
Sikker oppbevaring og lading  
litium-ion-batterier

Litiumionbatterier 
- ikke så ufarlig som du kanskje tror....

Risiko for litium-ion-batterier
Det er tre hovedrisikoer forbundet med 
litium-ion-batterier i motsetning til andre 
batterier:

1. Termisk rush
Et termisk rush betyr at batteriet har blitt ustabilt, 
noe som gir en akselererende temperaturøkning 
som kan forårsake brann i selve batteriet. En rekke 
årsaker kan gjøre batteriet ustabilt:
• mekanisk påvirkning som deformasjon på grunn 

av støt 
• elektrisk påvirkning som tilbakevendende dyp 

utladning eller overlading
•  kortslutning i battericelle på grunn av feil eller 

forurensning under produksjonsprosessen
•  termisk påvirkning i form av brann i eller rundt 

batteriet.

2. Farlige gasser
Under termisk rush i batteriet frigjøres en rekke for- 
skjellige gasser som kan være giftige og irriterende  
ved innånding, for eksempel hydrogenklorid, 
hydrogencyanid og hydrogenfluorid. I tillegg til 
helsepåvirkningen kan de farlige gassene også føre 
til selvantennelse eller forverre brannforløpet.

3. Tenning på nytt
Når brannen i batteriet er slukket, fortsetter varme- 
utviklingen ofte i lang tid, og dette kan kreve lang- 
varig kjøling med store mengder vann. 
Hvis kjølingen stopper for tidlig, er det fare for at 
det oppstår brann igjen, enten i batteriet eller i 
nærliggende brennbare materialer. Erfaringer fra 
hendelser viser at batteriene har blitt antent på 
nytt fra to timer til flere dager etter endt nedkjø-
ling.

Kilde: ”Veiledning, redningsoperasjon med  
litium-ion-batterier”, MSB, 2020

Risikoen for at et litiumionbatteri går i termisk rush 
under lading er dessverre større enn mange tror. Et 
termisk rush forårsaker utslipp av farlige gasser og 
kan føre til et voldsomt brannforløp som gjør bran-

nen vanskelig å slukke. Asecos ION-serie er utviklet for 
å beskytte mennesker og eiendom når et batteri er i 
termisk rush.

Alle skap er brannklassifisert:  
• 90 minutter for intern brann i henhold til EN 1363-1 
• 90 minutter for ekstern brann i henhold til EN 14470-1

90 min

90 min



Alle skap kan utstyres med et annet antall hyller (3-6 stk.). I tillegg kan Pro-modellen i tillegg utstyres med GSM-modulen for fjernsignalering 
eller med en relémodul som skiller alarmsignalene fra skapet.

Modell, SLA  •• C1200 Pro C600 C300
Utvendige dimensjoner H x B x D mm  2224 x 1193 x 615 1953 x 599 x 615 780 x 592 x 570 
Innvendige dimensjoner H x B x D  mm 1647 x 1050 x 522 1647 x 450 x 522 580 x 470 x 450  
Vekt ekskl internt utstyr   kg 424 265 130 
Maksimal belastningsvekt kg 600 600 300

Modell, SLA  •• S1200 Pro S1200 S600
Utvendige dimensjoner H x B x D mm  1953 x 1193 x 615 1953 x 1193 x 615 1953 x 599 x 615 
Innvendige dimensjoner H x B x D  mm 1647 x 1050 x 522 1647 x 1050 x 522 1647 x 450 x 522 
Vekt ekskl. internt utstyr  kg 424 424 265 
Maksimal belastningsvekt kg 600 600 600

Lading • lagring

•• SLA C1200 Pro
Standard utstyrt som følger:
• 4 flyttbare hyller
• 4 grenuttak med 10 kontakter hver
• oppsamlingsbrett nederst på skapet
• brannalarm med røykvarsler
• automatisk aerosolslukkingssystem
• teknisk ventilasjon for å holde temperaturen 

i skapet nede under lading

SLA C600
Standard utstyrt som følger:
• 4 flyttbare hyller
•  2 vertikalt monterte grenuttak med  

10 kontakter hver
• oppsamlingsbrett nederst på skapet
• brannalarm med røykvarsler

SLA C300
Standard utstyrt som følger:
•  1 uttrekkbar skuff og 1 uttrekkbar 

hylle
•  2 grenuttak med 4 kontakter hver
• brannalarm med røykvarsler

•• SLA S1200 Pro
•  utstyrt som standard med 4 flyttbare hyller
• brannalarm med røykvarsler
• automatisk aerosolslukkingssystem
• oppsamlingsbrett nederst på skapet

SLA S1200
•  utstyrt som standard med 4 flyttbare hyller
• oppsamlingsbrett nederst på skapet

SLA S600
•  utstyrt som standard med 4 flyttbare 

hyller
• oppsamlingsbrett nederst på skapet

Lagring

Hva du bør vurdere når du  
kjøper et batteriskap

• at skapene er brannklassifisert for innvendig brann i 90 minutter 
i henhold til EN 1363-1

• at skapene er brannklassifisert for utvendig brann i 90 minutter i 
henhold til EN 14470-1

