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LITHIUM-BATTERIJEN –  
NIET ZO ONSCHULDIG ALS ZE LIJKEN

Op lithium gebaseerde energiedragers zijn zeer krachtig en 
compact. Daarom worden ze in steeds meer toepassingen 
gebruikt, bijvoorbeeld voor snoerloze elektrische en elektronische 
apparatuur, gereedschap, voertuigen (met name E-bikes), etc

Hoe praktisch en efficiënt deze accutechnologie ook is en de 
behandeling ervan onschadelijk lijkt, Lithium-ion-batterijen brengen 
veiligheidsrisico's met zich mee die niet mogen worden onderschat.

Met name de lithium-ion-batterijen vormen een verhoogd risico 
op brand en barsten. Vanwege hun zeer hoge energiedichtheid 
kunnen ze onder bepaalde omstandigheden spontaan ontbranden 
of instabiel worden en exploderen bij verhitting.

Expertise — Lithium-ion-batterijen

CONCLUSIE
Het risico op brand neemt toe zodra lithium-ion- 
batterijen zonder toezicht worden opgeladen

Fietsaccu oorzaak brand 
in fietswinkel
06-11-2017, Van de redactie

EDE - De brand van zaterdagavond in een fietswinkel in het centrum 
van Ede is begonnen bij de accu van een elektrische fiets. Dat 
blijkt uit bewakingsbeelden die in de zaak zijn gemaakt. De accu 
ontbrandde spontaan terwijl deze niet aan een oplader aangesloten 
was. Door de enorme hitte die vrijkwam smolt de gehele aluminium 
achterbrug van de fiets.

Accu's van elektrische fietsen ontploffen en veroorzaken brand in Wergea
25 jan 2019

Jan en Rimmy Tijsma uit Wergea zijn zaterdagnacht met de schrik vrijgekomen. Midden in de nacht werden ze ruw gewekt door harde knallen. De accu's van hun elektrische fietsen waren tijdens het laden ontploft en hadden de huiskamer in brand gezet.

Brand door accu's neemt toe, 
blussen wordt ingewikkelder
17 oktober 2017

Het aantal branden met oplaadbare accu's neemt stormenderhand toe. 

De brandweer van de regio Haaglanden schat in dat de hulpverleners 

in deze regio vijf jaar geleden twee keer per jaar uitrukten voor een 

brand in bijvoorbeeld de lithium-ion-accu van een elektrische fiets. 

Nu is dat gestegen tot twee keer per week. Daarbij wordt het blussen 

ingewikkelder voor de brandweer.

Brand in opslagloods voor 
accu's bij fietsenfabrikant 
in Apeldoorn
14 december 2018,

In een opslagloods voor accu's van een grote fietsenfabrikant in Apeldoorn op een 

industrieterrein langs de A1 is vrijdagavond rond 21.15 uur een grote brand uitge-

broken. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.
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Expertise — Lithium-ion-batterijen

Voor meer calamiteiten die te 
maken hebben met lithium-
ion batterijen kijk op:
(Youtube, Engelstalig)

Accu veroorzaakte brand in fietsenzaak Ede

EDE - De brand die zaterdagavond woedde in een fietsenzaak in hel centrum van Ede, is waar-

schijnlijk ontstaan door een fietsaccu die spontaan vlam vatte. Dat meldt de politie.

De winkel aan de Notaris Fischerstraat liep veel rook- en roetschade op. Tien woningen boven de 

fietsenzaak moesten worden ontruimd. Later op de avond konden bewoners weer terug naar huis.

Volgens de politie is de brand niet aangestoken. "Vermoedelijk is een accu van een elektrische 

fiets of scooter spontaan in brand gevlogen", zegt een woordvoerder.

Bron: Omroep GLD maandag 6 november 2017

Accu oorzaak brand in een fietsenzaak in Musselkanaal

Musselkanaal (Groningen), 24-05-17

In een fietsenzaak aan de Kerkstraat in Musselka-

naal heeft woensdagavond een korte tijd brand 

gewoed. De brand werd ontdekt door buurtbe-

woners. Deze personen hebben de brand gemeld, 

vervolgens een raam ingegooid en met twee 

brandblussers de brand kunnen blussen.

Door een accu van een fiets die spontaan is gaan 

branden, vermoedelijk door kortsluiting, is de 

brand ontstaan. De brandweer uit Stadskanaal 

heeft het nablussen gedaan en de winkel geventi-

leerd. Op de plek waar de brand is begonnen zijn 

diverse ramen verbrand door de warmte.

De schade is groot en er was veel rook in het pand waardoor veel roet door de hele winkel is ver-

spreid en op de dure fietsen terecht is gekomen. Door het snelle optreden van de buurtbewoners 

werd erger voorkomen. De eigenaar werd in kennis gesteld en is naar zijn winkel gekomen.

Accubrand in opslagbunker voor lithium-
batterijen snel onder controle
15 december 2018, Uitgelicht nieuws

APELDOORN - Vrijdag-
avond is brand ontstaan 
in een opslagbunker van 
een grote fietsenfabrikant, 
waarin veel e-bike accu's 
opgeslagen waren. De 
brandweer rukte met 
groot materieel uit en 
had het vuur relatief snel 
onder controle.

Net na 20:00 kwam er 
een brandmelding van het 
bedrijfspand op het indus-
trieterrein de Gladsaxe, 
waarbij erg veel rook vrij 
kwam. Toen de brand-
weer aankwam trof deze 
een inpandige brand aan, die voor alle zekerheid snel werd opgeschaald naar het niveau "grote brand"". Vervolgens werden nog twee grote tankwagens en een hoogwerker opgeroepen. Vanwege de enorme rookontwikkeling, waarbij ook schadelijke stoffen vrij kwamen, gaf de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.
Uiteindelijk bleek het bij een kleine inpandige brand te blijven die daarom werd afge-schaald naar een "incidentlocatie". Ongeveer 200 accu's bleken bij de brand betrokken te zijn. De overige accu's zijn veilig gesteld door deze in water onder te dompelen. De dag na de brand startte het team Brandonderzoek van de VNOG een onderzoek naar de oorzaak. In De Telegraaf van zondag 16 december meldt VNOG-woordvoerder Robert Spijkerman dat spontane zelfontbranding het voorlopige oordeel over de oorzaak is. In een tweet meldt VNOG nog dat deze brand niet te vergelijken is met de brand in een loods met elektrische fietsen, in de zomer van dit jaar.
In een korte reactie bevestigt Dhr. van der Ham, de directeur van de fietsenfabrikant, dat het om een kleine brand ging. "Die was snel onder controle, omdat de accu's heel veilig waren opgeslagen in een brandwerende kluis."

Brand in Nunspeet verwoest 36 E-bikes 
en honderd fietsaccu's

17 januari 2019

De grote brand in een fietsenfabriek in Nunspeet is voorbij. De brand woedde een uur en 
verwoestte 36 E-bikes en honderd fietsaccu's. De brandweer onderzoekt of er sprake was 
van brandstichting.
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Expertise — Lithium-ion-batterijen

DIT ZEGGEN DE DESKUNDIGEN

Vanwege het steeds verder stijgende gebruik van lithium-ion-batterijen van 
middelgroot vermogen nemen ook de risico's tijdens het opslaan en vooral 
bij het opladen van deze batterijen bij commercieel en privé gebruik toe.

Voor verzekeringsmaatschappijen is het daarom van groot belang dat 
beschikbare beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidskasten van het 
type 90) worden gebruikt om risico's te minimaliseren en zo schade te 
voorkomen.

De aanbevelingen van verzekeringsmaatschappijen voor de 
toepassing van veiligheidskasten zijn overduidelijk:

Accu's van e-bikes of speedpedelecs zijn een bron van schone 
energie, maar ze kennen ook veiligheidsrisico's. Door kortsluiting 
of hitteontwikkeling kunnen accu's in uitzonderlijke gevallen 
smelten of ontbranden, met grote schade aan het bedrijf als 
gevolg. Hoewel deze accu's steeds veiliger worden, is het 
belangrijk om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Met 
onderstaande tips verkleint u de risico's voor uw fietsbedrijf.
Bron: Bovag.nl 30 januari 2019

Oververhitte accu elektrische fiets 
kan in brand raken
Wanneer de accu van een elektrische fiets niet op de juiste manier 
wordt opgeladen kan deze in brand vliegen. De laatste maanden zijn 
al enkele meldingen geweest van in brand geraakte accu's van de 
elektrische fiets.

Brandweer: Accu's elektrische 
fiets vliegt te vaak in de fik
UPDATE | Accu's van elektrische fietsen vliegen steeds vaker in 
de fik, constateert de brandweer in de regio Gelderland. Deze 
week vatte de accu vlam van een elektrische fiets die op een 
slaapkamer in het Gelderse Wijchen aan de oplader lag.

Nanne Nicolasen en Marcia Nieuwenhuis 29-09-19, 22:15
Laatste update: 30-09-18, 11:05

Uw Li-ion-accu's zullen van 
boord worden gehaald ...
5 februari 2016, 15:11

De Verenigde Naties (VN) bevelen aan om oplaadbare lithium-
batterijen niet langer als vracht op passagiersvluchten toe te 
laten. Een groep VN-experts rapporteert dat lithium-ion-cellen 
branden kunnen veroorzaken die vliegtuigen kunnen vernietigen. 
De luchtvaartnavigatiecommissie van de internationale burger-
luchtvaart-organisatie ((ICAO) heeft voorgesteld om de accu's 
weer als vracht toe 
te laten als er een 
nieuwe verpakking is 
ontwikkeld die een 
acceptabel veilig-
heidsniveau biedt. 
Het hoogste orgaan 
van de ICAO moet 
hier later deze maand 
nog goedkeuring aan 
geven.

Li-ion-accu's niet langer als vracht teogelaten in vliegtuigen 

NIEUWS

Brandweer waarschuwt voor 
brandgevaarlijke accu's
donderdag 4 oktober, 2018

De Nederlandse brandweerkorpsen krijgen steeds meer 
meldingen binnen van accu's van elektrische fietsen, scooters 
en hoverboards die in brand vliegen. Dit meldt de brandweer 
in Gelderland.
Bron: Fietsen 123.nl

"Lithiumbatterijen moeten in 
principe worden beschouwd als 
gevaarlijke stoffen."
Publicatie VdS 3103: 2016-05 (02)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V, Hrsg.
gepubliceerd door VdS Schadenverhütung GmbH
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Bewaar lithium-ion-batterijen in een 90 minuten  
brandwerende brandveiligheidsopslagkast.

