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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 plafondimpulsrooster heeft de volgende controlenummers
en de volgende aanduiding volgens ATEX:

De apparaten werden ontworpen om te worden gebruikt in ven-
tilatiesystemen in zones waar gevaar voor explosies is volgens
ATEX-categorie II, zone 1, 2 en categorie III, zone 21, 22.

Deze apparaten zijn niet geschikt voor gebruik in niet vrijgege-
ven zones waar gevaar is voor explosies.

De veiligheid van de geleverde apparaten kan enkel worden ge-
waarborgd als ze volgens de voorschriften worden gebruikt.

De uitlaat mag volgens het ATEX-kenmerk alleen voor
middelen met een maximale temperatuur tot 80 °C worden 
gebruikt.
worden.

Bijzondere voorwaarden
Er moet worden gegarandeerd dat alle metalen onderdelen cor-
rect en permanent met de aarding zijn verbonden.
De aan- en ingebouwde elektrische apparaten moeten op een ge-
schikte manier tegen explosies zijn beschermd. De samenvoeging
van elektrische en niet-elektrische apparatuur moet opnieuw veilig-
heidstechnisch worden bekeken.
Om glijsteelpluimontladingen te vermijden, moet bij de uitlaten
met RAL-lak worden gegarandeerd dat de lucht in het ventilatie-
systeem geen zware belasting van niet-geleidende deeltjes ver-
toont

Beschermingswijze
Bij de uitlaat 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 veiligheids-
voorschriften

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 2 306 X
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Beschrijving
Het plafondimpulsrooster van het type PIL werd speciaal ont-
wikkeld voor ultrareine zones, operatiekamers en comfortruim-
ten met een hoogte tot 4m. Het zorgt voor een pulserende,
horizontale luchtstroomgeleiding. De luchtstroom zet zich vast
aan het plafond en daalt vervolgens, na het bereiken van de kri-
tische stroomlooplengte, met een lage snelheid neer in het ver-
blijfsgebied. Door de pulserende stroomgeleiding worden de
snelheid en het temperatuurverschil in de luchtstroom zeer
goed verminderd. In de directe omgeving van het luchtrooster
ontstaat een verdringingsstroming, zodat de deeltjes in de ruim-
telucht zich minder aan het rooster of aan het plafond rond het
rooster kunnen afzetten. Een ingebouwde trechter zorgt voor
een absoluut gelijkmatige verdeling op het rooster. Het gebruik
van het rooster voor koeling tot max. -15 K is mogelijk. Een vrij-
hangende inbouw is mogelijk voor de afmetingen 500 en 600/
625 tot een ΔT van -4 K. De uitvoering 400 kan alleen bij het ge-
bruik van een frontpaneel 500 worden ingezet.

De in ultrareine zones en operatiekamers noodzakelijke, regel-
matige reiniging van het luchtrooster kan omwille van het glad-
de oppervlak van het frontpaneel zeer eenvoudig worden
uitgevoerd. Het plafondimpulsrooster kan zowel voor de lucht-
toevoer- als de luchtafvoergeleiding worden gebruikt. De aan-
sluiting van het plafondimpulsrosoter op het kanaalsysteem
gebeurt met de aansluitkast van het type SAK bij de vierkante uit-
voering, respectievelijk met de aansluitkast van het type SRK bij
de ronde uitvoering. Bij de uitvoering voor luchttoevoer is in de
aansluitkast een gelijkrichtplaat ingebouwd, zodat een bepaalde
inlaatdruk ontstaat en de lucht gelijkmatig op het rooster wordt
verdeeld. Tegen meerprijs kan bij de aansluitkast van het type
SAK, ook in ingebouwde toestand en zowel bij de uitvoering
voor luchttoevoer als voor luchtafvoer, een onderaan verstelba-
re regelklep voor de regeling van de luchthoeveelheid worden
aangebracht.

Standaard wordt het plafondluchtrooster via een centrale beves-
tingsschroef aan de traverse die zich aan de aansluitkast bevindt,
bevestigd (verdekte montage VM). De trechtervormige VM-op-
nemer, die zich aan de traverse bevindt, vergemakkelijkt de
montage van het plafondrooster aanzienlijk. In de aftakking van
de aansluitkast kan tegen meerprijs een volumestroommeetin-
richting worden geïntegreerd. De meetafwijking van het luchtvolu-
memeetsysteem bedraagt ± 5 % bij een aftakkingssnelheid van 2-
5 m/s en een rechte aanstroming van min. 1 x D. De meting wordt
een ingebouwd rooster uitgevoerd. Door het verstellen van de
regelklep kan het gewenste luchtvolume al naargelang de uitlaat
snel en correct worden ingesteld.

Om het gebruik van kanaalreinigingsrobotten vanaf de ruimtezij-
de mogelijk te maken, kunnen bij de aansluitkasten SAK/SRK in
de ROB-uitvoering de verdeelplaat en, indien ingebouwd, de re-
gelklep en het luchtvolumemeetsysteem worden verwijderd.

De aansluiting van het plafondimpulsrooster op buisleidingen
gebeurt met een verloopstuk van het type RF voor kwadratische
en ronde 

luchttoevoeruitvoeringen met SM-montage of voor het plaatsen
in rasterplafonds.

