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Algemene voorwaarden

Algemene beschrijving en handleiding 

Lees deze aanvullende handleiding vóór de montage en inbe-
drijfstelling van het apparaat.

De aanvullende handleiding bevat fundamentele aanwijzingen
voor het gebruik op plaatsen waar explosiegevaar is, waarop u
bij de montage, het gebruik en onderhoud moet letten.

De monteur en het/de bevoegd(e) geschoold(e) personeel/ex-
ploitant moet deze aanvullende handleiding lezen voor de mon-
tage en de inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden.

Kwalificatie en opleiding van het personeel

Het personeel voor de montage, controle en het onderhoud
moet de juiste kwalificaties voor die werkzaamheden bezitten.
De exploitant moet ervoor zorgen dat het gebied waarvoor men
verantwoordelijk is, de bevoegdheid en het toezicht van het per-
soneel nauwkeurig zijn geregeld. Als het personeel niet de nodi-
ge kennis heeft, moet het worden opgeleid en die kennis
aangeleerd krijgen. Verder moet de exploitant garanderen dat
het personeel de inhoud van de aanvullende handleiding volle-
dig begrijpt.

Werken met aandacht voor veiligheid

Respecteer de in deze aanvullende handleiding vermelde veilig-
heidsvoorschriften, de bestaande nationale en internationale
voorschriften in verband met beveiliging tegen explosies en on-
gevallenpreventie en interne bedrijfs- en veiligheidsvoorschrif-
ten van de exploitant.

Gebruik volgens de voorschriften

Het product heeft het volgende controlenummer en aanduiding
volgens ATEX:

De apparaten zijn ontworpen voor gebruik in bereiken met ex-
plosiegevaar conform ATEX van de apparaatgroep II en de ap-
paraatcategorie 2 voor zone 1, 21 en apparaatcategorie 3 voor
zone 2, 22.

Deze apparaten zijn ALLEEN geschikt voor gebruik in vrijgege-
ven Ex-zones.
De veiligheid van de apparaten kan enkel worden gewaarborgd
als ze volgens de voorschriften worden gebruikt. De regelklep
mag in overeenstemming met de ATEX-aanduiding alleen voor
middelen met een maximale temperatuur tot 80 °C worden ge-
bruikt.

Bijzondere voorwaarden 

Er moet worden gegarandeerd dat alle metalen onderdelen en de
geleidende kunststof correct en permanent met de aarding zijn
verbonden.
De aan- en ingebouwde elektrische apparaten moeten op een
geschikte manier tegen explosies zijn beschermd. De samen-
voeging van elektrische en niet-elektrische apparatuur moet op-
nieuw veiligheidstechnisch worden bekeken.

Beschermingswijze

Bij de regelklep wordt de bescherming door 
de constructieve veiligheid gegarandeerd. 

Kwaliteit

De productieplaatsen van SCHAKO zijn volgens de
QM-procedure EN ISO 9001 gecertificeerd.

Levering en opslag

Na levering moet u controleren of de apparaten volledig zijn en
of ze niet beschadigd zijn. Bij onvolledige levering of bij trans-
portschade moet u onmiddellijk de expediteur en de firma
SCHAKO KG informeren.

De apparaten mogen niet onmiddellijk worden blootgesteld aan
de weersomstandigheden, invallende zonnestralen en vochtig-
heid.

Montage-instructies

De montage, de elektrische aansluitingen en de inbedrijfstelling
mogen enkel door geschoold personeel en volgens de erkende
technische regels en de voorschriften in verband met de veilig-
heid en ongevallenpreventie worden uitgevoerd. 

Onderhoud 

Enkel een deskundig onderhouden en in correcte toestand be-
waard apparaat biedt de garantie voor een veilig en betrouwbaar
gebruik.

Bij het plaatsen van vervangstukken mogen enkel originele
SCHAKO-vervangstukken worden gebruikt. Als er schade ont-
staat door het gebruik van niet-originele vervangstukken is elke
aansprakelijkheid en vrijwaring vanwege de firma SCHAKO KG
uitgesloten.

Gevaar bij het niet respecteren van de 
Veiligheidsinstructies

Als u de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, kan dat leiden
tot gevaar voor mensen en voor de omgeving en de bedrijfsin-
stallaties.
Zo ook verliest u elke schadevordering als u de veiligheidsvoor-
schriften niet respecteert.