Expertise — Veiligheidsvoorschriften

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE  
KLASSE VAN MIDDELGROOT VERMOGEN

(volgens de Duitse VdS 3103:2016-05 (Publicatie van Duitse schadeverzekeraars))

 X Volg de instructies van de fabrikant op. (technische product-
informatiebladen)

 X Voorkom kortsluiting van de accupolen.

 X Voorkom interne kortsluiting t.g.v. mechanische schade.

 X Stel de accu niet plotseling of langdurig bloot aan hoge tempe-
raturen of warmtebronnen. (dit geldt ook voor direct zonlicht)

 X Zorg bij opslaglocaties die niet zijn voorzien van een automa-
tisch blussysteem voor een bouwkundige scheiding of voor 
een fysieke afstand van minstens 2,5 m tot andere brandbare 
materialen.

 X Verwijder beschadigde of defecte batterijen uit opslag- en 
productielocaties en bewaar ze tijdelijk op een veilige afstand 
of in een d.m.v. brandbeveiliging afgescheiden ruimte tot ze 
worden afgevoerd.

 X Sla alleen batterijen op met een testcertificaat volgens UN 38.3. 
(prototypen uitsluitend bij uitzondering en met risicobeoor-
deling)

 X Bewaar ze in aparte brandwerende ruimten of met inacht-
neming van een veiligheidsafstand. (fysieke afstand van ten 
minste 5 m)

 X Vermijd gemengde opslag met andere producten die brand 
versnellen.

 X Zorg voor bewaking van de opslaglocatie door een geschikte 
brandmeldinstallatie met doormelding naar een permanent 
bemande controlepost.

 X Bij aanwezigheid van automatische brandblusinstallaties: 
Vermeld de specificaties voor geschikte brandblusmiddelen in 
de technische productinformatiebladen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CONCLUSIE

Pedelecs, E-bikes, E-scooters, grote elektrische apparaten
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Bij normaal gebruik worden lithium-batterijen 
als veilig beschouwd. Volgens VDE is dit echter 
alleen van toepassing zolang iedereen er goed 
mee omgaat. Zodra er een technisch defect is 
of een batterij is beschadigd, kan de situatie snel 
kritiek worden. De Duitse verzekeringssector 
(GDV) roept daarom op lithiumbatterijen te 
behandelen als een gevaarlijke stof.

Het wordt bijzonder gevaarlijk wanneer een lithi-
um-batterij zijn opgeslagen energie ongecontro-
leerd vrijgeeft. Zodra de resulterende warmte het 
smeltpunt van lithium overschrijdt, leidt dit tot 
een onbeheersbare kettingreactie, de gevreesde 
"Thermal Runaway" met als gevolg een explo-
sieve verbranding van de batterij. Dergelijke 

branden met lithium-ion-batterijen zijn moeilijk 
te beheersen en het vuur verspreidt zich snel. 
Vaak is het beschermen van de aangrenzende 
gebieden het enige dat de brandweer kan doen.

Expertise — Lithium-ion-batterijen

 X ELEKTRISCHE OVERBELASTING  X MECHANISCHE BESCHADIGING  X THERMISCHE OVERBELASTING

• Bij het laden en ONTLADEN • In combinatie met de hoge energie-
dichtheid van de batterij

• Door externe warmte of energiebron-
nen

Lithium-ion-batterijen kunnen brand veroorzaken. Oorzaken hiervoor zijn:

DE GEVAREN VAN EEN THERMAL RUNAWAY

THERMAL 
RUNAWAY 
onvermijdelijke 
temperatuurstijging 
van meer dan 600 °C

EXOTHERME 
REACTIE
proces waarbij energie 
vrijkomt 

AFBRAAK 
KATHODE
reactie oplosmiddelen

SHUT DOWN, 
ONTLEDING 
ELEKTROLYT
separator verweekt
interne kortsluiting

KATHODE 
REACTIES
elektrolyt begint te 
verdampen

MAXIMUM  
TOEGESTANE 
TEMPERATUUR

temperatuur

 60 °C 70 – 80 °C 130 – 150 °C 180 °C 240 – 250 °C > 260 °C
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Bij het opslaan van lithium-ion-batterijen kan onderscheid worden gemaakt tussen passieve en actieve opslag.

OPSLAG VAN LITHIUM-ION-BATTERIJEN

Expertise — Lithium-ion-batterijen

ACTIEVE OPSLAG

PASSIEVE OPSLAG

Bij passieve opslag worden nieuwe of gebruikte lithium-ion-batterijen 
voor een bepaalde tijd opgeslagen.

ADVIES
We adviseren om nieuwe en gebruikte lithium-ion-batterijen 
afzonderlijk op te slaan (per opslagniveau) in onze 90 minuten 
brandwerende LI-ION brandveiligheidsopslagkasten, uitgevoerd 
in veiligheidsklasse 1 of veiligheidsklasse 2.

Bij actieve opslag worden Lithium-ion-accu’s of accupacks in de 
opslagruimte opgeladen of deels ontladen (60-70%) met behulp van 
een daarvoor geschikt laadapparaat.

Tijdens het laden van een Lithium-ion-accu ontstaat er warmte. Als 
die warmte omslaat in hitte kan er brand ontstaan, bijvoorbeeld als 
de lithium batterij defect is, of als de lader of aansluitkabel defect is. 

Een belangrijk bijkomend risico is het thermisch op hol slaan van 
Lithium-ion-accu’s (thermal runaway) dat wordt veroorzaakt door 
bijvoorbeeld interne kortsluiting.

ADVIES

Het risico neemt toe wanneer lithium-ion-batterijen buiten 
werktijd zonder toezicht worden opgeladen. 

We adviseren om bij actieve opslag onze 90 minuten 
brandwerende LI-ION brandveiligheidsopslagkasten toe te 
passen, uitgevoerd in veiligheidsklasse 3 of veiligheidsklasse 4.
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Gecertificeerde Brandbeveiliging — de LI-ION-LINE

BEPROEFDE VEILIGHEID MET BEWIJS

BESCHERMING VAN BUITEN 
NAAR BINNEN

Bij brand buiten de kast worden de Lithium-ion accu’s die 
in Asecos LI-ION-LINE-brandveiligheidsopslagkasten zijn 
opgeslagen, gedurende meer dan 90 minuten beschermd 
tegen oververhitting.

Dit voorkomt dat de opgeslagen Lithium-ion-accu’s instabiel 
worden of spontaan gaan ontbranden.

De brandtest voldoet aan de testvoorwaarden van 
EN 14470-1 en geeft de brandwerendheid (Type 90) van 
de brandveiligheidsopslagkasten weer.

Asecos brandveiligheidsopslagkasten met een 
brandwerendheid van ten minste 90 minuten zijn in 
overeenstemming met de Europese eisen met 
betrekking tot de opslag van licht ontvlambare 
(vloei-)stoffen.

Asecos LI-ION-brandveiligheidsopslagkasten hebben 
een brandwerendheid van meer dan 90 minuten en 
zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens 
EN 14470-1, EN 1363-1 en EN 16121/16122.
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Gecertificeerde Brandbeveiliging — de LI-ION-LINE

BESCHERMING VAN BINNEN 
NAAR BUITEN

Bij brand in de kast bieden de Asecos LI-ION-LINE-brand-
veiligheidsopslagkasten eveneens een brandwerendheid 
van 90 minuten.

Om de brandwerendheid te testen van binnen naar buiten 
worden de LI-ION-LINE-brandveiligheidsopslagkasten getest 
volgens een aangepaste brandkromme EN 1363-1:2012-10 
(ISO 834) waarbij het temperatuurverloop ten opzichte van 
de standaard brandkromme met 33% is verhoogd i.v.m. de 
opslag van lithiumaccu’s.

De testresultaten laten zien dat een brandwerendheid 
van meer dan 90 minuten wordt bereikt. De kasten van 
de LI-ION-LINE bieden dus een bijzonder hoge mate van 
bescherming in geval van brand van binnenuit.

De uitvoeringen met veiligheidsklasse 3 en 4 zijn standaard 
uitgerust met een waarschuwingssysteem. Dat betekent: 
perfecte bescherming tijdens opslag en vooral tijdens 
onbeheerd laden.

LI-ION-Brandveiligheidskasten in de uitvoering veiligheids-
klasse 3 en 4 zijn standaard voorzien van een aansluit-
mogelijkheid op een gebouwmanagementsysteem of 
brandmeldcentrale.

Voor het automatisch verzenden van SMS alarmberichten 
bij het actief worden van een alarmsignaal kan een remote 
GSM-module optioneel worden meegeleverd. 

• Het flexibele concept van 4 veiligheidsklassen 
zorgt voor een aanzienlijke toename in 
veiligheid, afgestemd op uw toepassing.

• Tijd is van essentieel belang in geval van brand 
— verleng uw evacuatietijd om levens te redden 
en investeringen te beschermen.

Het LI-ION-veiligheidsconcept is te vinden op de 
pagina's 10 en 11 van deze brochure.
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De LI-ION-LINE in een oogopslag

Veiligheidsklasse 1 Veiligheidsklasse 2 Veiligheidsklasse 3 Veiligheidsklasse 4

OPSLAAN:

3 3 3 3
LADEN:

3 3
BRANDWEREND VAN BUITENAF (Type 90):

3 3 3 3
BRANDWEREND VAN BINNENUIT:

3 3 3 3
AUTOMATISCH BRANDONDERDRUKKINGSSYSTEEM:

3 3 3
AUTOMATISCH WAARSCHUWINGSSYSTEEM:

3 3
STEKKERKLARE UITVOERING

3 3
GEAARDE STOPCONTACTEN VOOR AANSLUITING LAADAPPARATEN:

3* 3
GEÏNTEGREERDE MECHANISCHE AFZUIGING:

3
Voor uitgebreide informatie zie pagina:

12 – 17, 22, 23 12 – 13, 16 – 17, 22, 23, 24 12 – 13, 16 – 17, 18 – 21

* optioneel

Met de veiligheidsklasse 3 & 4 wordt een hoge 
mate van veiligheid bij het opslaan en opladen 
van lithium-ion-batterijen geboden.

Een brand in de kast wordt onmiddellijk 
gedetecteerd en de evacuatie van personen 
kan direct plaatsvinden.

