
 

 

 

 

    

 

   

Zuurkasten 
Voor veel laboratoriummedewerkers is de zuurkast één van de 

belangrijkste basisveiligheidsvoorzieningen voor het werken met 

gevaarlijke chemische stoffen. Een zuurkast is een gedeeltelijk 

omsluiten ruimte waarin testen kunnen worden uitgevoerd waarbij 

dampen en gassen vrijkomen. Deze worden afgezogen voordat ze 

de laboratoriumruimte kunnen bereiken. Als het raam van de 

zuurkast gesloten is, biedt de zuurkast eveneens bescherming 

tegen spatten. Het is van belang dat een zuurkast getest is volgens 

de laatste normen, dat deze op de juiste wijze geïnstalleerd is en op 

de juiste manier gebruikt wordt. 

 

Ecoline Zuurkast 
Door de inzet van de juiste zuurkasten kan een grote 

kostenbesparing gerealiseerd worden op het energiebeheer van 

gebouwen. De Ecoline zuurkast biedt daarvoor de oplossing. De 

zuurkast heeft een perfecte luchttechnische werking die gepaard 

gaat met een lage afzuigcapaciteit. Optimale efficiency wordt 

gegarandeerd voor een aantrekkelijke prijs. Volgens EN 14175 

formuleringen voldoet de zuurkast ruimschoots aan de 

veiligheidseisen.   

 

 

 



  Ecoline zuurkast (1200/1500/1800) 
Zuurkast met bypass 

De bypass-opening aan de bovenzijde van de zuurkast zorgt ervoor dat de raamsnelheden in de werkopening 
zoveel mogelijk constant worden gehouden. Hierdoor blijft de doorstroming van de zuurkast gelijk en dus de 
werking ten allen tijde optimaal. 

Zuurkast met gesloten front 

 De uitvoering zonder bypass met gesloten front maakt de zuurkast geschikt voor variabele 
luchthoeveelheidsregeling, waarbij de afzuigcapaciteit wordt geregeld aan de hand van de stand van het 
schuifraam. Bij duurproeven is het mogelijk met een lagere afzuigcapaciteit te werken. Bij proeven waar, door 
gebruik van branders en/of verwarmingsplaten een sterk thermische lift ontstaat, wordt uittreding van dampen aan 
de bovenzijde van de zuurkast voorkomen. 

Schuiframen 

De zuurkast is optimaal toegankelijk door de schuifraamconstructie. De maximale inrichtstand is 814 mm. De 
werkopening heeft een maximale hoogte van 500 mm en een minimale hoogte van 50 mm. Bij opening van het 
schuifraam beperkt een veiligheidspal de maximale open stand waarbij de juiste werking van de zuurkast niet 
wordt verstoord. 

Extra bescherming door de standaard toegepaste spoilers 

Blad- en stijlspoilers zorgen voor een constante luchtstroom in de raamopening zodat ongewenste wervelingen 
worden onderdrukt. De bladspoiler zorgt voor een laminaire luchtstroom direct over het werkbladoppervlak, zodat 
zware dampen beter via het achterstromingspaneel worden verwijderd. De zuurkast-gebruiker heeft tevens de 
mogelijkheid bij zittend werk met de elleboog op de spoiler te steunen zonder de luchtstroom over het werkblad te 
beïnvloeden. De stijlspoilers ondersteunen de luchtstroom langs de raamstijlen. 

 Technische uitvoering 

casco     watervast verlijmd spaanplaat (wit) 

achterstromingspanelen       6 mm volkern (wit) 

schuine stromingspanelen     6 mm dik gehard glas 

bladmaterialen     Steinzeug, Trespa Toplab, RVS, PP 

verticale schuifruiten     5 mm dik gehard glas, veiligheidspal 

appendages      Broen 

contactdozen, schakelmateriaal    Berker Mobil R _ IP44 (zwart) 

verlichtingsarmatuur  TLD, LED
aansluitmond afzuigkanaal    PP 

optie I onderkast open      geen draaideuren, geen ventilatie 

optie II onderkast dicht     draaideuren, onderkastventilatie  

optie III veiligheidssignaal         elektronische luchtstroombewaker  

optie IV in onderkast          één legplank 

optie V in onderkast    verticaal bedieningspaneel 

optie VI bovenaftimmering       tot in verlaagd plafond 

optie VII zonder bypass    als gekozen wordt voor een variabele luchthoeveelheidsregeling 

 Luchttechnische analyse 
   Ecoline Q1  Q1 drukverschil aansluitdiameter 

   zuurkast afzuigcapaciteit drukverschil  afzuigkanaal 

m³/h Pa mm 

1 1200 525 200 

1 1500 650 200 

1 1800 780 

27 

40
40 250  
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