 x 510 x 162
100 kg
66 l
60 l
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The asecos company
Asecos
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asecos – your partner for safety
and environmental protection
asecos- güvenlik ve çevre korumada iş ortağınız

The name asecos stands for ‘security’ and ‘ecology’ – for safety
and environmental protection in the handling and storage of
hazardous materials. Since its establishment in 1994 the
company, which is based in Gründau (in the German state
of Hessen), has dedicated itself to the development and
production of innovative products in this field.
Today asecos is Europe’s leading manufacturer of type-tested
safety storage cabinets and is well known for its trend-setting
developments in the field of the storage and handling of
hazardous substances.
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asecos adı güvenlik ve çevre koruma (security and ecology)
tehlikeli maddelerin güvenle saklanması ve ele alınmasını ifade eder. Merkezi Gründau (Hessen-Almanya) olan firma 1994
yılında kuruluşundan bu yana kendini bu alanda yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve üretimine adamıştır.
Günümüzde asecos, tip testli güvenlik dolaplarının önde gelen
üreticisidir ve zararlı maddelerin saklanması ve ele alınması
alanında eğilimleri belirleyen gelişmeleriyle tanınmaktadır.

asecos has more than 1,700 technical options for the storage,
safe transport, filling and refilling and handling of hazardous
materials, both inside and outside buildings and in conformity
with the law: The product range reaches from safety cabinets,
cabinets for gas cylinders and hazardous material workplaces
to extraction units, absorbents and sump systems through
to hazardous material containers. Current developments
encompass product solutions in the fields of non-smokers
protection and cleaning room air.
Region-wide distribution network
Production is carried out at the headquarters in Gründau.
Specialised trade dealers and partners handle marketing in
Germany. Outside Germany asecos is represented by its own
subsidiaries in the Netherlands, France, Spain and Great Britain;
selected partner companies sell asecos products worldwide.

Asecos depolama, güvenli taşıma, doldurma ve boşaltma ve
tehlikeli maddelerin ele alınmasıyla ilgili, hem bina içinde hem
bina dışında olmak üzere yasalarla da uyumlu 1700’den fazl
teknik çözüm sunmaktadır: ürün gamı güvenlik dolaplarından,
gaz tüpü dolaplarına tehlikeli madde çalışma istasyonları , toplama sistemleri ve adsorbanlara kadar ulaşmaktadır. Güncel
yenilikler sigara içmeyen koruması ve oda hava temizleyicileri
alanında da ürün çözümlerini kapsamaktadır.
Bölge dağıtım ağı
Üretimimiz Gründau’daki merkezimizde gerçekleştirilir. Özel ticari
dağıtıcışar ve ortaklar Almanya’daki pazarlamayı ele alır. Almanya dışında asecos, Hollanda, Fransa, İspanya ve Büyük Britanya
‘da ki kendi şubeleriyle ve seçili ortaklarımız asecos ürünlerinin
dünya çapında satışını gerçekleştirir.

Subsidiaries/ Gesellschaften
Subsidiaries
/ Şubeler

Sales
partners/ /Vertriebspartner
Satış ortakları
Sales partners
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Safety with history
Tarih boyu güvenlik

1994
		
		

Founding of asecos
Development of the world’s first type 90 safety
storage cabinet

1994
		
		

asecos’un kurulması
Dünyanın ilk tip 90 güvenli saklama dolabının
geliştirilmesi

1996
		

Development of hazardous substance workplace with
fresh air curtain

1996
		

Temiz hava perdeli tehlikeli madde çalışma alanının
geliştirilmesi

1998
		

Extension of the product portfolio to full-range
supplier

1998
		

Ürün portfolyosunun tam ürün sağlayıcısına
genişletilmesi

2000

Establishment of an independent Service Department

2000

Bağımsız servis departmanının kurulması

2002

Development of a Refrigerating Underbench Cabinet

2002

Soğutuculu tezgahaltı dolabının geliştirilmesi

2003
		

asecos brings onto the market the PHOENIX touchless,
a safety cabinet whose doors open without contact

2003
		

asecos, ilk dokunmadan kapıları açılabilen PHOENIX
güvenlik dolabını piyasaya sürdü.