Wanneer het potentiaalvrije schakelcontact is 
aangesloten op een gebouwbeheersysteem of 
brandmeldcentrale is een snelle alarmopvolging 
mogelijk.

Gespecialiseerde personen kunnen:
 X Snel ter plaatse zijn.
 X Een eerste beoordeling uitvoeren.
 X Gepaste maatregelen nemen.

Q-LINE
LI-ION kasten van het type Q-LINE zijn voorzien 
van een transportsokkel en kunnen snel en 
veilig verplaatst worden.

Veiligheidsklasse 4
Kasten, veiligheidsklasse 4 worden automatisch 
losgekoppeld van het elektriciteitsnet zodra ze 
worden getransporteerd.

EXPERT-TIP: Reageer snel in geval van brand
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HET LI-ION-LINE VEILIGHEIDSCONCEPT

LI-ION-batterijen opslaan & opladen – de LI-ION-LINE

Veiligheidsklasse 1
GEBEURTENIS REACTIES VAN HET SYSTEEM MAATREGELEN

Temperatuurstijging
Rook
Brand

Geen Visuele controle

Veiligheidsklasse 2
GEBEURTENIS REACTIES VAN HET SYSTEEM MAATREGELEN

Temperatuurstijging > 72 °C
Mogelijke redenen:
• Temperatuurstijging door brand

Activering Dry Aerosol brandonderdrukking Onmiddellijke inspectie door gekwalifi-
ceerde eigen medewerker(s)

Stel de oorzaak vast en de te nemen 
vervolgactie.

Veiligheidsklasse 3
GEBEURTENIS REACTIES VAN HET SYSTEEM MAATREGELEN

Rookdetectie
Mogelijke redenen:
• Brand

Activering Dry Aerosol brandonderdrukking
Activering optische en akoestische signalering
Activering  potentiaalvrije schakelcontact 
(doormelding gebouwbeheersysteem of meldkamer 
indien aangesloten)

Onmiddellijke inspectie door gespeciali-
seerde personen 
(bijv. Brandweer).

Stel de oorzaak vast en de te nemen 
vervolgactie.

Veiligheidsklasse 4
GEBEURTENIS REACTIES VAN HET SYSTEEM MAATREGELEN

Temperatuurstijging > 50 °C
Mogelijke redenen:
• Temperatuurstijging door het 

laden van batterijen
• Beginfase brand
• Uitval van het ventilatiesysteem

Activering optische en akoestische signalering
Activering  potentiaalvrije schakelcontact 
(doormelding gebouwbeheersysteem of meldkamer 
indien aangesloten)

Onmiddellijke inspectie door gekwalifi-
ceerde eigen medewerker(s)

Stel de oorzaak vast en de te nemen 
vervolgactie.

Rookdetectie

Mogelijke redenen:
• Brand

Activering optische en akoestische signalering
Activering  potentiaalvrije schakelcontact 
(doormelding gebouwbeheersysteem of meldkamer 
indien aangesloten)

Onmiddellijke inspectie door gespeciali-
seerde personen 
(bijv. Brandweer).

Stel de oorzaak vast en de te nemen 
vervolgactie.

Temperatuurstijging > 70 °C 
en rookdetectie

Mogelijke redenen:
• Brand

Activering Dry Aerosol brandonderdrukking
Activering optische en akoestische signalering
Activering  potentiaalvrije schakelcontact 
(doormelding gebouwbeheersysteem of meldkamer 
indien aangesloten)

Uitschakelen stroomtoevoer naar de contact-
dozen in de kast
Uitschakelen mechanische ventilatie

Onmiddellijke inspectie door gespeciali-
seerde personen 
(bijv. Brandweer).

Stel de oorzaak vast en de te nemen 
vervolgactie.



12

Leverbare kleurencombinaties zonder meerprijs

RAL
1004

RAL
7035

Technische gegevens ION90.196.120.S-CLASSIC ION90.196.060.S-CLASSIC
Romp / Deuren lichtgrijs RAL 7035 RAL 7035
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur kg 420 260
Maximale opslag emballage kg 600 600
Vloerbelasting kg/m² 528 893
Max. belasting rooster (gelijkmatig verdeeld) kg 180 180

Scharnieren, links

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 11-2373 11-2377
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2374 11-2378
Veiligheidsklasse 3, Bestelnr. 11-2375 11-2379

S-CLASSIC-LINE 120 cm 60 cm Veiligheidsklassen 1, 2 & 3

Veilige passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – deuren 
zijn elk voorzien van 3 scharnieren, 
sluitmechaniek is ter bescherming 
tegen corrosie buiten de opslagruimte 
gemonteerd. Kras- en stootvaste 
oppervlakken zijn gemakkelijk te 
reinigen.

• Bescherming rondom – 90 minuten 
brandwerendheid van buiten naar 
binnen (type 90 / typegetest conform 
EN 14470-1) en meer dan 60 
minuten brandwerendheid van binnen 
naar buiten bij brand binnenin.

• Comfortabele bediening –  
draaideuren zijn gemakkelijk te openen 
en sluiten automatisch na gebruik.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
deuren zijn voorzien van een cilinder-
 slot (te integreren in een centraal 
deursluitsysteem)

• Gemakkelijk te plaatsen – 
stelvoeten voor het compenseren van 
kleinere oneffenheden in de vloer 
(tot 10 mm).

• Veilige opslag – optioneel te 
voorzien van een hoogwaardig 
waarschuwings- / brandbestrijdings-
systeem, inclusief rookdetector, 
temperatuursensor, optisch en 
akoestisch alarm en een brandonder-
drukkingssysteem (blussysteem) dat 

automatisch in werking treedt in geval 
van brand; stekkerklaar voor directe 
aansluiting op het lichtnet.

• Lange levensduur – Uitvoering 
volgens EN 16121:2013 + A1:2017 
Duurzaamheidstest conform 6.1.3 
met meer dan 80.000 testcycli.

Overige kenmerken:
• Geavanceerd overdruk- / ventilatie-

systeem.

• Voegen, naden van de deur(en) en 
ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

• Standaard met 3 opslagroosters, tot 
180 kg belastbaar, en 1 bodemop-
vangbak van staal met epoxycoating.

• Op de buitenkant van de deuren zijn 
standaard pictogrammen en gevaar-
symbolen aangebracht.

Leverbare accessoires:
• In hoogte verstelbare roosters als 

opslagniveau (maximum draagkracht 
per rooster: 180 kg).

• Bodemopvangbak.

• Transportsokkel, van staal met epoxy 
coating, met een afneembare afdek-
plint, voor gemakkelijk verplaatsen van 
de kast binnen het bedrijf.

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, ION90.196.120.S-CLASSIC
Romp en draaideuren, lichtgrijs (RAL 7035), interieur standaard met 
3 roosters als opslagniveau en 1 bodemopvangbak van staal.
(afgebeeld: veiligheidsklasse 1)

Bestelnr. 11-2373 (veiligheidsklasse 1) 
Bestelnr. 11-2374 (veiligheidsklasse 2) 
Bestelnr. 11-2375 (veiligheidsklasse 3)
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 Veiligheidsklassen 1, 2 & 3 120 cm 60 cm S-CLASSIC-LINE

bodemopvangbak

max. draagkracht 180 kg
rooster als opslagniveau

brandonderdrukkingssysteem

rookdetector

230

1004

438 438

15
0

61
6

55
8

luchttoevoer
luchtafvoer Ø75

aansluitpunt aarding

333 168168

15
0

89
°

52
1

61
6

luchtafvoer
Ø75

aansluitpunt
aarding

luchtaanvoer

Bovenaanzicht ION90.196.120 S-CLASSICBovenaanzicht ION90.196.060.S-CLASSIC

Vooraanzicht ION90.196.060 / ION90.196.120.S-CLASSIC Zijaanzicht Doorsnede

Technische gegevens model ION90.196.060.S-CLASSIC ION90.196.120.S-CLASSIC

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Totale diepte met geopende deuren mm 1137 1174
Leeg gewicht kg 260 420
Aansluiting luchtafvoer Ø (mm) 75 75
Maximale belasting kg 600 600
Vloerbelasting kg/m² 893 528

Transportsokkel (optioneel)
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 595 x 610 x 118 1195 x 610 x 118
Inrijbreedte mm 2 x 224 2 x 440
Inrijhoogte mm 95 100
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Q-CLASSIC-LINE 120 cm 60 cm Veiligheidsklassen 1, 2 & 3

Veilige passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – deuren 
zijn elk voorzien van 3 scharnieren, 
sluitmechaniek is ter bescherming 
tegen corrosie buiten de opslagruimte 
gemonteerd. Kras- en stootvaste opper-
vlakken zijn gemakkelijk te reinigen.

• Bescherming rondom – 90 minuten 
brandwerendheid van buiten naar 
binnen (type 90 / typegetest conform 
EN 14470-1) en meer dan 90 
minuten brandwerendheid van binnen 
naar buiten bij brand binnenin.

• Comfortabele bediening –  
draaideuren zijn gemakkelijk te openen 
en sluiten automatisch na gebruik.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
deuren zijn voorzien van een cilinder-
 slot (te integreren in een centraal 
deursluitsysteem) met indicatie van de 
vergrendeling (rood/groen).

• Gemakkelijk te transporteren – 
geïntegreerde transportsokkel, 
optioneel met een afneembare 
afdekplint.

• Gemakkelijk te plaatsen – 
stelvoeten voor het compenseren van 
kleinere oneffenheden in de vloer 
(tot 10 mm).

• Veilige opslag – optioneel te 
voorzien van een hoogwaardig 
waarschuwings- / brandbestrijdings-

systeem, inclusief rookdetector, 
temperatuursensor, optisch en 
akoestisch alarm en een brandonder-
drukkingssysteem (blussysteem) dat 
automatisch in werking treedt in geval 
van brand; stekkerklaar voor directe 
aansluiting op het lichtnet.

• Lange levensduur – Uitvoering 
volgens EN 16121:2013 + A1:2017 
Duurzaamheidstest conform 6.1.3 
met meer dan 80.000 testcycli.

Overige kenmerken:
• Geavanceerd overdruk- / ventilatie-

systeem.

• Voegen, naden van de deur(en) en 
ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

• Standaard met 3 opslagroosters, tot 
180 kg belastbaar, en 1 bodemop-
vangbak van staal met epoxycoating.

• Op de buitenkant van de deuren zijn 
standaard pictogrammen en gevaar-
symbolen aangebracht.