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C Db

EPS 11 ATEX 2 314 X
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Beschrijving
De ronde verstelbare regelklep DPEX uit kunststof PPs-EL is
geschikt voor de inbouw in ronde luchttoevoer- en luchtafvoer-
kanalen voor gebruik bij lucht die met agressieve middelen is
belast. De klep dient voor de regeling van de luchtvolumes in
airconditioningtechnische installaties.
De regelklep DPEX kan voor een luchtdichte afsluiting worden
gebruikt. 
De regelklep DPEX kan bij temperaturen van 0 °C tot +55 °C
worden gebruikt. 
Maximale kanaaldruk 1000 Pa.
Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
DPEX

Leverbare afmetingen DPEX
Behuizing

- kunststof PPs-EL
Klepas

- kunststof PP
klepbediening

- kunststof PP
Klepblad

- kunststof PPs-EL
Afdichting klepblad

- siliconenvrij uit PUR, luchtdicht sluitend conform DIN EN
1751, klasse 3

DPEX - met klepblad uit kunststof met silico-
nenvrije klepbladafdichting 

Platte flens (-F4) (tegen meerprijs)
- aan beide zijden, uit kunststof PPs-EL

NW øD  L Gewicht in kg

110 110

600

2,20
125 125 2,40
160 160 2,80
200 200 3,20
250 250 4,20
315 315

650
6,20

400 400 8,70
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Toebehoren-afmetingen
(tegen meerprijs):
Platte flens (-FF4), aan beide kanten

Leverbare afmetingen platte flens (-FF4) 

NW 110 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751 klasse 
2
NW 125 – 400 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751 
klasse 3

Aanwijzingen voor montage en inbedrijfstelling

Het apparaat moet voor de inbouw in het ventilatiesysteem op
beschadigingen worden gecontroleerd. Beschadigde apparaten
mogen niet worden ingebouwd.

Het apparaat mag enkel volgens de voorschriften worden ge-
bruikt in luchtbehandelingsinstallaties voor luchttoevoer en -af-
voer.

Het apparaat mag alleen met toegelaten bevestigingsmateriaal
worden gemonteerd.

Op het apparaat mogen geen extra onderdelen worden beves-
tigd.

Het apparaat moet aan beide kanten elektrisch geleidend met het
verluchtingskanaalnet worden verbonden.

Om gevaren door statische opladingen te verhinderen, moet het
apparaat worden aangesloten aan de daarvoor voorziene aar-
dingsaansluiting aan de door de installateur te voorziene poten-
tiaalvereffening.

Controleer of de ventilatiesystemen niet worden blootgesteld
aan abnormale gebruiksomstandigheden zoals schommelingen,
drukstoten of grotere delen vaste stoffen in het medium.

De elektrische aansluitschema's zijn eventueel terug te vinden in
de overeenkomstige aanvullende informatie van SCHAKO.

De bedrading en de inbedrijfstelling van elektrische werkzaam-
heden mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd. 

Aanwijzingen voor onderhoud en controle

Door het apparaat te onderhouden volgens de voorschriften ver-
hoogt u de veiligheid en levensduur van het apparaat. Daarom
moeten de apparaten regelmatig worden gecontroleerd.

Als wettelijke tijdstippen voor controles verplicht zijn, moeten
die worden gerespecteerd. 

Het bedienend personeel moet voor het begin van de onder-
houds- en controlewerkzaamheden worden geïnformeerd.

De persoonlijke veiligheidsmaatregelen moeten uit het veilig-
heidsinformatieblad van de exploitant worden opgemaakt. Zorg
ervoor dat u gepaste veiligheidsmaatregelen neemt om gevaar
door contact met of inademen van gevaarlijke stoffen uit te slui-
ten. 

Zorg ervoor dat alle componenten die zich voor of achter het ap-
paraat bevinden, voor het onderhoud of de controle zijn uitge-
schakeld en beveiligd zijn tegen opnieuw inschakelen.

NW øD øDF øLK s Aantal gaten
110 110 170 150 10 4
125 125 185 165 10 8
160 160 230 200 10 8
200 200 270 240 10 8
250 250 320 290 10 12
315 315 395 350 10 12
400 400 480 445 10 16
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Neem onderstaande controlecriteria in acht:

Gebruik en elektrische aansluiting van stelaandrij-
vingen in bereiken met explosierisico

Er mogen alleen ATEX-toegelaten elektrische bedrijfsmiddelen
conform ATEX-richtlijn 2014/34/EU voor apparaatgroep II en
apparaatcategorie 2 voor zone 1, 21 en apparaatcategorie 3 voor
zone 2, 22 zoals stelaandrijvingen, klemkasten en thermische
elementen conform de voorschriften van SCHAKO voor appara-
ten van de firma SCHAKO KG worden gebruikt. 

De technische gegevens en installatieschema's zijn terug te vin-
den in de technische documentatie.

