
World leader in vehicle 
de-pollution technology

SEDA 
HV Batterij Container

N-527745

Veilige oplossing voor de opslag 
van lithium-ion batterijen

         Uw voordelen:

•  Opslag van kritieke & niet kri-
tieke lithium-ion batterijen

•  4 compartimenten met koel, 
blus & overstroomsysteem 
voor kritieke batterijen

•  4 compartimenten voor 
opslag van onbeschadigde 
lithium-ion batterijen

•  Hervulbare watercontainers
•  Stand-alone systeem
•  Kan ook in koude ruimtes- 

d.m.v. cooling antifreeze

+
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Sprinkler system

Veilige opslag van batterijen in stationaire container ...

The SEDA HV Batterij-Container zorgt voor een veilige opslag te-
gen eventuele onderliggende gevaren van defecte en niet-de-
fecte elektrische accu‘s.

De stationaire container heeft 4 overstroombare compartimenten 
die worden aangestuurd door interne sprinklers voor defecte bat-
terijen of voor kritische batteriijen.
Als een batterij reageert, wordt deze kamer blootgesteld aan zeer 
hoge temperaturen. Als deze kamer 80 °C overschrijdt, wordt de 
sprinklerinstallatie geactiveerd om de kamers te vullen met water 
dat boven de container is opgeslagen. Dit veelzijdige systeem kan 
in veel verschillende gebieden worden gebruikt, waaronder ex-
treem koude klimaten.
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TECHNISCHE DETAILS 

Afmetingens:  6.500 x 2.500 x 2.600 mm
Suply:     2 x C-Coupling
Capaciteit van tanks: 2 x 1000 L

ORDER INFORMATIE 

N-527745 SEDA  HV Batterij 
Container
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4 compartmenten voor niet-
kritieke batterijen

1000 lt tanks gemonteerd op 
het dak voor overstroming

4 overstroombare comparti-
mentn voor kritieke batterijen

Rear connections Afsluitbare vergrendeling

Alternatieve oplossing 