Leverbaar interieur:
• In hoogte verstelbare roosters als 

opslagniveau (maximum draagkracht 
per rooster: 180 kg).

• Bodemopvangbak.

EXPERT-TIP

Brand- en risicominimalisatie 
Lithium-ion batterijen met duidelijk zichtbare 
beschadigingen behoren over het algemeen 
niet inpandig te worden bewaard.
Voer ze zo snel mogelijk af in daarvoor 
bestemde, voor transport geschikte 
afvoercontainers, buiten het gebouw.

!

Technische gegevens ION90.195.120.Q-CLASSIC ION90.195.060.Q-CLASSIC
Romp antracietgrijs / Deuren blauw RAL 7016 / RAL 5010 RAL 7016 / RAL 5010
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 2224 599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur kg 424 265
Maximale opslag emballage kg 600 600
Vloerbelasting kg/m² 531 894
Max. belasting rooster (gelijkmatig verdeeld) kg 180 180

Scharnieren, links

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 11-2369 11-2380
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2574 11-2575
Veiligheidsklasse 3, Bestelnr. 11-2576 11-2577

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, ION90.195.120.Q-CLASSIC
Romp antracietgrijs (RAL 7016) met draaideuren in de kleur genti-
aanblauw (RAL 5010), interieur standaard met 3 roosters als opslag-
niveau, 1 bodemopvangbak (plaatstaal met epoxycoating)
(De afgebeelde kast is uitgebreid tot het maximum van 6 opslag-
niveaus en voorzien van een optioneel leverbare afdekplint)

Bestelnr. 11-2369 (veiligheidsklasse 1)
Bestelnr. 11-2574 (veiligheidsklasse 2)
Bestelnr. 11-2576 (veiligheidsklasse 3)

DIN EN 1363-1
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brandonderdrukkingssysteem

rookdetector

max. draagkracht 180 kg
rooster als opslagniveau

bodemopvangbak

599

526

1193

1120

90
19

53

615

Veiligheidsklassen 1, 2 & 3 120 cm 60 cm Q-CLASSIC-LINE

Bodemopvangbak 
De bodemopvangbak dient voor het opvangen van 
eventuele lekkages uit brandende batterijen..

Technische gegevens model ION90.195.120.
Q-CLASSIC

ION90.195.060.
Q-CLASSIC

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Leeg gewicht kg 424 265
Maximale belasting kg 600 600
Vloerbelasting kg/m² 531 894

Transportsokkel
Inrijbreedte mm 1120 526
Inrijhoogte mm 90 90

Vooraanzicht ION90.195.060 / ION90.195.120.Q-CLASSIC Zijaanzicht Doorsnede

Bovenaanzicht ION90.195.120.Q-CLASSICBovenaanzicht ION90.195.060.Q-CLASSIC



16

Technische gegevens ION90.195.120.Q-PEGASUS ION90.195.060.Q-PEGASUS
Romp antracietgrijs / Deuren blauw RAL 7016 / RAL 5010 RAL 7016 / RAL 5010
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur kg 424 265
Maximale opslag emballage kg 600 600
Vloerbelasting kg/m² 531 894
Max. belasting rooster (gelijkmatig verdeeld) kg 180 180

Scharnieren, links

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 11-2370 11-2381
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2371 11-2382
Veiligheidsklasse 3, Bestelnr. 11-2372 11-2383

Q-PEGASUS-LINE 120 cm 60 cm Veiligheidsklassen 1, 2 & 3

Veilige passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – deuren 
zijn elk voorzien van 3 scharnieren, 
sluitmechaniek is ter bescherming 
tegen corrosie buiten de opslagruimte 
gemonteerd. Kras- en stootvaste opper-
vlakken zijn gemakkelijk te reinigen.

• Bescherming rondom – 90 minuten 
brandwerendheid van buiten naar 
binnen (type 90 / typegetest conform 
EN 14470-1) en meer dan 90 
minuten brandwerendheid van binnen 
naar buiten bij brand binnenin.

• Comfortabele bediening – open beide 
deuren gelijktijdig met één hand (AGT).

• Betrouwbaar en veilig – de deuren 
klikken vast in de standaard gemonteer de 
deurvastzetinrichting voor het veilig 
plaatsen en uitnemen van emballage.

• Altijd gesloten – automatisch deursluit-
systeem (TSA) sluit na ca. 60 seconden 
de openstaande deuren, voorafgegaan 
door een optisch en akoestisch signaal.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
deuren zijn voorzien van een cilinder-
 slot (te integreren in een centraal 
deursluitsysteem) met indicatie van de 
vergrendeling (rood/groen).

• Gemakkelijk te transporteren – 
geïntegreerde transportsokkel, optioneel 
met een afneembare afdekplint.

• Gemakkelijk te plaatsen – 
stelvoeten voor het compenseren van 
kleinere oneffenheden in de vloer 
(tot 10 mm).

• Veilige opslag – optioneel te 
voorzien van een hoogwaardig 
waarschuwings- / brandbestrijdings-
systeem, inclusief rookdetector, 
temperatuursensor, optisch en 
akoestisch alarm en een brandonder-
drukkingssysteem (blussysteem) dat 
automatisch in werking treedt in geval 
van brand; stekkerklaar voor directe 
aansluiting op het lichtnet.

• Lange levensduur – Uitvoering 
volgens EN 16121:2013 + A1:2017 
Duurzaamheidstest conform 6.1.3 
met meer dan 80.000 testcycli.

Overige kenmerken:
• Geavanceerd overdruk- / ventilatie-

systeem.

• Voegen, naden van de deur(en) en 
ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

• Standaard met 3 opslagroosters, tot 
180 kg belastbaar, en 1 bodemop-
vangbak van staal met epoxycoating.

• Op de buitenkant van de deuren zijn 
standaard pictogrammen en gevaar-
symbolen aangebracht.

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, ION90.195.120.Q-PEGASUS
Romp antracietgrijs (RAL 7016) draaideuren blauw (RAL 5010)
Interieur met 3 roosters als opslagniveau 
en bodemopvangbak van staal met epoxycoating,
afdekplint optioneel. afgebeeld: veiligheidsklasse 1

Bestelnr. 11-2370 (veiligheidsklasse 1) 
Bestelnr. 11-2371 (veiligheidsklasse 2) 
Bestelnr. 11-2372 (veiligheidsklasse 3)

DIN EN 1363-1

Leverbaar interieur:
• In hoogte verstelbare roosters als opslagniveau 

(maximum draagkracht per rooster: 180 kg).

• Bodemopvangbak.
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Veiligheidsklasse 1, 2 & 3 120 cm 60 cm Q-PEGASUS-LINE

max. draagkracht 180 kg
rooster als opslagniveau

brandonderdrukkingssysteem

rookdetector

bodemopvangbak

6151193

1120

19
53

90

599

526

Technische gegevens model ION90.195.060.Q-PEGASUS ION90.195.120.Q-PEGASUS

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Leeg gewicht kg 265 424
Maximale belasting kg 600 600
Vloerbelasting kg/m² 894 531

Transportsokkel
Inrijbreedte mm 526 1120
Inrijhoogte mm 90 90

Vooraanzicht ION90.195.060 / ION90.195.120.Q-PEGASUS Zijaanzicht Doorsnede

Bovenaanzicht ION90.195.120.Q-PEGASUSBovenaanzicht ION90.195.060.Q-PEGASUS
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De LI-ION-LINE in een oogopslag

De Asecos LI-ION-LINE Veiligheidsklasse 4
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De volgende componenten zijn opgenomen in  
veiligheidsklasse 4:

1 Elektronische besturing incl. potentiaalvrij alarm contact voor 
aansluiting op een gebouwbeheersysteem of meldkamer.

2 Automatisch Dry Aerosol systeem voor brand onderdrukking 
(blussen).

3 Functie-indicator (groene LED).

4 Waarschuwingslampje (LED rood).

5 Akoestisch alarmsignaal.

6 Rookmelder.

7 Temperatuursensor.

8 Stekkerklare uitvoering voor aansluiting op een 230V 
wandcontactdoos met randaarde.

9 Hoogwaardige stekkerdoos met metalen behuizing en 10 
geaarde contacten voor elk opslag- / laadniveau, kant en 
klaar gemonteerd in het interieur van de kast.

10 Alle elektriciteitskabels van de stekkerdozen zijn centraal 
gemonteerd via kabelgoten tot in een aansluitdoos aan de 
bovenkant van de brandveiligheidsopslagkast.

11 Mechanische ventilatievoorziening om opeenhoping van 
warmte in de kast te voorkomen, alsook eventuele rook 
naar buiten af te voeren.

De brandveiligheidsopslagkasten met veiligheidsklasse 4 hebben niet alleen een 
brandwerendheid van meer dan 90 minuten van buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten maar beschikken ook over een hoogwaardig waarschuwings- /  
brandbestrijdingssysteem.

Aansluiting veiligheidsklasse 4:
Standaard: 1 fase, 16 A, vermogen max. 3,68 kW
Optioneel: 3 fasen, 3 x 16 A (16 A per fase), vermogen max. 11.04 kW

LI-ION-BATTERIJ OPSLAAN & OPLADEN – 
BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN

Veiligheidsklasse 4 120 cm ION-CLASSIC-90

Afgebeeld: Veiligheidsklasse 4 
tevens voorzien van extra opslagroosters 

tot het maximale aantal van 6 opslagniveaus

2

3 45

67

8

1

11

10

9
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Q-CLASSIC-LINE 120 cm Veiligheidsklasse 4

Veilige actieve opslag van lithium-ion-batterijen met geïntegreerd 
waarschuwings- / brandbestrijdingssysteem (zie pagina 11)

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – deuren 
zijn elk voorzien van 3 scharnieren, 
sluitmechaniek is ter bescherming 
tegen corrosie buiten de opslagruimte 
gemonteerd. Kras- en stootvaste opper-
vlakken zijn gemakkelijk te reinigen.

• Bescherming rondom – 90 minuten 
brandwerendheid van buiten naar 
binnen (type 90 / typegetest conform 
EN 14470-1) en meer dan 90 
minuten brandwerendheid van binnen 
naar buiten bij brand binnenin.

• Comfortabele bediening –  
draaideuren zijn gemakkelijk te openen 
en sluiten automatisch na gebruik.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
deuren zijn voorzien van een cilinder-
 slot (te integreren in een centraal 
deursluitsysteem) met indicatie van de 
vergrendeling (rood/groen).