2005
		

Introduction onto the market of air cleaning concepts
and technical protection for non-smokers

2005
		

Hava temizleyicilerin ve sigara içmeyenler için teknik
korunmanın piyasaya sunulması

2006
		

The UFA.20.30 recirculating air filter system is
presented

2006

UFA.20.30 sirkülasyonlu hava filtre sistemi tanıtıldı

2007

Launch of new PEGASUS + PHOENIX Vol. 2 series

2007

Yeni Pegasus +Phoenix 2 serisinin lansmanı

2011
		

Launch of the latest safety storage cabinet
generation Q-LINE

2011
		

En son güvenli saklama dolabı jenerasyonu Q-LINE
lansmanı

2012
		

Launch of the latest series of Chemical storage 		
Cabinets CS-CLASSIC + CS-PHOENIX

2012
		

En yeni kimyasal saklama dolabı CS-CLASSIC +
CS-PHOENIX lansmanı
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The asecos think tank – non-stop trends
asecos düşünce merkezi- durmaksızın yenilik

asecos products are characterised by trend-setting, consumerorientated solutions. We are of the opinion that safety has to be
the overriding feature of our safety storage cabinets followed
closely by convenience. Based on this conviction we develop
intelligent, unique product solutions.

Bu temele dayanarak benzersiz, akılcı ürünler geliştiriyoruz.
Asecos ürünleri, müşteri odaklı çözümleri ve yenilikçilikle karakterize edilir. Güvenli saklama dolaplarının öne çıkan özelliğinin
kolaylıkla takip edilebilen güvenlik olması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu düşünceyle akılcı, eşsiz ürün çözümleri geliştiriyoruz.

asecos holds more than 40 brand, industrial and design rights
and makes considerable annual investments into research and
development – that’s how trends are created! The world´s first
type 90 safety cabinet was only one invention by asecos and
was followed by many more. It caused a wave of innovations,
setting the trend for future development of the safety levels for
hazardous material storage.

Asecos 40’tan fazla marka, endüstriyel ve tasarım hakkını elinde bulundurmakta ve ar-ge’ye ciddi bütçe ayırmaktadır- işte
yeni trendler böyle yaratılıyor! Dünyanın ilk tip 90 güvenli saklama dolabı asecos buluşlarından sadece biriydi ve pek çoğu
bunu izledi. Bu, tehlikeli maddelerin saklanmasında gelecek
güvenlik seviyelerinin eğilimini oluşturan bir gelişim dalgasını
oluşturdu.
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Safety and Environmental Protection –
is our profession
Güvenlik ve Çevre Koruma bizim uzmanlığımız

For asecos, the careful use of natural resources is as important
as social obligation. State-of-the-art production processes
sustainably preserve the environment. Local raw material
suppliers guarantee not only fast delivery but also short delivery
distances.
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Asecos için, doğal kaynakların dikkatli kullanılması en az sosyal yükümlülükler kadar önemlidir. Gelişmiş üretim süreçleri,
çevrenin korunmasını sürdürülebilir kılar. Bölgesel hammadde
sağlayıcıları sadece uzak mesafelerde değil kısa mesafeler de
dağıtımı da garanti eder.

asecos stands for quality ‘made in Germany’
asecos ‘made in Germany’ kalite standardını ifade eder.

asecos is a German manufacturer that always strives for the
highest quality. That’s why all our safety storage cabinets and
smoker’s cabins are produced at our headquarters in Germany.
At the Gründau site motivated people invent and manufacture
excellent products, which are widely distributed and used
throughout Europe and beyond.

Asecos, her zaman yüksek kalite için çabalayan, Alman bir
üreticidir. İşte bu nedenle tüm güvenli saklama dolapları ve
sigara içme kabinleri Almanya’daki merkezimizde üretilmektedir, Gründau sahasında, motivasyonu yüksek çalışanlar, geniş
bir ağda dağıtılmak ve Avrupa ve ötesinde kullanılmak üzere
mükemmel ürünler geliştirip üretmektedir.

Made
in
Germany
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Product overview – the complete asecos range
Ürünlere genel bakış- asecos ürün yelpazesi
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Safety storage cabinets

Sump systems

Güvenli saklama dolapları

Toplama sistemleri

Safe handling, approved storage and environmental protection:
asecos offers a wide range of safety products.

Extraction of
hazardous materials
Tehlikeli maddelerin
ekstraksiyonu

Güvenle ele alma, onaylanmış saklama ve çevre koruması:
asecos geniş bir güvenlik ürünleri yelpazesi sunar.

Handling of hazardous
materials, cleaning,
disposal & prevention
Tehlikeli maddelerin ele
alınması, temizlenmesi,
yok edilmesi ve
korunması

Air purification
concepts
Hava temizleme
sistemleri

67

The asecos safety concept
You’re always within safety limits with asecos’ services

Asecos güvenlik kavramı

Asecos servisleriyle her zaman güvenlik sınırları içindesiniz

Our expertise as developers and manufacturers of safety
installations is also reflected in our range of services: We offer
you a complete and professional range of services that leaves
nothing to be desired.

