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EX-PRESS overdruksysteem Exp - ExpD 
 
Samen met de drukvaste behuizing (= beschermingswijze Exd) is de behuizing met interne 
overdruk de eenvoudigste manier om een niet-Ex apparaat te gebruiken in de Ex-zone. 
De (economische) drukvaste behuizing is echter gelimiteerd in afmetingen, zodat het 
toepassingsgebied van de behuizing met interne overdruk zich vaak situeert in de wereld van 
grotere (schakel)kasten. Andere toepassingen zijn vooral terug te vinden in de analyse(r)-
sector. 
 

Ex p  
De beschermingswijze “Exp” wordt o.a. Gebruikt als techniek om grote schakelkasten in 
gasexplosiegevaarlijke zones in te zetten. Deze schakelkasten van categorie 2G en/of 3G 
kunnen dan respectievelijk geïnstalleerd worden in gaszones 1 en/of 2. 
Het binnendringen van een gasexplosiegevaarlijke atmosfeer in de behuizing wordt verhinderd 
door in de behuizing een beschermgas (lucht of inert gas) op een geringe overdruk ten opzichte 
van de omringende atmosfeer te houden. De overdruk wordt al dan niet gehandhaafd door een 
continue spoeling. 
De maatregelen die bij uitval van het overdruksysteem genomen moeten worden zijn ingedeeld 
naar zones en potentieel aanwezige ontstekingsbronnen. 
Vroeger werd 5 maal het interne volume van de behuizing gespoeld alvorens spanning door te 
schakelen naar de interne elektrische/elektronische componenten. Hierna werd verondersteld 
dat alle mogelijke explosieve gassen (zowel zwaarder als lichter dan lucht) die zich in de 
behuizing konden bevinden, verdwenen waren. 
De laatste editie van de EN 50016 / EN 60079-2 laat deze veronderstelling niet meer toe. De 
fabrikant moet nu het nodige spoelvolume proefondervindelijk bepalen door een dubbele 
spoeltest. Als testgassen worden hierbij helium (= licht gas) en koolstofdioxide (= zwaar gas) 
gebruikt. De 5x-vuistregel wordt hierdoor getoetst aan de realiteit. 
De temperatuurklasse (= maximale oppervlaktetemperatuur van de behuizing) is afhankelijk van 
de warmtedissipatie van de ingebouwde elektrische componenten en de 
(deel)temperatuurklassen van de onderdelen van het Exp-systeem zelf. 
  

Ex pD 
Deze van de beschermingswijze “Exp” afgeleide beschermingswijze wordt o.a. gebruikt als 
techniek om grote schakelkasten in stofexplosiegevaarlijke zones in te zetten. Deze 
schakelkasten van categorie 2D en/of 3D kunnen dan respectievelijk geïnstalleerd worden in 
stofzones 21 en/of 22. 
De bij gasexplosies voorgeschreven voorspoeling is bij stofexplosiebeveiliging niet toegestaan, 
omdat bij het opwervelen van het afgezette stof hierdoor een explosiegevaarlijke atmosfeer zou 
kunnen ontstaan. Onderstaande tekst is van toepassing voor gas (Exp) tenzij expliciet vermeld. 
In verder vermelde norm staat dan ook uitdrukkelijk voorgeschreven dat voor het inschakelen 
van het overdruksysteem, het interne gedeelte van de behuizing geheel van stof ontdaan moet 
zijn. Dit stof kan immers de kast zijn binnengedrongen toen het systeem nog niet in bedrijf was. 
De maatregelen die bij uitval van het overdruksysteem genomen moeten worden zijn ingedeeld 
naar zones en potentieel aanwezige ontstekingsbronnen. 

 
Certificering  
• Ex p systeem volgens EN 50016 / EN 60079-2 
• ExpD systeem volgens EN 61241-4 
• Functietest volgens EN954-1, categorie 3 
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Overdruksysteem FS850  
Het overdruksysteem FS850 bestaat uit een stuureenheid type FS850S en een magneetventiel. 
Beide componenten kunnen zowel binnen als buiten de Ex p kast gemonteerd worden. Daar 
bovenop kunnen verschillende bedieningspanelen en andere contacten aangesloten worden. 
Het Ex p systeem wordt bij voorkeur voor compensatie van lekverliezen gebruikt. 

 
- Functies via menu programmeerbaar 

• compensatie van lekverliezen / continu doorstroming 
• digitaal ventiel / proportioneel ventiel 
• constante druk (spoelvolume) / constant debiet (spoeltijd) 

 
- Eerste systeem met proportionele druk- en doorstroom sensoren 

Geen membraanschakelaars, géén schroeven en potentiometers voor het instellen van druk- 
en debietschakelpunten. 

