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Voorwoord
Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de leveringsvoorwaarden, de installatie, het gebruik en het
onderhoud van overdrukfiltersystemen (OFS).
Overdrukfiltersystemen zijn voorzien van bewegende delen en vallen daarom onder de machinerichtlijn, zie
bibliografie [7]. Deze norm is echter geen geharmoniseerde norm in het kader van de machinerichtlijn en
geeft dus niet automatisch het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen in die richtlijn. Bij
het ontwerp van overdrukfiltersystemen kan, naast deze norm, gebruik worden gemaakt van
geharmoniseerde A- en B-normen in het kader van de machinerichtlijn. In deze norm wordt naar enkele van
die geharmoniseerde normen verwezen.

Vo

Deze norm vervangt NEN 4444:2009 Ontw.
Deze norm is opgesteld door de normcommissie 341 104 “Overdrukfiltersystemen”. Op het ogenblik van
publicatie van deze norm was deze commissie als volgt samengesteld:
Acta
Freshfilter
SIR
Brotec Int.
3M
MCC
Heijmans
TNO
IPC Groene Ruimte
Shanks
Volvo Kuiken
Smink
Stigas
BAM Wegen
NEN

be

Zeewolde
Geertruidenberg
Maassluis
Roosendaal
Zoeterwoude
Kaatsheuvel
Rosmalen
Delft
Arnhem
Wateringen
Emmeloord
Amersfoort
Zoetermeer
Utrecht
Delft
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W. Schunselaar (voorzitter)
N. Quaytaal (vice-voorzitter)
J. Braber
P. Broos
H. Codée
H. van Dijk
T. Janssen
A. Moons
H. Naber
E. Nieuwenhuis
D. Pater
L. Tak
P. Tamsma
K. Zieltjens
J. Landré (secretaris)
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Overdrukfiltersystemen – Eisen voor ontwerp, leveringsvoorwaarden,
installatie en gebruik
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de leveringsvoorwaarden, de installatie, het gebruik en het
onderhoud van overdrukfiltersystemen (OFS).
OPMERKING 1

De afkorting OFS wordt in deze norm zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

Vo

Deze norm is van toepassing op OFS die worden gebruikt voor de toevoer van gefilterde omgevingslucht in
een werkruimte en voor het creëren van een overdruk in die werkruimte om toevoer van verontreinigde
omgevingslucht te voorkomen.
Deze norm is niet van toepassing in die gevallen waarbij gebruik kan worden gemaakt van Europese
normen, zoals bijv. normen voor landbouwmachines (zie bibliografie [1] en [2]). Deze norm is ook niet van
toepassing voor OFS in een potentieel explosieve atmosfeer (atex-omgeving).

or

OPMERKING 2
Een OFS is voorzien van bewegende delen en valt daarom onder de machinerichtlijn, zie
bibliografie [7]. Deze norm is echter geen geharmoniseerde norm in het kader van de machinerichtlijn en geeft dus niet
automatisch het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen in die richtlijn. Bij het ontwerp van
overdrukfiltersystemen kan, naast deze norm, gebruik worden gemaakt van geharmoniseerde A- en B-normen in het
kader van de machinerichtlijn. In deze norm wordt naar enkele van die geharmoniseerde normen verwezen.

2 Normatieve verwijzingen

be

NEN 3011:2004
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De volgende documenten waarnaar is verwezen, zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.

NEN-EN 779

Luchtfilters voor ventilatiedoeleinden – Bepaling van de filterprestatie

NEN-EN 1822:reeks

Luchtfilters met een hoog rendement (HEPA en ULPA)

NEN-EN 12941:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Aangedreven filters gecombineerd met
een helm of een kap – Eisen, beproeving, merken

NEN-EN-ISO 12100-2

Veiligheid van machines – Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen –
Deel 2: Technische beginselen

NEN-EN-IEC 60204-1

Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1:
Algemene eisen (IEC 60204-1:2005,MOD)

NEN-EN-IEC 61310-1

Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 1:
Requirements for visual, accoustic and tactile signals (IEC 61310- 1:2007,IDT)

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
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3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.
3.1
deeltjesfilter
filter dat zwevende deeltjes in de lucht tegenhoudt
[NEN-EN 132:1999, 3.92]
3
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3.1.1
absoluutfilter
deeltjesfilter voor het verwijderen van respirabele stofdeeltjes
3.1.2
stoffilter
deeltjesfilter voor het verwijderen van grove tot fijne stofdeeltjes, die bij inademing schadelijk of hinderlijk
kunnen zijn

Vo

3.2
gasfilter
filter, bestemd om bepaalde gassen en/of dampen te verwijderen uit de atmosfeer die erdoorheen stroomt
[NEN-EN 132:1999, 3.56]

3.2.1
koolfilter
gasfilter met een actief kool als adsorptiemiddel dat is verkregen uit speciaal behandelde (types) koolstof
met als belangrijke eigenschap om (selectief) chemische stoffen aan zich te binden
3.3
grenswaarde

or

concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek
OPMERKING 1
Bij vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover
de huidige kennis reikt – de gezondheid van werknemers en hun nageslacht niet wordt benadeeld, zelfs niet bij
herhaalde blootstelling aan die concentratie gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode

be
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OPMERKING 2
Informatie over grenswaarden van gevaarlijke stoffen is te vinden in de Databank Grenswaarden
Stoffen op de Werkplek (GSW) (zie bibliografie [4]).
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3.4
theoretische standtijd
maximale tijdsduur, bepaald onder gedefinieerde omstandigheden, waarbinnen een filter bescherming biedt
3.5
werkruimte
gesloten ruimte voor de bediening van machines, voertuigen of vaartuigen die werkzaam zijn in een
verontreinigde omgeving

eld

4 Samenstelling

Een overdrukfiltersysteem (OFS) bestaat uit de volgende componenten:
— behuizing;
— ventilator met aandrijving;
— besturingssysteem;
— aansluit- en bevestigingsconstructie;
— filter(s);
— bewakingsapparatuur.
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