Güvenli kurulumlar için üretim ve dağıtım uzmanlığımız, servis
Ağımıza da yansır. Size profesyonel ve tam bir servis hizmeti
sunarız ve başka hiç bir şeye gerek kalmaz.

Why is the safety inspection so important?
The law specifies the regular inspection of safety-relevant
installations. If safety installations are not inspected properly
there is a risk of the loss of insurance cover in the case of
a claim.

Güvenlik sorgulaması neden çok önemlidir?
Kanunlar, güvenlikle ilgili teçhizatlarını düzenli soruşturulmasını belirtir. Eğer güvenlik uygulamaları doğru soruşturulmazsa, kanıtlanması halinde sigorta kapsamını yitirme
riski vardır.
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The asecos academy
Asecos akademisi

In our experimental lectures we sensitise you and your customers
to the dangers posed by the improper storage of hazardous
materials. Up close, but at a safe distance, we demonstrate
deflagration, explosion and other chemical reactions with
exciting experiments and our expert provides a gripping and
informative introduction to the basic background knowledge.
You experience the behaviour of flammable gases and liquids
and learn about the various sources of ignition. Beyond that
you learn how you can take protective and preventative action.

Deneysel derslerimizde, sizde ve müşterilerinizde, tehlikeli
maddelerin hatalı depolanmasının oluşturabileceği tehlikelere karşı duyarlılık geliştiririz. Çok yakından fakat güvenli bir
mesafede, parlama, patlama ve diğer kimyasal reaksiyonları
ilgi çeken deneylerle gösterir ve uzmanlarımız dikkat çeken ve
eğitici bir temel altyapı bilgisi sağlar. Parlayıcı gaz ve sıvıların
davranışını deneyimlersiniz ve değişik ateşleme kaynakları hakkında bilgi alırsınız. Bunun ötesinde, nasıl koruyucu ve önleyici
aksiyonlar alabileceğinizi öğrenirsiniz.
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University of Cambridge, United Kingdom
Cambridge Üniversitesi, İngiltere

Area of use:
Requirement:
		
Solution:
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Whiffen Laboratory
Replacement of the single-wall cabinets and
optimal use of space
The dimensions of the cabinets were adapted
to the available space; state-of-the-art type
90 cabinets

Kullanım alanı: Whiffen Laboratuvarı
Gereksinim:
Tek duvarlı dolapların değiştirilmesi ve en
		
uygun kullanım alanı
Çözüm:
Dolapların ölçüleri mevcut alana göre
		
Yapılandırıldı; model tip 90

Justus Liebig University, Giessen
Juctus Liebig Üniversitesi, Giessen

Area of use:
Requirement:
		
Solution:
		
		

Chemical store, Institute of Organic Chemistry
Flexible organisation of the respective rooms
and clearly arranged user-friendliness
50 safety storage cabinets connected to the
exhaust air system enable the uncomplicated
storage and withdrawal of chemicals

Kullanım Alanı: Kimyasal saklama, Organik Kimya Enstitüsü
Gereksinim:
İlgili odaların esnekçe düzenlenmesi ve
		
Kullanım kolaylığının sağlanması
Çözüm:
Kimyasalların basitçe saklanması ve
		
Uzaklaştırılmasına imkân veren egzoz
		
hava sistemine bağlı 50 güvenlik kabini.
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Johannes Keppler University, Linz
Johannes Keppler Universitesi, Linz

Area of use:
Requirement:
		
Solution:
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Chemical store, laboratory, Institute of Chemistry
State of the art; extraction from each cabinet
must be ensured
Type 90 safety storage cabinets were installed
with connecting lines and withdrawal stations

Kullanım
alanları:
Gereksinim:
		
Çözüm:
		

Kimyasal saklama, laboratuvar,
Kimya Enstitüsü
En son teknoloji; her bir dolabın ekstraksiyonu
sağlanmalıdır.
Tip 90 dolaplarının, bağlantılı çıkarma
Üniteleriyle kurulumu yapıldı.