 
- Universeel toepasbaar door geregelde druk d.m.v. een proportioneel ventiel 

• hoge bedrijfszekerheid door CONSTANTE DRUK in de Ex p kast 
• er gaat geen spoelmedium verloren omdat alleen de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt 
• onverwachte stilstand van de installatie door stijgend luchtverbruik van de Ex p behuizing 
wordt voorkomen 
• bij een gesloten Ex p geschikte kast, zeer laag luchtverbruik en bijna geen 
doorstromingsgeluiden 

 
- Spoelen met drukregeling  

• voorkomt overbelasting van gevoelige behuizingsdelen, zoals bijvoorbeeld 
membraantoetsenborden 
• de flow wordt gemeten op de uitlaat 
• 2 digitale ventielen of één proportioneel inlaatventiel voor constante doorstroming 
• voorkomt overbelasting en vervorming van de Ex p behuizing bij onregelmatigheden aan de 
uitlaat 

 
- Aansluit specificaties  

• 2-polige potentiaalvrije schakelcontacten, schakelvermogen 250VAC / 5A / cos φ >= 0,7 
• intrinsiekveilige uitgang t.b.v. externe contacten 
• in de FS850S is een uitwisselbare ventielzekering geïntegreerd, waardoor geen Ex e 
zekeringkast nodig is 
• door de ingebouwde gecertificeerde vonkenvanger mag de uitlaat van de spoellucht direct in 
het Ex gebied plaatsvinden 

 
- Visualisering  

• functioneren en storingen op tekst display 
• druk en debiet zijn ten alle tijden op het display zichtbaar te maken 
• beschikbare talen: nederlands, duits, engels en frans naar keuze 

 
  



Ysebaert NV Tel. +32 (0)3 328 06 60 RPR Antwerpen 0419924678 
Koralenhoeve 13 Fax +32 (0)3 328 06 80 B.T.W.: BE 419.924.678 
B-2160 Wommelgem E-mail: info@ysebaert.be www.ysebaert.be 

- Hoge veiligheidsnormen  
• dynamische aansturing van de schakelcontacten 
• automatische functietest van de sensoren en A/D omzetter 
• spoeltijdbewaking door 2 onafhankelijke tijd generatoren 
• instellingen in tweevoud in een EEPROM opgeslagen 
• alarmering op LCD display 
• jarenlange ervaring met overdruksystemen volgens EN50016 hebben de ontwikkeling van dit 
Ex p systeem mogelijk gemaakt 
• functietest volgens EN954-1, categorie 3 

 
- Compensatie van lekverliezen  

Bij compensatie van lekverliezen wordt na het voorspoelen een overdruk van tenminste 0,8 
mbar in de Ex p behuizing gehouden. Daartoe dienen digitale of proportionele ventielen. 

 
- Constante doorstroming  

De besturingskast FS850S bevat bovendien de functie constante doorstroming. Deze werkwijze 
wordt noodzakelijk als voorbeeld door analyse apparatuur in de Ex p behuizing zelf een 
explosiegevaarlijke atmosfeer kan ontstaan. Voor deze werkwijze kunnen 2 digitaal of 1 
proportioneelventiel gekozen worden. Na het voorspoelen wordt de vooraf ingestelde 
hoeveelheid lucht of inert gas bewaakt. 