Het plafondimpulsrooster werd door TÜV SÜD conform de vol-
gende regels goedgekeurd:

Minimaal luchtvolumebereik Vmin (ΔT= -12 K)

Opgelet!
De correcte werking van het plafondimpulsrooster van het
type PIL is alleen mogelijk in combinatie met de aansluitkas-
ten van het type SAK / SRK!

Dit plafondimpulsrooster voldoet aan de bepalingen van de
richtlijnen volgens ATEX en kan in ventilatiesystemen op plaat-
sen met explosiegevaar worden gebruikt.

Het plafondrooster is gecertificeerd voor beveiligingsklasse II
tegen explosies voor de zones 1, 2 & 21, 22.
De zones 1 en 2 staan voor het toepassingsgebied met gassen,
de zones 21 en 22 staan voor het toepassingsgebied met stof-
fen.

De indeling van de zones moet door de exploitant of ontwerper
worden vastgelegd met inachtneming van de geldende normen.

Tip:
In zones die beveiligd zijn tegen explosies mogen enkel appara-
ten worden gebruikt die daarvoor een ATEX-toelating hebben.

Technische gegevens, aanwijzingen

- VDI 6022 Blad 1: hygiënevereisten voor ruimteluchttechni-
sche installaties en apparaten

- VDI 6022 Blad 2: hygiënevereisten voor ruimteluchttechni-
sche installaties - meetprocedure en on-
derzoeken bij hygiënecontroles en
hygiëne-inspecties

- DIN 1946 Blad 2: gezondheidstechnische vereisten lucht-
technologie voor ruimten

NW  Vmin
PIL-N-... PIL-G-...

(m3/h) [l/s] (m3/h) [l/s]
310 80 22 - -
400 100 28 150 42
500 150 42 200 56

600 / 625 300 83 350 97

- de aardingsklem van de PIL moet met de aardingsklem van
de SAK/SRK worden verbonden en op de potentiaalvereffe-
ning worden aangesloten
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
PIL-...-Q-...-Z-... met SK-Q-...-Z-... (voor luchttoevoer)

PIL-N-Q-...-A-... met SK-Q-...-A-... (voor luchtafvoer)

Leverbare afmetingen

Aftakkingspositie

NW A E T R
PIL-N-Q...-Z PIL-G-Q...-Z PIL-N-Q...-A øDmax

 bij ...-S5KHS øD KHS øD KHS øD
310 308 290

12

8 260 158 - - 300 198 98
400 398 370 12 260 158 300 198 300 198 138
500 498 470 12 300 198 350 248 350 248 198
600 598 570 12 350 248 415 313 400 298 248
625 623 570 24 350 248 415 313 400 298 248

bu
ite

n

Aarding

45° gedraaid
getekend

bu
ite

n

binnenkant gelakt RAL 9005 
(zwart)

Aarding

KHS = kasthoogte standaard
Speciale kasthoogte = øD + 102 mm,
echter minstens 200 mm
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PIL-...-R-...-Z met SK-R-...-Z-... (voor luchttoevoer)

PIL-N-R-...-A-...met SK-R-...-A-... (voor luchtafvoer)

Leverbare afmetingen

Aftakkingspositie

NW øA øKd E T TH PIL-N-R...-Z-... PIL-G-R...-Z-... PIL-N-R...-A-... øDmax
 bij ...-S5KHS øD h KHS øD h KHS øD h

310 310 298 405

10 115

295 158 250 - - - 335 198 290 158
400 400 370 445 295 158 250 335 198 290 335 198 290 178
500 500 470 545 335 198 290 385 248 340 385 248 340 198
600 600 570 670 385 248 340 450 313 405 435 298 390 298
625 625 570 670 385 248 340 450 313 405 435 298 390 298

buiten

bu
ite

n

Aarding

buiten

bu
ite

n

binnenkant gelakt RAL 9005 (zwart)

Aarding

KHS = kasthoogte standaard 
Speciale kasthoogte = øD + 
137mm,
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Aanwijzingen voor montage en inbedrijfstelling

Het plafondimpulsrooster moet voor de inbouw in het ventilatie-
systeem op beschadigingen worden gecontroleerd. Beschadig-
de apparaten mogen niet worden ingebouwd.

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

Gebruik voor de montage enkel toegelaten bevestigingsmateri-
aal.

Het plafondimpulsrooster moet elektrisch geleidend met het
ventilatiekanaalnet worden verbonden.

Om gevaren door statische opladingen te verhinderen, moet het
rooster aan de daarvoor voorziene aardingsaansluiting met de
aardingsaansluiting aan de SK-... worden verbonden. De SAK/
SRK moet op de door de installateur voorziene potentiaalveref-
fening worden aangesloten.

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.

De volgende onderhouds- en controlecriteria moeten in acht 
worden genomen:
- De luchtrooster moeten indien nodig of volgens vastgelegde

reinigingsintervallen worden gereinigd. Ze mogen geen stof-
ophopingen vertonen.

- Visuele controle van het apparaat
- Bevestiging van het apparaat controleren
- Controleren of de aardingsaansluiting vastzit en contactveilig

is
- Functiecontrole 
- Neem bijkomende controles over uit de technische documen-

tatie of uitgebreidere onderhoudshandleidingen
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