Office of Chemical and Veterinarian
Investigation, Krefeld
Kimya ve Veteriner Araştırma Ofisi, Krefeld

Area of use:
Requirement:
		
Solution:
		

Preparation and analysis of food samples
Modernisation of the analysis laboratory,
protection of health and ergonomic working
Hazardous substance workplace with
integrated supply

Kullanım Alanı: Gıda numunelerinin hazırlanması
Gereksinim:
Analiz laboratuvarının modernizasyonu,
		
Sağlığın korunması ve ergonomik çalışma
		
ortamı
Çözüm:
Entegre destekli tehlikeli madde çalışma alanı
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GlaxoSmithKline Biologicals, Dresden
GlaxoSmithKline Biyoloji, Dresden

Area of use:
Requirement:
		
Solution:
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Laboratory area
Modernisation of the existing laboratory
equipment
Equipment with hazardous substance
workplace, underbench cabinet, refrigerated
underbench cabinet and combination cabinet
with type 90 compartment and acid/alkali
compartment

Kullanım Alanı: Laboratuvar
Gereksinim:
Mevcut laboratuvar ekipmanlarının modernize
		
edilmesi
Çözüm:
Tehlikeli madde çalışma alanı, tezgahaltı
		
dolapları, donduruculu tezgâh altı dolap,
		
tip 90 kompartımanlı ve asit/baz
		
kompartımanlı kombine dolap

UHU GmbH & Co.KG, Bühl
UHU GmbH & Co.KG, Bühl

Area of use:
Solution:
		

Outdoor area
Use of LG cabinets for the safe storage of
compressed gases in the outdoor area

Kullanım Alanı: Dış alan
Çözüm:
Güvenli depolama için LG
		
dolapları kullanımı
		
dış alanda sıkıştırılmış gazlar
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Extract of further references
Bazı diğer referanslar

Air France

Nestlé

Airbus

Novartis

Alcatel

Opel

Alstom

Pfizer

BASF

Pirelli

Bayer

Porsche

Boehringer-Ingelheim

Procter and Gamble Pharmaceuticals

Coca-Cola

PSA Peugeot Citroën

Continental

Renault France

Daimler

Robert Bosch

Ford Werke

Roche

GlaxoSmithKline

Seat

Heineken

Siemens

Henkel

Sony

L‘Oréal

Total France

Lufthansa Technik

Volkswagen

Mercedes Benz

Wacker Chemie

Michelin

Almanya’daki üniversiteler: (örn: Münih, Frankfurt, Jena, Chemnitz, Dresden, Stuttgart, Potsdam …)
İspanya’daki üniversiteler (örn: Barcelona, Almeria, Madrid, Alicante, la Coruña, Cádiz, León, Murcia, Sevilla …)
İngiltere’deki üniversiteler (örn: Newcastle, Bradford, Glasgow, Manchester …)
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Summary and conclusion
Özet ve Sonuç
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Summary and conclusion
Özet ve Sonuç

A modern laboratory without hazardous materials is
inconceivable – just as these chemicals, compressed gases,
acids or alkalis are inconceivable without the dangers they pose.
However, you can reduce the risks associated with the storage
of these hazardous materials to a minimum with safety storage
cabinets designed and fire-chamber-tested in accordance with
European standards EN 14470 Part 1 and Part 2!
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Tehlikeli maddelerin bulunmadığı modern bir laboratuvar
düşünülemez- bu kimyasallar kadar, sıkıştırılmış gazlar, asit ve
alkaliler de yarattığı tehlikeler olmadan düşünülemez.
Bununla birlikte, tehlikeli materyallerin oluşturduğu riskleri, bu
maddeleri EN Kısım 1 ve EN Kısım 2’ye uygun yangın testlerinden geçmiş güvenli saklama dolaplarında saklayarak en aza
indirmek mümkündür.

We hope this brochure has given you a first insight into the
European concept of storing hazardous materials in modern
laboratories. The technologies in the lab continue to advance
very quickly and so we constantly strive for innovations to meet
these new challenges. It would be a pleasure for us to provide
further information on the subject and to discuss about the
solutions asecos can provide. Please do not hesitate to get in
touch with us!

Bu broşürün, modern laboratuvarlarda tehlikeli maddelerin Avrupai konsepte nasıl saklandığıyla ilgili bir fikir verdiğini umuyoruz. Laboratuvar teknolojileri hızla gelişmekte ve biz de bu
gelişmelere yetişmek için sürekli yenilik peşindeyiz. Asecos’un
sunabileceği tüm çözümleri tartışmaktan ve bu konuyla ilgili
daha fazla bilgiyi sizlere sunmaktan memnuniyet duyarız. Lütfen,
bizimle irtibata geçmekten tereddüt etmeyin.

Source / Kaynak :
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WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG

for
asecos ürünleri alanının öncüsüdür.
Dünyanın ilk tip 90 güvenli saklama kabini
asecos tarafından geliştirildi. Güvenli saklama çözümlerinde Avrupa lideri olarak asecos,
ulusal ve uluslarası platformlarda, standardizasyon kurullarında aktif rol aldı. Bu nedenle
asecos yenilikleri çağı yansıtan gelişmelerdir.

