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Opgericht in 1888  in USA als  “Electric Storage Battery Company”

Fabrikant van alle bestaande lood-zuurtechnologieën en Li-Fe(PO4) Li-Ion accu’s

Energieopslag  van 1 tot 12.000 Ah of van 1 kWh tot XX MWh

3 miljard $ omzet (40% US / 60% EU&ROW) – 10.000 mensen – actief in 80 landen

15 productiefaciliteiten en recycling centra in EU

Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en (100%) recycling



Agenda
Total Cost of Ownership en de belangrijkste aspecten.

 Eurobat classificaties

 Batterij dimensionering

 De basis

 De vragen

 Hoe batterijen definiëren?

 Service Lifetime

 Onderhoud en inspecties

 Trends in de markt



Wat betekent Eurobat eigenlijk en wat heeft u er aan?

Eurobat is de Europese vereniging van Industriële batterijfabrikanten die een eenduidige 
batterijclassificatie hebben omschreven die door de leveranciers erkend worden. 

Geen kwaliteitsnorm of label maar houvast in richtlijnen in uw zoektocht naar 
batterijdesign versus lage Total Cost of Ownership.

 “Stand-by” gebruik

 EndOfLife (EOL @ 80% restcapaciteit) & dimensioneringsfactor EOL

 Nominale batterij capaciteit  definitie (C10 en Umin)

 Temperatuur

 Verwijst naar andere relevante normen, testprocedures en geeft aanbevelingen

http://www.eurobat.org

http://www.eurobat.org/


EUROBAT officiële classificaties sinds 2015

 Standard Commercial  =>  3 tot 5 jaars

 General purpose          =>  6 tot 9 jaars

 Long Life =>  10/12 jaars

 Very Long life =>  >12 jaars

Opmerking: 80% autonomie bij einde levensduur (EOL)



Batterij dimensionering
De basis

 Historie Henri Tudor ontwikkelde de eerste lood-zuur batterij in 

1886

 Batterij types Stand-by – Tractie - Start

 Toepassingen UPS, telecom, utiliteit, opslag, noodverlichting

 Batterij technologie Lood-zuur, NiCad, LithiumIon, Natrium, Flow

 Soorten lood-zuur

batterijen Klassieke natte versie

Gesloten versie met AGM of GEL (VRLA)



Batterij dimensionering
De vragen

 Benodigde autonomietijd - bij aanvang of einde levensduur (EOL)? 

 Benodigd vermogen – AC of DC?

 Gewenste lifetime; 100% capaciteit benodigd bij einde levensduur (EOL)?

 Welke graad van betrouwbaarheid?

 Wat zijn de sitecondities? Temperatuur, ruimte, vloerbelasting en ventilatie



Batterij dimensionering

meer vragen

 Spanningstoleranties: minimale en maximale spanning

 TCO Total Cost of Ownership: 

Goedkope investering bij opstarten geeft meestal frequente en hogere 

vervangingskosten

 Wat zijn de kosten bij een falende voedingsspanning?

 Welke bereidheid tot investeren?



Batterij dimensionering

Hoe de batterij te definiëren?

Afhankelijk van de gestelde eisen kunnen er de volgende methodes toegepast worden:

 Constant vermogen methode

 Constante stroom methode

 Belastingsprofiel als functie van tijd



Batterij dimensionering

Wat is lifetime
Definitie van lifetime:

 design life 

 service life 

 cycle life

 storage life 

 lifetime volgens Eurobat

 Wanneer bereikt een batterij einde levensduur?

 Hoe wordt einde levensduur bepaald?



Batterij dimensionering

Definitie Service life
Service life wordt beinvloed door:

 De kwaliteit van de batterij

 Plaattype

 Zuurgraad van electroliet

 Correcte floatspanning

 De omgevingstemperatuur, wet van Arrhenius

 AC rimpel

 Het gebruik van de batterij – cycles & ontlaaddiepte

 Onderhoud van de batterij



Onderhoud en inspectie

Gebruiksinstructies

 Batterij leveringen Juiste opslag, montage en gebruik

 Exide Operating Instructions Optimale instelling voor laadspanning

 Onderhoud Elke 6 maanden meten en registreren

Elk jaar controle gehele installatie

 Batterij testen Optimaal is capaciteitstest maar tijdsintensief



GNB – Network Power Range

Trends in de markt – Groen imago

Nederland 2016

IT ruimte in een melkfabriek

 De fabriek heeft geen noodstroom
generator meer voor een groen imago 
vandaar een batterij met een lange
autonomietijd

Batterijtype: Sonnenschein GEL A412/120FT

 2 stringen van elk 40 batterijen

 Verzorgen 40 kVA voor 1 uur gevolgd door     
20 kVA gedurende 3 uur

 Makkelijk onderhoud en meten door Front 
Terminal uitvoering batterijen



GNB - Network Power Range

Trends in de markt – Groen imago

Nederland 2017

Parkeergarage in Den Haag

 Geeft backup voor beveiliging, noodverlichting en

toegangscontrole

Batterijtype: Sonnenschein GEL PC12/180FT

 4 stringen van elk 42 batterijen

 Voorzien 200kVA gedurende 1 uur

 Makkelijk onderhoud en meten door FrontTerminal

uitvoering batterijen

 De klant heeft ervoor gekozen om de verwachte

levensduur van batterij en UPS met elkaar te matchen.



Heeft u nog vragen?

Bedankt voor uw aandacht
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