• at skapene er utstyrt med automatiske dørlukkere

• at skapene er utstyrt med en innebygd transportbase

• at den elektriske installasjonen er sikker og CE-merket

• at det er nok strøm til skapet, slik at alle batteriene lades riktig

• at skapene for lading er utstyrt med brannalarmer for tidlig vars-
ling og mulighet for handling

• at skapets brannalarm kan kobles til eksisterende brannalarm-
system

• at skapet er utstyrt med hurtigkoblinger for strøm og alarmer

• at skapet vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger

Som et alternativ kan skapene f.eks. utstyres med et annet antall hyller og ladepunkter (3-6 stk), 400V system i stedet for 230V (gjelder ikke 
C300-modellen), GSM-modul for fjernsignalering eller med en relémodul som skiller alarmsignalene fra skapene (gjelder kun Pro-modellen)

Alle skap er brannklassifisert: 
• 90 minutter for intern brann i henhold til EN 1363-1  
• 90 minutter for ekstern brann i henhold til EN 14470-1

Alle skap er brannklassifisert:  
• 90 minutter for intern brann i henhold til EN 1363-1 • 90 minutter for ekstern brann i henhold til EN 14470-1



•• ION-Line Pro alarmsystem
Både C1200 Pro og S1200 Pro er som standard utstyrt 
med et alarmsystem som gjør at du kan få tidlig varsel 
hvis noe skjer i skapet. 
 For å bruke systemet fullt ut, må du supplere skapet 
med en relémodul som kan skille de forskjellige mulige 
alarmårsakene i henhold til oversikten nedenfor.

Alarm 1   Advarsel om at temperaturen i skapet 
overstiger +50 °C.

Alarm 2   Varsel om at røykvarsleren i skapet er 
aktivert.

Alarm 3   Varsel om at røykvarsleren er aktivert 
og at temperaturen overstiger +70 °C.

Alarm 4   Skapet er uten strøm.

•• Sikkerhetskonseptet til ION-Line Pro

Event
Temp. overstiger +50 °C i skapet

Mulige årsaker
Temperaturøkning på grunn av 
ladeprosessen. 
Svikt i ventilasjonssystemet.

Reaksjonen av skapet
• alarm 1 er aktivert 
• rødt varsellys tennes, konstant 
• varseltone, langsom rytme

Etterfølgende handlinger
Kvalifisert personell kan umiddelbart inspisere systemet 
å ta de nødvendige tiltakene. Hvis temperaturen synker 
under +50 °C går systemet tilbake til normal modus og de 
visuelle og akustiske signaler er slått av.

Hendelse
Røykvarsler aktiveres

Mulige årsaker
Røyk utvikler seg i et batteri uten å 
øke temperaturen

Reaksjonen av skapet
• alarm 2 er aktivert 
• rødt varsellys tennes, konstant
• varseltone, middels rytme

Etterfølgende handlinger
Nødetatene eller en person med tilsvarende autorisasjon kan 
umiddelbart inspisere systemet for å treffe nødvendige tiltak. 
Hvis røykutviklingen stopper inne i skapet, kan systemet 
gjenopprettes til normal modus ved å koble spenningen til 
skapet i kort tid.

Hendelse
Røykvarsler aktiveres og tempe-
raturen overstiger +70 °C i skapet. 

Mulige årsaker
Et batteri har tatt fyr og gått i 
termisk rush.

Kabinettets reaksjon
• alarm 3 er aktivert 
• rødt varselvarsel blinker 
• varseltone, rask rytme. 
• teknisk ventilasjon er slått av
• strømmen til ladekontaktene er kuttet
• aerosolslukkingssystem aktiveres

Etterfølgende handlinger
Systemet kan kun vurderes av en autorisert Aseco-servicetekniker. 
Avhengig av hva som har skjedd, kan skapet gjenopprettes til  
normal drift etter utskifting av aerosolslukkingssystem og 
røykvarsler.

Eksperttips  
– Reager raskt på brann
Med innebygd 3-trinns alarmsystem, aerosolslukkingssystem og 
røykvarsler gir skapene et høyt sikkerhetsnivå for lagring og lading 
av litiumionbatterier. Hvis alarmsystemet er koblet til eiendommens 
interne brannalarm, tillater det også trent redningspersonell å: 
– mottar tidlig varsling og kan være på stedet raskt. 
– kan iverksette ytterligere tiltak umiddelbart etter å ha foretatt en 
innledende vurdering av situasjonen.
– kan transportere skapet ut av bygningen for å hindre ytterligere 
skade på eiendom og personer. 

Skapene er utstyrt med en innebygd transport sokkel, som gjør 
det mulig å trekke skapet ut av bygningen ved hjelp av en vanlig 
jekketralle. Skapene er også utstyrt med hurtigkoblinger for 
alarmer og strøm, som automatisk løsner når du trekker dem. 
Når skapet er utenfor bygningen og på et trygt sted, kan bered-
skapspersonell vurdere ytterligere nødvendige tiltak. 
 
Vi anbefaler at skapene plasseres i første etasje for å forenkle rask 
transport av skapet i tilfelle brann.

Aktiv lagring/lading Passiv lagring

Utv brann (90 min)
Inv brann (90 min)
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 Modell, SLA •• C1200 Pro C600 C300 •• S1200 Pro S1200/600

Funksjoner av skapet
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Telefon: 61 27 95 95  • www.safe-co.no