 
Digitaal ventiel techniek (SVD)  
Het digitaalventiel wordt tijdens het voorspoelen op grote doorlaat geschakeld. Na het 
voorspoelen sluit het digitaalventiel. De lekverliezen van de Ex p behuizing worden door een 
kleine, mechanische instelbare bypass, (doorsnede 0,3 ... 1 mm) in het ventiel gecompenseerd. 
De druk in de Ex p kast wordt continu gecontroleerd; de druk moet tenminste 0,5 mbar zijn en 
mag niet hoger worden dan de maximum behuizingsdruk. De maximum en ook de minimum 
behuizingsdruk zijn instelbaar. Volgens voorschrift moet voor de inbedrijfname van de Ex p kast 
de inhoud 5x gespoeld worden (volgens EN50016 : 1977), (zie ook nota). Om aan deze eis te 
voldoen is het mogelijk met het Ex p systeem op de traditionele wijze te werken maar ook 
d.m.v. geregelde in- en uitlaten. 
1. Bij het traditionele proces wordt de hoeveelheid flow bepaald door de afmeting van de 
inlaatsproeier in het digitale ventiel (1 - 6 mm) en de tijd. De flow kan met behulp van tabellen 
bepaald worden. De binnenstromende hoeveelheid moet altijd meer zijn dan het 
doorstroomschakelpunt. 
2. Het geregelde systeem onderscheidt zich hierdoor dat de werkelijke volumestroom op de 
uitlaat van de Ex p kast wordt gemeten en op de inlaat continu geregeld wordt. Hierdoor 
ontstaat een betrouwbaar en economisch Ex p systeem.  
Bij beide varianten wordt tijdens het voorspoelen de druk in de Ex p kast bewaakt. Een nadeel 
van de digitaalventieltechniek is de hoeveelheid lucht die constant verbruikt wordt na het 
spoelen. Deze moet i.v.m. de bedrijfszekerheid beduidend meer zijn dan de lekkage van de Ex 
p behuizing. Te veel lucht wordt daarbij via de uitlaat in de besturingskast FS850S in het Ex 
gebied afgevoerd. 
Nota: Volgens EN 50016 wordt de spoeltijd bepaald d.m.v. een licht testgas (He) en een zwaar 
testgas (CO2). 
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Proportioneel ventiel (SVP)  
De in de besturingskast FS850S gebruikte proportioneel werkende druk en flow sensoren zijn 
uniek, in samenhang met de elektronische aansturing van het proportioneel ventiel: het geheel 
werkt als ingangsdrukregeling. Het proportioneel ventiel wordt aangestuurd door een PI 
regeling en laat alleen maar zoveel lucht binnenstromen als voor de compensatie van de 
lekverliezen van de Ex p kast noodzakelijk is. De voordelen van deze techniek zijn: 
1. Aanzienlijk lager lucht respectievelijk inert gas verbruik. De hogere kosten voor het 
proportioneel ventiel verdienen zich binnen zeer korte tijd terug. 
2. Hoge bedrijfszekerheid door constante druk in de behuizing. Groter wordende lekkage d.m.v. 
verouderde afdichtingen kunnen niet meer leiden tot uitval van de installatie. 
3. Bijna geen stromingsgeluiden en luchtverbruik bij een goed gesloten behuizing. 
Een ander voordeel bij het gebruik van een proportioneel ventiel is dat de drukregeling ook 
tijdens het voorspoelen gebruikt wordt. Bij deze werkwijze wordt een van te voren ingestelde 
spoeldruk in de Ex p kast geregeld. Tegelijkertijd wordt de uitstromende hoeveelheid lucht 
gemeten en wordt de spoeltijd zo aangepast dat de vereiste doorspoeling wordt bereikt. 
Hierdoor ontstaan de volgende voordelen: 
1. Instelbare druk tijdens het voorspoelen - drukgevoelige delen zoals bijvoorbeeld 
membraamtoetsenborden of zichtdeuren worden niet overbelast. 
2. Door het meten van de werkelijke uitgangsvolumestroom wordt precies de voorgeschreven 
spoelhoeveelheid doorgelaten. Het overschrijden van  vaste doorstroomhoeveelheden en het 
daarmee verbonden hogere luchtverbruik behoren daardoor tot het verleden. 

 
Bedieningspanelen  
Door intrinsiek veilige circuits in de besturingskast FS850S bestaat de mogelijkheid 
verscheidene bedienings- en visualiseringspanelen aan te sluiten. 
1. Bestaande panelen: BT854 en BT855 met 
• aan/uit schakelaar 
• bypass sleutelschakelaar 
• LED melding "Gereed" 
• LED melding "In" 
2. Intelligent paneel type BT851.0 en BT851.5. 
Dit paneel signaleert in bedrijf- en foutmeldingen d.m.v. tekst op een display, ook als de 
FS850S in de overdruk behuizing is gemonteerd. Met 4 membraamtoetsen is de bediening van 
de besturingskast FS850S mogelijk. Actuele druk- en debietwaarden of restant spoeltijd zijn ten 
allen tijden oproepbaar. De aansluitkabel van de BT851 op de F850S heeft maar 3 aders nodig. 

 
Mogelijkheden en service  
De besturingskast FS850S bezit een certificaat DMT 99ATEXE003. Een certificaat van EG-
typeonderzoek voor een volledig geassembleerde Ex p kast met FS850S control unit kan door 
Ysebaert NV afgeleverd worden. (= eis van richtlijn 94/9/EG voor zone 1/21 = categorie 2G/2D). 
Wij bieden: 
• alleen losse componenten (zelfbouwers) 
• geassembleerde Ex p kast van kunststof, plaatstaal of roestvrijstaal volgens uw wensen 