• Gemakkelijk te transporteren – 
geïntegreerde transportsokkel, optioneel 
met een afneembare afdekplint.

• Gemakkelijk te plaatsen – 
stelvoeten voor het compenseren van 
kleinere oneffenheden in de vloer 
(tot 10 mm).

• Veilig opslaan en laden – voorzien 
van een hoogwaardig waarschuwings- / 
brandbestrijdingssysteem, inclusief 
rookdetector, temperatuursensor, 
optisch en akoestisch alarm en 
een brandonder drukkingssysteem 
(blussysteem) dat automatisch in 
werking treedt in geval van brand; 
stekkerklaar voor directe aansluiting op 
het lichtnet.  
Per opslagniveau voorzien van een 
degelijke kwaliteitscontactdoos met 
metalen behuizing.

• Lange levensduur – Uitvoering 
volgens EN 16121:2013 + A1:2017 
Duurzaamheidstest conform 6.1.3 
met meer dan 80.000 testcycli.

Overige kenmerken:
• Voegen, naden van de deur(en) en 

ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

• Standaard met 3 In hoogte verstelbare 
roosters als opslagniveau (maximum 
draagkracht per rooster: 180 kg) en 
1 bodemopvangbak van staal met 
epoxycoating.

• Voorzijde voorzien van standaard 
pictogrammen en gevaarsymbolen.

Waarschuwings- / brandonder drukkingssysteem
Kast voorzien van een hoogwaardig waarschuwings- 
/ brandbestrijdings systeem met 3 niveaus, dat 
automatisch in werking treedt in geval van brand

Contactdozen t.b.v. het laden van de batterijen 
Hoogwaardige contactdoos met metalen behuizing en 
10 geaarde contacten voor elk opslag- / laadniveau, 
kant en klaar gemonteerd in het interieur van de kast.

Technische gegevens ION90.195.120.K3.WDC
Romp antracietgrijs / Deuren blauw RAL 7016 / RAL 5010
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 2224
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur kg 424
Maximale opslag emballage kg 600
Vloerbelasting kg/m² 531
Max. belasting rooster (gelijkmatig verdeeld) kg 180

Veiligheidsklasse 4, Bestelnr. 11-2579

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, ION90.195.120.K3.WDC
Veiligheidsklasse 4
Romp antracietgrijs (RAL 7016) met draaideuren in de kleur genti-
aanblauw (RAL 5010), interieur standaard met 3 roosters als opslag-
niveau, 1 bodemopvangbak (plaatstaal met epoxycoating)
(Tevens is de kast uitgebreid tot het maximum van 6 opslagniveaus 
en voorzien van een optioneel leverbare afdekplint))

Bestelnr. 11-2579 (veiligheidsklasse 4)

DIN EN 1363-1
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Veiligheidsklasse 4 120 cm Q-CLASSIC-LINE

1120

90
19

53

22
24

6151193

rooster als opslagniveau
 max. draagkracht 180 kg

rookdetector

brandonderdrukkingssysteem

per opslagniveau 1 contactdoos
met elk 10 geaarde contacten

bodemopvangbak

Technische gegevens model ION90.195.120.K3.WDC

Veiligheidsklasse 4
Uitw. afmetingen zonder afzuigunit B x D x H mm 1193 x 615 x 1953
Uitw. afmetingen incl. afzuigunit B x D x H mm 1193 x 615 x 2224
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Leeg gewicht kg 424
Maximale belasting kg 600
Vloerbelasting kg/m² 531

Transportsokkel
Inrijbreedte mm 1120
Inrijhoogte mm 90

Leverbaar vermogen  via de contactdozen
1 fase zekering A 16

maximaal vermogen kW 3.68
3 fasen zekering A 3 x 16

maximaal vermogen kW 11.04

EXPERT-TIP

Brand- en risicominimalisatie 
Lithium-ion batterijen met duidelijk zichtbare 
beschadigingen behoren over het algemeen 
niet inpandig te worden bewaard.
Voer ze zo snel mogelijk af in daarvoor 
bestemde, voor transport geschikte 
afvoercontainers, buiten het gebouw.

!

Bovenaanzicht ION90.195.120.K3.WDC

Vooraanzicht ION90.195.120.K3.WDC Zijaanzicht Doorsnede

Leverbaar interieur:
• Extra roosters als opslagniveau.

• Bodemopvangbak.

• Contactdoos per extra opslagrooster.
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UB-LINE 110/059 cm Veiligheidsklasse 1 & 2

Technische gegevens ION90.060.110.2T ION90.060.059.T
Romp / Deuren lichtgrijs RAL 7035 RAL 7035
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600 593 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502 470 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur kg 180 120
Maximale opslag emballage kg 300 300
Vloerbelasting kg/m² 277 450
Max. belasting legbord (gelijkmatig verdeeld) kg 180 180

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 11-2567 11-2568
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2563 11-2564

Technische gegevens ION90.080.110.060.2T ION90.080.059.060.T
Romp / Deuren lichtgrijs RAL 7035 RAL 7035
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Gewicht zonder interieur kg 233 143
Maximale opslag emballage kg 300 300
Vloerbelasting kg/m² 302 467
Max. belasting legbord (gelijkmatig verdeeld) kg 180 180

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 11-2565 11-2566
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2561 11-2562

Veilige passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – deuren zijn 
voorzien van degelijke scharnieren. 
Sluitmechaniek is ter bescherming 
tegen corrosie buiten de opslagruimte 
gemonteerd. Kras- en stootvaste opper-
vlakken zijn gemakkelijk te reinigen.

• Bescherming rondom – 90 minuten 
brandwerendheid van buiten naar 
binnen (type 90 / typegetest conform 
EN 14470-1) en meer dan 90 
minuten brandwerendheid van binnen 
naar buiten bij brand binnenin.

• Comfortabele bediening –  
draaideuren zijn gemakkelijk te 
openen, blijven in elke gewenste stand 
staan en dienen na gebruik gesloten 
te worden.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
deuren voorzien van grote handgrepen 
en een verwisselbaar cilinder  slot.

• Gemakkelijk te (ver-)plaatsen – 
Verrijdbare sokkel (H = 30 mm), voor 
het eenvoudig verplaatsen van de kast.  
Geïntegreerde fixatie voor het vast-
zetten van de kast op de ondergrond.

• Veilige opslag – bij uitvoering 
veiligheidsklasse 2 voorzien van 
een brandonder drukkingssysteem 
(blussysteem) dat wordt geactiveerd 
door een warmtesensor bij 72 °C.

Overige kenmerken:
• Kast en deuren standaard geleverd in 

de kleur lichtgrijs (RAL 7035).

• Voorzijde voorzien van standaard 
pictogrammen en gevaarsymbolen.

• Voegen, naden van de deur(en) en 
ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, 
ION90.080.110.060.2T
Romp en draaideuren: lichtgrijs (RAL 7035)
Interieur met bodemopvangbak van staal,
inzetrooster en transportsokkel.
(afgebeeld: veiligheidsklasse 1)

Bestelnr. 11-2565 (veiligheidsklasse 1) 
Bestelnr. 11-2561 (veiligheidsklasse 2)

LI-ION Brandveiligheids-
opslagkast, ION90.060.059.T

Romp en draaideur: 
lichtgrijs (RAL 7035)
Interieur met bodemopvangbak 
van staal, inzetrooster 
en transportsokkel.
(afgebeeld: veiligheidsklasse 1)

Bestelnr. 11-2568 (veiligheidsklasse 1) 
Bestelnr. 11-2564 (veiligheidsklasse 2)
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Veiligheidsklasse 1 & 2 110 cm UB-LINE

Technische gegevens ION90.060.110.S
Romp / Deuren lichtgrijs RAL 7035
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H mm 979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur kg 140
Maximale opslag emballage kg 300
Vloerbelasting kg/m² 313
Max. belasting legbord (gelijkmatig verdeeld) kg 50

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 11-2571
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2572

Veilige passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – schuiflade 
is uitgevoerd met robuuste geleiderails. 
Sluitmechaniek is ter bescherming 
tegen corrosie buiten de opslagruimte 
gemonteerd. Kras- en stootvaste opper-
vlakken zijn gemakkelijk te reinigen

• Bescherming rondom – 90 minuten 
brandwerendheid van buiten naar 
binnen (type 90 / typegetest conform 
EN 14470-1) en meer dan 90 
minuten brandwerendheid van binnen 
naar buiten bij brand binnenin.

• Comfortabele bediening – 
schuiflade is gemakkelijk te openen, 
blijft in elke gewenste stand staan en 
dient na gebruik gesloten te worden.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
schuiflade is voorzien van een verwis-
selbaar cilinder  slot.

• Gemakkelijk te (ver-)plaatsen – 
Verrijdbare sokkel (H = 30 mm), voor 
het eenvoudig verplaatsen van de kast.  
Geïntegreerde fixatie voor het vast-
zetten van de kast op de ondergrond.

• Veilige opslag – bij uitvoering 
veiligheidsklasse 2 voorzien van 
een brandonderdrukkingssysteem 
(blussysteem) dat wordt geactiveerd 
door een warmtesensor bij 72 °C.

Overige kenmerken:
• Kast en schuiflade standaard geleverd 

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035).

• Voorzijde voorzien van standaard 
pictogrammen en gevaarsymbolen.

• Schuiflade belastbaar tot 50 kg)

• Voegen, naden van de schuiflade 
en ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, ION90.060.110.S
Romp en schuiflade: lichtgrijs (RAL 7035)
Schuiflade met bodemopvangbak van staal en transportsokkel. 
(afgebeeld: veiligheidsklasse 1)

Bestelnr. 11-2571 (veiligheidsklasse 1) 
Bestelnr. 11-2572 (veiligheidsklasse 2)
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S-LINE-30 100 cm Veiligheidsklasse 2

Technische gegevens ION30.045.097.WM
Romp / Deuren antracietgrijs RAL 7016
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 995 x 470 x 482
Inwendige afmetingen B x D x H mm 942 x 419 x 414
Gewicht zonder interieur kg 63
Maximale opslag emballage kg 80

Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 11-2573 LI-ION Dry Aerosol brandblussysteem met
sensor en elektrische activator

Bij uitstek geschikt voor toepassing in werkplaatsen en productielocaties dankzij de 
gemakkelijke en flexibele wandbevestiging boven de werkbank.

Veilige passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Robuust en duurzaam – solide 
constructie van plaatstaal en sandwich 
isolatieplaten. Opper vlakken zijn 
voorzien van een krasbestendige 
structuurlak. Draaideuren zijn voorzien 
van degelijke scharnieren.