Uzmanlığımız, güvenlik dolabı
yelpazemizin ötesine geçmiştir.
1500’den fazla ürünümüzle tehlikeli maddelerin saklanması ve taşınmasıyla ilgili çözümler
sunuyoruz.

Made in Germany yüksek kaliteyi ifade eder.
Asecos ürünleri liderdir. Asecos’un yenilikçi
gücü, geliştirdiği sayısız tescilli marka, patent
ve tasarım hakkıyla genişlemiştir. Dünyada
bulunan bütün asecos güvenli saklama
kabinleri, tehlikeli materyal çalışma alanları,
hava temizleme sistemleri ve diğer ana

ürün hatları, Made in Germany kalitesini
sağlamak için Gründau’daki tesislerimizde
geliştirilmekte, tasarlanmakta ve üretilmektedir.

10 yıla kadar garanti
Ürünlerimizin kalitesine bağlılığımız bütün
kullanıcılarımızın lehinedir:
Alışılagelen 24 ay garanti yerine,
kullanıcılarımız bütün güvenli saklama
kabinler için 5 yıla kadar ve Q line için 10 yıla

Belgelenmiş güvenlik
Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği ilgili enstitülerce test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
çünkü asecos ‘güvenlik için test edilir’ ve en
yüksek kaliteyi ifade eder.
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Made
in
Germany

kadar garantiye sahip olabilir.
Ve bu garantilidir!

Ücretsiz üretici tavsiyesi
Saha tavsiyesinde bulunuruz.
Satış ekibimiz alanında uzmandır: BDSF (Alman Danışman ve Uzman Değerlendirme
Birliği) tarafından sertifikalandırılmıştır.

Tehlikeli maddelerin saklanması ve
ekstraksiyonu için eğitilmiş yetkin
eksperlerdir.

Dünya çapında yetkili satıcılar
Asecos ürünlerinize kolaylıkla ulaşabilmenizi
sağlamak için önde gelen uzman distrübütorlerle çalışıyoruz. Dünya çapındaki yetkili
satıcılarımız ve işbirlikçilerimiz sayesinde size
en iyi tavsiyeyi, planlamayı ve sipariş prose-

dürünü sağlıyoruz.

İşbirliğinden doğan üstün servis ve teklifler
Her biri laboratuvarların farklı bir alanında
uzman, 4 Avrupa lideri üretici (asecos, Friatec
AG, Trespa International BV, Broen Lab), 21.
Yy. Laboratuvarlarına gelişmiş ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve kullanıcılarına daha

fazla fayda sağlamak için güçlerini birleştirdi ve
Excellence4Lab’I yarattı.

Asecos akademisi pek çok eğitim kursu imkanı sunar
Seminerlerimizde, tehlikeli maddelerin düzgün saklanmadığında oluşabilecek tehlikeleri size gösteririz. Kesinlikle bunu tecrübe

edersiniz. Gösteri tırımızda ürünlerimizi daha
yakından görüp, deneyebilirsiniz.

Creditreform kredi derecesi ödülleri

2012
B O N I T Ä T S Z E RT I F I K AT

Önde gelen derecelendirme firması Credtireform Hanau Leibrock yeniden asecos’u “CrefoZert” güvenilirlik sertifikasıyla ödüllendirdi.
Bu asecos’un arka arkaya “mükemmel” kredi
dereceleri elde ettiğini gösterir.

Kredi değerliliğimiz noktasında, asecos, bu
bölgede belge derecesini geçebilen 8,500
firma içinde ilk 56’da yer alır.

CR 4
Gültig bis Juni 2013

asecos GmbH
Gründau

24 saat kapsamlı servis
Tamir edilmesi gereken parçalarınız olduğunda
size zor durumda bırakmayız.

Kullanıcılarımız kapsamlı servislerimize her
zaman güvenebilir.

85

Notes

86

Notlar

Notes

Notlar

87

Notes

88

Notlar

Notes

Notlar

89

Your contact person:
İlgili kişi:

90

www.asecos.com

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
Phone +49 60 51 92 20–0
Fax
+49 60 51 92 20–10
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court
Third Avenue, Centrum 100
Burton-upon-Trent, Staffordshire
GB-DE14 2WQ

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

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

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

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

Phone +44 1785 2270-90
Fax    +49 60 51 92 20–10
info@asecos.co.uk

No liability can be accepted for printing errors / Baskı hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmez

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Mollet 14
ES-08120 La Llagosta
Phone +34 902 300 385
Fax    +34 902 300 395
info@asecos.es

For all other countries please contact:
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
Phone +49 60 51 92 20–0
Fax    +49 60 51 92 20–10
info@asecos.com

