
 

VERDEELSTATION 
Voor het op afstand bediend 

Veilig werken in besloten ruimtes met Gas/zuurstof. 

                           

 

In de huidige situatie komt het vaak voor dat er door een openstaande afsluiter van de 
brander, een lekke koppeling of slang  een gevaarlijke situatie ontstaat.  

 

Als de zuurstof of gas concentratie in de ruimte waar men aan het werk is te hoog of te 
laag wordt, kan dit leiden tot levens bedreigende situaties.  

 

Om dit te voorkomen  hebben wij een verdeelstation ontwikkeld wat deze gevaren uitsluit  

1. De verdeel unit is uitgevoerd met NC-Ex. magneet kleppen  
2. De brander is voorzien van een pulsschakelaar 
3. De schakel apparatuur is uitgevoerd met laag spanning  
4. De kleppen worden bewaakt door een PLC met display  
5. Optie op dit systeem is een zuurstof meting in de ruimte waar gewerkt wordt  
6. De optie zorgt er voor dat de besloten ruimte zodanig bewaakt wordt, dat als de 

concentratie zuurstof in de werkruimte te hoog of te laag wordt het verdeelstation 
zal sluiten, een akoestisch alarm geven en is er een tekstmelding zichtbaar op het 
display. 

7. Tevens zit er een noodstop op het systeem  

Werking 

In de rust periode zijn de brandslangen drukloos. 

Wanneer de gebruiker de knop welke op de brander gemonteerd is indrukt zullen de 
magneet kleppen voor een bepaalde tijd geopend worden. (bijvoorbeeld 10 seconden) 

Er kan nu gewerkt worden. 

Als de gebruiker niets doet zal het systeem na de ingestelde tijd stoppen. 

Indien de gebruiker langer wil branden zal hij tussentijds de drukknop op de brander 
moeten indrukken waardoor de werktijd verlengd wordt met de ingestelde tijd. 



 

 

Optie zuurstof meting  

Op het systeem kan een zuurstof meting aangesloten worden  

Deze meting bewaakt de plek waar gebrand word:   

1. Als in de werkruimte de zuurstof concentratie te laag of te hoog wordt zal het 

systeem sluiten en een akoestisch alarm zal hoorbaar zijn. 

2. Het systeem kan herstart worden doormiddel van het in drukken van de 
noodstopknop. 

3. Op het display kunt u ook zien welk alarm er geweest is . 
4. Het alarm blijft aan zolang de zuurstof concentratie in de werkruimte te hoog of te 

laag is. Als de concentratie normaal is wordt het systeem vrijgegeven.  

Dit voorkomt verstikking en/of explosie gevaar en geeft de gebruiker een veilige werkplek.  

Voordelen   

1. Veiligheid  voorkomt brand- en explosiegevaar.  

2. Na de ingestelde tijd staat er geen druk meer op de slangen zodat de ruimte niet 
met gas kan vollopen. 

3. Met de meting is er geen gevaar meer voor zuurstof tekort of overschot. 

 

Bediening  

1. Sabotage, zoals het door middel van bijvoorbeeld met tape vastzetten van de 

drukknop, is niet mogelijk, daar het systeem gewoon uitschakelt  na de ingestelde 

tijd . 

 

Toepasbaar op alle merken branders en uitvoeringen. 

1. Snijbranders  

2. Heetstokers  
3. Lasapparatuur  

 

Geautoriseerd personeel  

1. Door dit systeem kunnen onderaannemers niet hun eigen apparatuur gebruiken 

wat ook de veiligheid bevorderd.   

 

 



 

 

 

 

Informatie: Als u meer van dit systeem wilt weten of een demonstratie wilt op locatie 

                            is dit geheel vrijblijvend mogelijk. 

 

 

Werk veilig of werk niet 
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