• Bescherming tegen brand – 
30 minuten brandwerendheid 
(type 30 / typegetest conform 
EN 14470-1).

• Comfortabele bediening –  
deuren zijn gemakkelijk te openen en 
sluiten automatisch na gebruik.

• Geen toegang voor onbevoegden – 
afsluitbaar met een profielcilinderslot 
dat aan de bovenkant buiten de 
opslagruimte is gemonteerd.

• Gemakkelijk te plaatsen – levering 
inclusief muursteun en bevestigings-
materiaal voor wandmontage.

• Veilige opslag – voorzien van 
een brandonder drukkingssysteem 
(blussysteem) dat wordt geactiveerd 
door een warmtesensor bij 72 °C.

Overige kenmerken:
• Kleur kastromp en deuren standaard 

antracietgrijs (RAL 7016).

• Voorzijde voorzien van standaard 
pictogrammen en gevaarsymbolen.

• Standaard geleverd met een stalen 
bodemopvangbak.

• Voegen, naden van de deur(en) en 
ventilatieopeningen schuimen bij 
brand automatisch dicht.

LI-ION Brandveiligheidsopslagbox, ION30.045.097.WM
Romp en draaideuren antracietgrijs (RAL 7016) met cilinderslot,
interieur met 1 bodemopvangbak (epoxy coating),
levering inclusief muursteun, bevestigingsmateriaal
en brandonderdrukkingssysteem.

Bestelnr. 11-2573 (veiligheidsklasse 2)
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Veiligheid met bewijs

Bescherming tegen brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
Asecos 90 minuten brandwerende opslagkasten, model Q90.195.120, getest en goedgekeurd!

Certificaat nr. 2013-B-2934

> 90 minuten brandwerend 
Van buiten naar binnen, getest en goedgekeurd volgens EN 14470-1, EN 1363-1 
en EN 16121 / EN 16122. Voor de bepaling van de brandwerendheid is de standaard 
brandkromme (rode lijn) ISO 834 toegepast.

Certificaat nr. 20171608/01

> 60 minuten brandwerend 
Van binnen naar buiten, getest en goedgekeurd volgens EN 1363-1. Voor de bepaling 
van de brandwerendheid is de standaard brandkromme (rode lijn) ISO 834 toegepast, 
waarbij temperatuur met 33% is verhoogd i.v.m. de opslag van lithium accu’s.

Certificaat SSF 2010-G-1644 GS-kwaliteitskeurmerk volgens EN 14470-1:2004-07, EN 16121 / EN 16122:2013 
+ A1:2017, Document EK5/AK4 09-10, ProdSG: 2011-11.

CE-Markering CE-Conformiteitsverklaring volgens 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2011/65/EU, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1; VDE 0113-1:2011.

De Standaard brandkromme representeert een brand in 
een gebouw – ook al kan de werkelijke temperatuur in 
grote mate afwijken van deze temperatuur-tijdscurve.

De externe brandkromme representeert een brand 
buiten een gebouw en een uitslaande brand.

Zie ook NEN 6069.

Topkwaliteit van de 
toonaangevende expert voor 
brandveiligheidsopslagkasten

Ieder afzonderlijk model van de 
Asecos brandveiligheids opslagkasten 
is met succes getest in een 
brandkamer door een onafhankelijk 
materiaal-onderzoeksinstituut, 
volgens de strenge Europese norm 
14470 deel 1.

Veiligheid bij dagelijks gebruik

Door een onafhankelijke testorganisatie 
wordt na een succesvolle GS-
veiligheidstest een bewijs afgegeven 
dat de Asecos producten van hoge 
kwaliteit zijn 
en een lange 
levensduur 
hebben.

ASECOS.NL

Verklaring normen:
EN 14470-1 Bepaling van brandwerendheid van veiligheidsopslagkasten voor brandbare 

vloeistoffen.
EN 1363-1 Bepaling van de brandwerendheid van de constructie en de verschillende 

delen hiervan.
EN 16121 / EN 16122 Eisen en beproevingsmethoden voor laboratoriummeubilair en 

opslageenheden voor laboratoria.
NEN 6069 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en 

bouwproducten.

EN
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FirePro

Non-Pressurized Condensed Aerosol Generators and 
Components

Kiwa Nederland B.V.

Nevelgaarde 50

3436 ZZ Nieuwegein 

PO box 510

3430 AM Nieuwegein

The Netherlands

Tel. +31 88 9983055

Internet www.kiwafss.nl

Company
FirePro Systems Ltd   
Tonia Court No. 2, 6th Floor
Koumandarias & Spyrou Araouzou Street 6
3076  LIMASSOL
Postbox 54080
3720  LIMASSOL
Cyprus

Telephone +357 25379999
Email        mail@firepro.com
Internet     www.firepro.com

  

Publication of the certificate is allowed.
This certificate consists of 6 pages
Note: Publication of only this front page or parts of the certificate is considered as “not valid”.
Advice: consult www.kiwa.nl in order to ensure that this certificate is still valid 

STATEMENT BY KIWA
With this product certificate, issued in accordance with the Kiwa Regulation for Certification, 
Kiwa declares that legitimate confidence exists that the products supplied by

FirePro Systems Ltd.
are complying with the technical specifications as laid down in this product certificate and marked 
with the Kiwa®-mark in the manner as indicated in this product certificate, on delivery, may be 
relied upon to comply with  Kiwa evaluation guideline BRL-K23001/04 “the product certificate for 
fixed dry aerosol fire extinguishing components”.

Luc Leroy
Kiwa 
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Product Certificate
K21774/18 UK

Certification process 
consists of initial and 
regular assessment of:
● quality system
● product
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Certificate of Compliance
This certificate is issued for the following: 

Wooden and wood/gypsum/metal construction safety cabinets per FM Standard 6050

Prepared for: 

asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz 
Weiherfeldsiedlung 16-18 

Gründau,  D-63584 
Germany 

FM Approvals Class:  6050 

Approval Identification:  3053853  Approval Granted:  6/26/2015 

            To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com 
       

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the 
constructions as shown in the Approval Guide, an online resource  of FM Approvals. 

  

Cynthia Frank
AVP - Manager of Materials
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062
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BMC / WFP-LINE

Technische gegevens ION-BMC-180-4 ION-WFP-M-14-1 ION-WFP-M-14-2
Romp / Deuren grijs/wit RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1860 x 1720 x 2470 5.938 x 2.878 2.789 5.938 x 2.878 2.789
Inwendige afmetingen B x D x H mm 1540 x 1420 x 2190 5.500 x 2.560 x 2.280 5.500 x 2.560 x 2.280
Gewicht zonder interieur kg 1500
Max. belasting bodemopvangbakrooster kg/m² 1000
Max. belasting legbord (gelijkmatig verdeeld) kg 180
Positie van de draaideur(en) Korte kant Korte kant
Inwendige deurhoogte mm 1955 1955
Aantal draaideuren 1 2 
Scharnierzijde Rechts Rechts en Links

Veiligheidsklasse 1, Bestelnr. 17-1152 Op aanvraag Op aanvraag
Veiligheidsklasse 2, Bestelnr. 17-1150 Op aanvraag Op aanvraag

Optioneel leverbaar:

• Drukontlasting in het dak

• Koeling

• Verwarming

• Verlichting

• Ex-uitvoering

• Stellingen met in hoogte 
verstelbare opslagniveaus 
en verzinkt-stalen roosters

Brandveiligheidsopslagcontainers voor uitpandige en inpandige plaatsing. 
Veilige passieve opslag van grotere hoeveelheden lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

• Bescherming rondom – romp en 
constructie: 90 minuten brand-
werend, van buiten naar binnen en 
van binnen naar buiten, getest volgens 
EN 13501-2, criteria REI. 
Deur: 60 minuten brandwerend,  
getest en goedgekeurd volgens 
EN 1634-1, criteria EI-1.

• Robuust en duurzaam – dubbele 
stalen frameconstructie. Geïntegreerde 
bodemopvangbak van staal, vloeistof-
dicht gelast met verzinkte roosters. 
Wanden, dak, opvangbak en deuren 
brandwerend geïsoleerd. Aan weers-
zijden bekleed met verzinkt plaatstaal.

• Comfortabele bediening –  
zelfsluitende draaideur(en). 
Afsluitbaar middels een cilinderslot.

Overige kenmerken:
• Dak voorzien van kraanogen.

• Afwerking 2-compomenten PUR 
coating.

• Langdurige corrosiebescherming 
door het gebruik van gegalvaniseerde 
componenten.

• Op de buitenkant van de deuren zijn 
standaard pictogrammen en gevaar-
symbolen aangebracht.

Leverbaar in veiligheidsklasse 1 en 2

GRG 1360 stelling voor BMC-180-4
Afm. 1360 x 640 x 2000 mm (B x D x H)

Bestelnr. 16-1069

LI-ION opslagcontainer, ION-BMC-180-4
Romp en draaideuren, grijs/wit (RAL 9002)
Geïntegreerde opvangbak, voorzien van rooster
(afgebeeld, veiligheidsklasse 2)

Bestelnr. 17-1150

LI-ION Brandveiligheidsopslagcontainer, ION-WFP-M-14-1
Romp en draaideuren, grijs/wit (RAL 9002).
Geïntegreerde opvangbak, voorzien van verzinkt stalen roosters.

Veiligheidsklasse 1 en 2, prijs op aanvraag
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FWP-LINE

Technische gegevens ION-FWP-P-615
Romp grijs / Deuren grijs RAL 7016 / RAL 5010
Uitwendige afmetingen B x D x H mm 6.882 x 1.858 x 3.823
Inwendige vakbreedte B x D x H mm 2.700 x 1.340 x 1350
Draaideuren Lange kant
Aantal vakken 2 
Aantal stellingen per vak 2 
Per opslagniveau 4 Chemiepallets of 6 Europallets
Vloerbelasting systeem kg/m² 1.000

Optioneel leverbaar:

• Drukontlasting in 
het dak

• Koeling

• Verwarming

• Verlichting

• Ex-uitvoering

Modulaire en verplaatsbare opslagruimten voor lithium accu’s, geschikt voor uitpandige en inpandige plaatsing. 
Veilige passieve opslag van grote hoeveelheden lithium-ion-accu's op pallets. 