De aansluitleidingen zijn vast en moeten zodanig worden ge-
plaatst dat ze voldoende beschermd zijn tegen mechanische en
thermische beschadigingen.

Apparaten met explosiebeschermde stelaandrijvingen en klem-
kasten moeten via de buitenste potentiaalaansluitklemmen met
minstens 4 mm² Cu eenaderig op de door de installateur te voor-
ziene potentiaalvereffening worden aangesloten. 

De elektrische aansluitleidingen van de stelaandrijvingen moe-
ten in een klemkast conform ATEX-richtlijn 2014/34/EU voor ap-
paraatgroep II sen apparaatcategorie 2 voor zone 1, 21 en
apparaatcategorie 3 voor zone 2, 22 worden aangesloten wan-
neer de elektrische aansluiting in een bereik met explosiegevaar
plaatsvindt.

De dimensionering van de leidingsdoorsneden moet in acht
worden genomen. 

De stelaandrijvingen zijn onderhoudsvrij met betrekking tot de
werking. De relevante onderhoudsvoorschriften conform de
ATEX-richtlijnen of fabrieksvoorschriften moeten worden geres-
pecteerd.

Stelaandrijvingen

De beschrijving van de toepassingsgebieden en de technische 
gegevens met betrekking tot de stelaandrijving SCHISCHEK Ex-
Max-...-S / -Y / -F / -SF / - YF zijn terug te vinden in de SCHI-
SCHEK-documentatie op www.schischek.de

- Visuele controle van het apparaat
- Bevestiging van het apparaat controleren
- Elektrische aansluitingen controleren 
- Controleren of de aardingsaansluiting vastzit en contactveilig is
- Functiecontrole 
- Neem bijkomende controles over uit de technische documenta-

tie of uitgebreidere onderhoudshandleidingen

zonder veeraandrijving
- ExMax 5.10 (3-punts)
- ExMax 5.10 - S (3-punts met eindschakelaar)
- ExMax 5.10 - Y (3-punts en constante aansturing)

met veeraandrijving
- ExMax 5.10 - F (3-punts)
- ExMax 5.10 - SF (3-punts met eindschakelaar)
- ExMax 5.10 - YF (3-punts en constante aansturing)
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Bestelsleutel

Voorbeeld 
DPEX-L-200-KA0-E000-NA

Regelklep type DPEX | ronde bouwvorm | uit kunststof PPs-EL | luchtdicht | elektrisch geleidend | in nominale breedte NW 200 mm 

| zonder rubberen lippendichting | met manuele verstelling uit roestvrij staal V2A, 1.4301 | geen veerterugslagaandrijving 

Bestelinformatie 
01 - Type

02 - Uitvoering 

03 - Nominale breedte 

04 - Kanaalaansluiting 

05 - Stelaandrijving 

06 - Klepstand 

Let op!
Tegenflenzen (paar, los) moeten afzonderlijk worden besteld!

01 02 03 04 05 06
Type Uitvoering Nominale breedte Kanaalaansluiting Stelaandrijving Klepstand
Voorbeeld
DPEX -L -200  -KA0 -E000 -NA

DPEX = Regelklep DPEX, ronde bouwvorm uit PPs-EL

 L = luchtdicht sluitend

110 = NW 110 mm
125 = NW 125 mm
160 = NW 160 mm
200 = NW 200 mm
250 = NW 250 mm
315 = NW 315 mm
400 = NW 400 mm

KA0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
FF4 = met platte flens PPs-EL, elektrisch geleidend, aan 

beide kanten 

E000 = zonder stelaandrijving (standaard) met manuele ver-
stelling uit roestvrij staal V2A, 1.4301 

zonder veeraandrijving
E120 = ATEX-AZ-K2, 2/3-Pkt. OPEN/DICHT
E122 = ATEX-AZ-ES-K2, 2/3-Pkt. OPEN/DICHT met 2 geïnte-

greerde eindschakelaars 
E124 = ATEX-S-K2, 0-10V, 4-20 mA, constant 

met veeraandrijving 
E126 = ATEX-EF-K2, 2/3-Pkt. OPEN/DICHT
E128 = ATEX-EF-ES-K2, 2/3-Pkt. OPEN/DICHT met 2 geïnte-

greerde eindschakelaars 
E130 = ATEX-SF-K2, 0-10V, 4-20 mA, constant 

NA = geen veerterugslagaandrijving (standaard)
NO = stromloos OPEN - normaal open 
NC = stroomloos DICHT - normaal gesloten
(alleen bij aandrijvingen met veersterugslag)
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