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Safety first

Elektrische auto ontploft zomaar in Enschede, 
staat ons dat vaker te wachten?

ENSCHEDE - Wat een paar uur eerder nog een 
gloednieuwe BMW i3 was, ligt deze 
woensdagochtend als een zwartgeblakerd karkas op 
de parkeerplaats bij dealer Broekhuis Oost in 
Enschede. Er is nauwelijks nog een auto in te 
herkennen. Het elektrische voertuig is door een 
spontane ontploffing van het batterijpakket in 
vlammen opgegaan.

Ingeruilde accu is oorzaak brand Stella fietsen 
Nunspeet

Een ingeruilde accu is de oorzaak van de brand 
in de fabriek van Stella Fietsen in Nunspeet 
donderdagavond. Daarbij zijn 36 e-bikes en 80 
fietsaccu’s verwoest. Dat concludeert de 
brandweer na onderzoek. Het vuur woedde op 
de afdeling retouren waar inruilfietsen en 
gebruikte accu’s stonden.



Safety first

Apple roept 15-inch MacBook
Pro terug wegens oververhitting

Tesla-batterijen vlogen vijf dagen na 
ongeval opnieuw in brand



Safety first

Neem maatregelen voor een veilige 
batterij test omgeving:



Elektrische testen

Batterij cel test

Batterij module test

Batterij pack test



Elektrische testen

Batterij cel isolatie test

Batterij cel impedantie test

Batterij capaciteiten test

Lifetime test

Overload test



Elektrische testen

Batterij cel isolatie test
• Isolatie spanning tot 1KV(dc)
• Laden met mA.
• Leakage Current 

(LC) meting (10pA ~ 20mA)
• Partial discharge/flashover detectie



Elektrische testen

Batterij impedantie test
• AC impedantie meting
• Of DC step response



Elektrische testen

Batterij capaciteiten test
• Ah meting
• Laden tot max spanning
• Ontladen tot 2.8V
• Meerdere cycles.
• Afhankelijkheid van temperatuur



Elektrische testen

Batterij capaciteiten test apparatuur
• DC voeding
• (Regeneratieve) DC load
• Temperatuur meter
• Ah meter
• software



Elektrische testen

Lifetime test / Cycle test
• Duur test met veel cycles.
• Meten afname capaciteit
• Afhankelijk van laadspanning
• Afhankelijk van temperatuur
• Afhankelijk van hoe diep ontladen
• En afhankelijk van hoe vol geladen



Elektrische testen

Overload test
• Laden tot een specifieke spanning

• Afhankelijk van laadspanning sterke variatie van het aantal cycli.



Batterij Cell test

• Verschillende modellen.
• 1, 2, 8, 12 en 16 kanalen per unit.
• Spanningsrange tot beperkt
• Stroom ranges van 200µA tot 1200A
• Enkele modellen regeneratief
• Hoge resolutie



Batterij Module test

• Enkel kanaals- en meerkanaals uitvoeringen
• Power Range: 600W tot 60KW per kanaal
• Voltage Range: 20V up tot 800V
• Current Range: up tot 2600A 
• Meestal regeneratieve units
• Driving cycle simulatie



Batterij Pack test

• Eén tot 3 kanalen
• Voltage range : van 60V tot 1500V
• Current range : tot 4440A
• Power range : 15 tot 1.280kW
• Regeneratief (Eff. >92%, PF >0.98, THD <3%)
• Dynamic (current/power) driving profile 

simulatie tests voor NEDC, FUDS, HPPC
• Test channel parallel function



Software

• Loop & Cycle for Life Cycle Test

• Waveform for Drive Simulation, Certification

• CAN Write for BMS Control

• CV Source for Testing Protection Function of BMS

• DCIR measurement



Software

• Double layers testing cycle: Loop & Cycle

• Jump mode from step to step: 

(a) Next (b) End (c) Jump to step (d) If-Else (e) Repeat Count  



Software

Waveform function can read .xls file, and download data to the memory of tester

Waveform Setting



Software

The Battery Testing software allows advanced testing 
of batteries: 
• charging 
• discharging
• cycling 



Software beveiliging

Software

Thermal ChamberRegenerative Burn In 
Tester

Thermal/Multi-
Function 

Data Logger

CANBus



Firmware beveiliging

Download protection parameter to hardware

• Over/ Under voltage protection

Over current/ temperature/ capacity protection

• Wire loss protection

• Delta Protection: Protect internal short of battery cell

-ΔV /+ΔV protection (V) ＆ +ΔI /-ΔI protection (A)
20us

10ms



Firmware beveiliging

Delta Protection: 

Protect internal short of battery cell

• -ΔV /+ΔV protection (V)

• +ΔI /-ΔI protection (A)



Systeem integratie

KVM

LAN verbindingen

Power 
kabels

TC 
kabels



Gerelateerde instrumentatie

• Batterij emulatie 
- welke specificatie heeft uw applicatie nodig?

• Batterij Cell emulatie
- Voor het testen van BMS



Heeft u nog vragen?
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