Functie / constructie:

• Bescherming rondom – zelfstandig 
brandcompartiment, 90 minuten brand-
werend van binnen naar buiten en 90 
minuten brandwerend van buiten naar 
binnen. Goedgekeurd als compleet systeem, 
DIBt Z-38.5-292.

• Robuust en duurzaam – dubbele stalen 
frameconstructie. Geïntegreerde bodemop-
vangbak van 5 mm dik plaatstaal, vloeistof-
dicht gelast met verzinkte roosters. 
Wanden, dak, opvangbak en deuren 
brandwerend geïsoleerd door middel van 

onbrandbare mineraalvezelpanelen (conform 
Euro klasse A1), aan weerszijden bekleed met 
verzinkt plaatstaal.

• Zelfsluitende draaideuren – Afsluitbaar 
door middel van een cilinderslot en voorzien 
van anti-paniekfunctie.

• Grote opslagcapaciteit – zelfstandig 
dragende stellingen met in hoogte verstelbare 
opslagniveaus met verzinkt stalen roosters.

Overige kenmerken:
• Bovenzijde voorzien van kraanogen.

• Afwerking 2-compomenten PUR coating.

• Langdurige corrosiebescherming door het 
gebruik van gegalvaniseerde componenten.

• Op de buitenkant van de deuren zijn 
standaard pictogrammen en gevaarsymbolen 
aangebracht.

• Thermisch verzinkte voetplaten voor het veilig 
verankeren van de unit aan de ondergrond.

• Ter voorkoming van elektrostatische oplading 
is het systeem voorzien van een potentiaal-
vereffening.

Leverbaar in veiligheidsklasse 1, 2 en 3

LI-ION Brandveiligheidsopslagcontainer, ION-FWP-P-615
Romp en draaideuren, grijs/wit (RAL 9002). Interieur met 2 stellingen, elk met 3 in hoogte 
verstelbare opslagniveaus met verzinkt stalen roosters, bodemopvangbak met verzinkt stalen roosters. 
(afgebeeld, veiligheidsklasse 1).

Veiligheidsklasse 1, 2 en 3, prijs op aanvraag
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Accessoires voor LI-ION brandveiligheidsopslagkasten

Energiedistributiepaneel 230V / 16A
Energiedistributiepaneel voorzien van rode verlichte aan-uit schakelaar, 
met meervoudige contactdozen, 230V, maximaal 16A belastbaar. 
Bekabeling tot in aansluitdoos.

Uitvoering 10-voudig met randaarde voor ION kast 120 cm breed 
Bestelnr. 51-1621
Uitvoering 10-voudig met pinaarde voor ION kast 120 cm breed 
Bestelnr. 51-1624
Uitvoering 4-voudig met randaarde voor ION kast 60 cm breed 
Bestelnr. 51-1625
Uitvoering 4-voudig met pinaarde voor ION kast 60 cm breed 
Bestelnr. 51-1626

Opslagrooster
Rooster als opslagniveau, 180 kg belastbaar bij verdeelde last, 
inclusief bevestigingen.

ION kast 1200 mm breed
Bestelnr. 51-1655

ION kast 600 mm breed
Bestelnr. 51-1657

Motorbeveiligingsschakelaar
Geschikt voor radiaalventilator (14-1005)
Bestelnr. 54-1003

Ergonomisch en veilig inhuizen van uw 
LI-ION brandveiligheidsopslagkast
Voorrijkosten inhuizen Nederland
Bestelnr. 310-00034

Voorrijkosten inhuizen België
Bestelnr. 310-00039

Standaard inhuizing per kast
Bestelnr. 310-00035

De inhuiskosten bestaan altijd uit: 1 x de voorrijkosten voor het 
betreffende land, plus het aantal standaard in te huizen kasten.
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Accessoires voor LI-ION brandveiligheidsopslagkasten

Afzuig-(opzet) unit
Voor het minimaal 10-voudig verversen van de inhoud van de brand-
veiligheidsopslagkast. Ideaal voor het onttrekken van warmte in de 
kast, die kan ontstaan bij het laden van de batterijen.
• Compleet met netsnoer en stekker.
• Aansluitflens Ø 75 mm.
• Afmetingen B x D x H (mm): 200 x 400 x 200.

Zonder flowbewaking
Groene controlelamp gaat uit bij stroomuitval.

Bestelnr. 14-1001

Afzuig-(opzet) unit
Voor het minimaal 10-voudig verversen van de inhoud van de brand-
veiligheidsopslagkast. Ideaal voor het onttrekken van warmte in de 
kast, die kan ontstaan bij het laden van de batterijen.
• Compleet met netsnoer en stekker.
• Aansluitflens Ø 75 mm.
• Afmetingen B x D x H (mm): 200 x 400 x 200.

Met flowbewaking
Met geïntegreerde drukmeting.
Bij storing gaat de groene controlelamp uit en de rode controlelamp 
gaat branden.

Bestelnr. 14-1003

Radiaalventilator
• Bouwkundige aansluiting 230 V, 035 A.
• Geluidsniveau, ca. 45 dB(A).
• Behuizing en schoepenrad van PP.
• Gasdichte aansluiting tussen motor en waaier.
• Diameter aansluiting Ø 75 mm.
• CE-conformiteit.
• Beschermingsklasse IP 55.
• Afzuigcapaciteit 60 – 250 m³/h.
• Maximum druk 240 – 175 Pa.
• Met montageconsole.

Bestelnr. 14-1005

Recirculatie-opzetunit UFA.20.30
Veilig afvangen van vrijkomende koolwaterstofdampen.
• Actieve afzuiging van dampen door filtersysteem.
• Fluisterstil slechts ca. 39 dB (A).
• Behuizing van plaatstaal met epoxycoating.
• Compleet met meertraps filtersysteem, netsnoer en stekker.
• Incl. bewakingselektronica voor controle van de luchtafvoer en 

het filter.
• Optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarmcontact.
• Afmetingen B x D x H (mm); 305 x 555 x 210.

Bestelnr. 14-1011
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GEVAREN EN RISICO’S

Expertise — Lithium-ion-batterijen

Om het gevarenpotentieel van lithiumenergieopslag te beoordelen is kennis hierover nuttig en belangrijk.  Lithiumaccu’s kunnen 
een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen en tot ontbranding komen, bijvoorbeeld tijdens de productie, het vervoer, het laden, het 
opslaan, vanwege een onjuiste behandeling en bij een beschadiging. Maar ook kunnen fabrieksgebreken of onzuiverheden niet 
altijd van meet af aan worden uitgesloten.

HET PROBLEEM: wanneer er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak 
verwoestend. Het gevaar ontstaat uit de lithium energieopslageenheid 
zelf. Wanneer materialen met hoge energiedichtheden en zeer brand-
gevaarlijk elektrolyten samenkomen, is dit in de ware zin van het woord 
een brandbaar mengsel. Als het gaat om het oververhitten van cellen, 
dreigt een zogenaamde “thermal runaway” (het thermisch op hol slaan 
van accu’s).

Deze thermal runaway is een exotherme reactie die ertoe kan leiden 
dat het ingebedde lithium ontbrandt en een metaal brand initieert. 
De hoge warmte-energie leidt aanvankelijk tot verdamping van de 
elektrolyt vloeistof, wat extra warmte en brandbare gassen creëert. Als 
de ontstekingstemperatuur van een gas wordt overschreden, ontsteekt 
het en wordt het reactieve lithium op zijn beurt in brand gestoken. De 
thermische doorloop van slechts één cel is voldoende om de aangren-
zende cellen van het batterijpakket zo ver te verwarmen dat een ketting-
reactie ontstaat. Eenmaal in gang gezet, zijn er maar een paar minuten 
nodig tot het explosief verbranden van de batterij.

Helaas is het uitbreken van een brand niet het enige risico van lithiu-
maccu’s. Bij een reactie is er ook het gevaar dat gevaarlijke stoffen zoals 
zoutzuur of fluorwaterstofzuur uit het inwendige van de cel vrijkomen. 
Deze kunnen in de vorm van giftige dampen schade aan mens 
en dier toebrengen door contact met de huid of door 
inademing. 

Conventionele blussystemen kunnen 
beter niet gebruikt worden om te 
blussen. Zeker niet die blusstoffen waar 
water in voorkomt, omdat lithium in 
combinatie met water een zeer explosief 
gas produceert. Tevens kan bij gebruik van 
water gevaarlijke stoffen, bodem- en oppervlak-
tewater zwaar verontreinigen, met milieuschade als 
gevolg. Over het algemeen neemt het potentiële 
gevaar van lithiumaccu’s toe naarmate de accu’s 
meer energie kunnen  opslaan en hoe groter de 
opgeslagen hoeveelheid accu’s is.

De veiligheid van lithiumbatterijen heeft de laatste  
jaren veel media-aandacht en juridische aandacht 
getrokken. Elk apparaat voor energieopslag draagt een 
zeker risico met zich mee. In de jaren 1800 explodeerden 

stoom machines waarbij mensen gewond raakten en in de  vroege jaren 
1900 was het gebruik van licht  ontvlambare benzine in auto’s een hot 
topic. Gerenommeerde  producenten van lithiumbatterijen zijn verplicht 
aan  veiligheidseisen te voldoen. Er zijn ook producenten die het wat 
minder nauw nemen met de veiligheidseisen. 

Lithium-ion is veilig, maar met miljoenen consumenten die batterijen 
gebruiken, zullen storingen onvermijdelijk zijn. In 2006 leidde een 
storing van één op 200.000 tot het terugroepen van bijna zes miljoen 
lithium-ion-packs. De maker van de lithium-ion cellen in kwestie, heeft er 
op gewezen dat microscopische metaaldeeltjes in zeldzame gevallen in 
contact kunnen komen met andere delen van de lithiumcel, wat leidt tot 
kortsluiting in de cel. 

Fabrikanten van batterijen streven ernaar de  aanwezigheid van metaal-
deeltjes te minimaliseren. De halfgeleider industrie heeft hiervoor 
miljarden dollars geïnvesteerd in geavanceerde schone productie 
ruimtes. Ondanks deze hoge reinheid treden deeltjesdefecten nog 
steeds op. Cleanrooms verminderen het aantal deeltjes, maar elimineren 
ze niet volledig.
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Wet en regelgeving worden steeds strikter omtrent  lithium-ion accu’s..

Daar waar voor het vervoer van lithium-ion batterijen (al dan niet vervat 
in apparatuur) is onderworpen aan de voorschriften van het ADR en 
moeten worden  geclassificeerd als klasse 9, bestaan voor de opslag van 
lithium-ion  accu’s (nog) geen specifieke en uniforme eisen. 

Lithium-ion batterijen zijn niet in de richtlijn PGS 15  (opslag van gevaar-
lijke stoffen) opgenomen. 

In PGS 15 zijn de uitgangspunten geïntegreerd die vanuit de Wabo, 
de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en aanvullend op het 
Bouwbesluit aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden 
verbonden. 

Voor de opslag van lithium-ion accu’s staan er echter wijzigingen op 
stapel. In het eerste kwartaal van 2019 is een werkgroep gestart voor het 
creëren van een  speciale richtlijn voor het opslaan en laden van dit type 
accu's; de PGS 37. Naar verwachting zal deze richtlijn in de tweede helft 

van 2020 worden gepubliceerd.

Ondanks dat er op dit ogenblik (nog) geen specifieke en uniforme eisen 
vanuit de wetgeving worden gesteld aan de opslag van lithiumaccu’s zijn 
de meeste organisaties volgens de Arbowet verplicht om een risico-in-
ventarisatie & -evaluatie (RI&E) te houden. 

Het doel van deze RI&E is om de risico’s binnen de  organisatie te inven-
tariseren en deze risico’s in te delen naar risicosoorten. Wij adviseren 
echter  lithiumaccu’s als een gevaarlijke stof te zien en deze ook zo te 
 behandelen.

Probeer de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. 
Ga één voor één de risico’s af en geef  precies aan hoe ze voorkomen 
of verminderd kunnen  worden. Met welke maatregel? Wat is daarvoor 
nodig? Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Wat zijn de kosten?

WET- EN REGELGEVING

Expertise — Lithium-ion-batterijen
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Expertise — Lithium-ion-batterijen

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK 
VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN

• Niet opladen bij afwezigheid of ’s nachts.

• Bij het opslaan ervan, tot maximaal 50% van de capaciteit opladen.

• Niet opladen bij vorst of bij hoge temperaturen.

• Gebruik alleen lithium-ion cellen met een speciaal beschermingscircuit en een goedgekeurde (originele) oplader die bij het apparaat geleverd wordt.

• Leg een lithium-ion accu niet in het directe zonlicht.

• Haal de stekker uit het stopcontact als de lithium-ion accu vol is.

• Laad een lithium-ion accu op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden.

• Koop alleen lithium-ion accu’s en opladers van gerenommeerde fabrikanten.

• Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op.

• Voorkom overladen, vallen en doordringen.

• Wanneer een lithium-ion accu is gevallen, controleer deze dan op beschadigingen.

• Beschadigde lithium-ion accu’s niet langer gebruiken.

• Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik.

WAT TE DOEN WANNEER EEN 
LITHIUM-ION ACCU OVERVERHIT RAAKT?

Een defecte lithium-ion accu begint te sissen, te zwellen en elektrolyt 
te lekken. Het elektrolyt bestaat uit lithiumzout in een organisch 
oplosmiddel (lithiumhexafluorfosfaat) en is licht ontvlambaar. 
Verbrandende elektrolyt kan brandbaar materiaal in de onmiddellijke 
nabijheid ontsteken.

Als een lithium-ion accu oververhit raakt, lekt, rookt, bol gaat staan 
of brandt moet de accu onmiddellijk uit de buurt van ontvlambare 
materialen worden gehouden. Denk hierbij altijd aan uw eigen 
veiligheid en die van de omgeving, gassen zijn (zeer) giftig. Verwijder 
indien mogelijk de lithium-ion accu en plaats deze buiten om uit te 
branden. Het ontkoppelen van de lithium-ion accu van de oplader 
stopt de calamiteit niet. Kleine lithium-ion accu’s kunnen worden 
ondergedompeld in water of zand. Water koelt ook het aangren-
zende gebied af en voorkomt dat het vuur zich verspreidt.

 LET OP!

Het lithium in de elektrolyt van de batterijen reageert heftig 
met water, wat een eventuele brand erger maakt. Wanneer de 
elektrolyt met water in aanraking komt ontstaat waterstofgas, 
een zeer licht ontvlambaar en explosief gas. Asecos LI-ION 
brandveiligheidsopslagkasten zijn daarom voorzien van een 
speciale droge aerosol die zeer snel en effectief een lithium-
brand in de kast blust. Deze brandveiligheidsopslagkasten zijn 
90 minuten brandwerend en voorkomen dat de vlammen zich 
verspreiden naar naburig brandbaar materiaal.

Dampen (gassen) die vrijkomen door het verdampen van het 
elektrolyt (brandende lithium-ion cel) zijn giftig en bestaan 
voornamelijk uit koolstofdioxide (CO2), fluor waterstof (HF), 
fosforylfluoride (POF3) en diverse organische oplosmiddelen. 
Fluorwaterstof is zeer giftig (dodelijk) bij inademen, inslikken en 
bij contact met de huid. Het veroorzaakt ernstige brandwonden 
en oogletsel. Fosforylfluoride is een sterk oxiderend gas en zeer 
toxisch bij inademen en corrosief voor huid en ogen. Het kan 
exploderen bij contact met water.
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VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN LITHIUMACCU’S

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen zijn zowel arbo- als milieuaspecten belangrijk. Er mogen geen 
gezondheidsschadelijke dampen in de opslagvoorziening aanwezig zijn of gevormd kunnen worden en er 
mogen geen stoffen vrijkomen in het milieu, bij brand of door lekkages.

CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND 
PACKAGING)

CLP behelst de Europese Verordening met betrekking de indeling, etiket-
tering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze verordening draagt 
zorg voor de implementatie van de internationale afspraken over het 
geharmoniseerde systeem (GHS) voor de wereldwijde etikettering van 
chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen. 
Daarnaast is een aantal bestaande verplichtingen uit de stoffen- en 
preparatenrichtlijnen overgenomen in deze verordening.

INDELING EN AANDUIDING 
VOLGENS EU-GHS 

Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens EU-GHS ingedeeld 
worden in één of meer gevarencategorieën van één of meer gevaren-
klassen. Op basis van de indeling schrijft het EU-GHS voor welk 
pictogram, signaalwoord en bijhorende gevaarsaanduidingen (H-zinnen) 
en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten worden 
vermeld.
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GEVARENKLASSEN LITHIUM-ION MATERIALEN
EN VERKLARING PICTOGRAMMEN

Materiaal GHS Classificatie Materiaal GHS Classificatie

Ethyleencarbonaat Benzeen

Dimethylcarbonaat Styreen

Ethyl methyl carbonaat Waterstoffluoride / 
fluorwaterstof

Lithiumhexafluorfosfaat Chloorwaterstofgas / 
waterstofchloride 

GHS pictogram ADR pictogram ADR klasse Gevaren

GHS02 3 Ontvlambare gassen, aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen.

GHS05 8 Ernstig oogletsel / oogirritatie. Huidcorrosie en huidirritatie. 
Bijtend voor metalen.

GHS06 6 Acute toxiciteit.

GHS07 Geen classificatie geen Acute toxiciteit. Huidirritatie. Oogirritatie. Huidsensibilisatie.

GHS08 Geen classificatie geen

Mutageniteit in geslachtscellen. Kankerverwekkend. 
Voortplantingstoxiciteit. Sensibilisatie van de luchtwegen of 
van de huid. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige en 
herhaalde blootstelling. Aspiratiegevaar.

Vervoer van lithium-ion batterijen 

Het vervoer van lithium-ion batterijen al dan niet vervat 
in apparatuur, is onderworpen aan de voorschriften van 
het ADR en moeten worden geclassificeerd als: Klasse 9 / 
Classificatiecode M4.
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BRANDVEILIGE OPSLAG

HET LI-ION BLUSSYSTEEM

De opslag van lithiumaccu’s (batterijen) vormt voor veel bedrijven een dilemma. Bedrijven zijn 
wettelijk verplicht om gevaren tijdens het gebruik te beoordelen en deze met geschikte beschermende 
maatregelen tegen te gaan.

Tot nu toe zijn er echter geen wettelijke voorschriften voor de opslag van 
lithiumaccu’s. Het is dus aan de  bedrijven zelf om passende maatregelen 
te bepalen en te implementeren.

Dit kan niet alleen problematisch zijn met betrekking tot aansprakelijk-
heidsrisico's, bedrijfsdekking is ook afhankelijk van een geschikt beveili-
gingsconcept.

Mede door het grote aantal verschillende batterijtypen is het momenteel 
echter niet mogelijk om algemeen geldige uitspraken te doen over 

geschikte beschermende maatregelen en concepten. Verzekeraars 
houden het in de regel op adviezen gericht op schadepreventie.

Over het algemeen wordt aanbevolen lithiumaccu’s als een gevaarlijke 
stof te beschouwen en zo ook te behandelen. Voer een risicobeoordeling 
uit, ontleen hier passende maatregelen aan, stel specifieke veiligheids-
instructies op en informeer en train medewerkers op het gebied van 
werken en omgaan met lithiumaccu’s.

In Asecos LI-ION brandveiligheidsopslagkasten en LI-ION brandveiligheidsopslagcontainers wordt 
gebruik gemaakt van een Dry Aerosol brandonderdrukkingssysteem.

Het vaste blusmiddel wordt geactiveerd door een thermische reactie 
(veiligheidsklasse 2) of een elektrische reactie op basis van rookde-
tectie (veiligheidsklasse 3 en 4). Eenmaal geactiveerd wordt het vaste 
blusmiddel getransformeerd in een snel expanderende droge aerosol, 
waarbij de droge aerosol zich aan de vrije radicalen van de verbranding 
bindt. Het brandblussysteem bestrijdt en blust vuur niet door gebruik 
te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) 
of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te 
stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte 
aan te tasten.

Via de uitstroomopening van de brandblusser wordt een eventuele brand 
in het opslagsysteem binnen enkele seconden geblust. Het Dry Aerosol 
blusmiddel is geschikt voor de onderdrukking van brandklassen A, B, C, 
E, F en daarnaast L (lithium-ion), met uitzondering van kernbranden als 
bedoeld in brandklasse A.

Het Dry Aerosol blusmiddel bevat geen pyrotechnische eigenschappen 
of nitrocellulose (corrosieve) stoffen die schadelijk zijn voor mens, dier 
en milieu.

Certificaten
• Kiwa productcertificering K21774/18UK

• Kiwa procescertificering K77477/05

• CE- Markering
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