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Matchmaking

▪Meer informatie? 

▪ Kom rechtstreeks in contact!

▪ Vraag een vrijblijvend gesprek aan
▪ Kan tijdens of na het event!



Disclaimer

• De informatie die hierna volgt, is naar beste kunnen op 
correctheid gecontroleerd. Toch kan het zijn dat er 
onjuistheden of door nieuwe regelgeving achterhaalde 
informatie gedeeld wordt.

• Enkele landen hebben enige uitzonderingsregels. Soms 
hebben transporteurs aanvullende eisen.

• De navolgende informatie ontslaat u niet van de 
onderzoeksplicht naar de laatste regelgeving, betreffende 
Dangerous Goods Regulations, IEC certificereing, CE 
markering, etc.

• Elincom electronics B.V. kan nooit verantwoordelijk 
gehouden worden voor enige onnauwkeurigheden, 
fouten, ontbrekende gegevens, ongeacht de 
oorzaak.



Agenda
• Elincom electronics

• Design-in

• Veiligheidsnormen

• Transportnorm

• Opslag



Zusterbedrijven: 

EEMC www.eemc.nl: EMC materialen, EMC componenten,  T&M (EMC) apparatuur

Metric IMS www.metric-ims.nl: design en productie spuitgietproducten / -behuizingen

http://www.eemc.nl/
http://www.metric-ims.nl/


Design-in

POLL:

Ontwikkelt u producten met oplaadbare lithium batterijen?

Ontwikkelt u producten met niet-oplaadbare lithium batterijen?

Anderen binnen ons bedrijf ontwikkelen producten met lithium batterijen

Ik ben om een andere reden geïnteresseerd in dit webinar 



Design-in

Bij design van elektronica met een lithium batterij wordt vaak gekeken naar de technische aspecten zoals:

• Spanning: met welke minimale spanning werkt mijn applicatie 
of moet ik naar een serieel pack

• Wat is de piekstroom: kan mijn batterij dat aan 
of moet ik naar een parallel pack

• Energiebehoefte: hoe lang kan ik op één batterijlading werken 
of wanneer is een batterij wissel noodzakelijk?

• Afmetingen: hoeveel ruimte heb ik beschikbaar?

• Omgevingstemperatuur:  bij gebruik en evt. laden

• Geschatte levensduur: wanneer is de batterij op 70% van zijn originele 
capaciteit en einde levensduur?

→ Dat resulteert in een advies van soort en type Lithium, opbouw van het pack etc.



Design-in

Maar niet vergeten:

• Het geheel moet CE gemarkeerd worden, waar moet mijn batterij dan aan voldoen?

• Het product moet verstuurd / verscheept worden, waar moet mijn product dan aan 
voldoen?



IEC/EN: Europese normen, vaak ook geaccepteerd door Aziatische en Arabische landen

UL:  Amerikaanse normen (cUL: Canadese varianten op UL)

ISO: Wereldwijd geaccepteerde normen, vaak ontstaan uit regionale normen

Design-in



Design-in



Veiligheidsnormen



Veiligheidsnormen

IEC 61508 Veiligheidsnorm voor de besturingssystemen in de industrie, niet-automotive
ISO 26262 Aanpassing van de IEC61508 maar dan voor automotive
IEC 60952 Vliegtuigbatterijen
EN 15194 Fietsbatterijen
IEC 62619 Industriële toepassingen AGV, trein, boot, ook stationaire toepassingen
IEC 61427 Opslag van hernieuwbare energie
EN 60601 Medische toepassingen

UL 1642 Safety test lithium
IEC 62133 Draagbare applicaties met oplaadbare batterijen
IEC 60086 Primaire Lithium batterijen

IEC 61959 Mechanische tests verzegelde draagbare secundaire cellen en batterijen 
IEC 61960 Vereiste spec’s secundaire lithiumcellen en batterijen tbv draagbare toepassingen



Veiligheidsnormen

IEC62133:2017-2

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes -
Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made 
from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems



Veiligheidsnormen

IEC62133:2017-2

• Oplaadbaar
• Li-Ion:  NMC, NCA, LCO, LMO, LFP, LTO 
• Geeft aan dat Li-ion cellen / packs intrinsiek veilig zijn
• Basis voor CE
• Voor draagbare applicaties: CB
• Voor stationaire applicaties: report 
• Vanaf maart 2020, wordt de 2017 versie gehandhaafd
• Zegt niets over de veiligheid in het apparaat waarvoor het bedoeld is

Voor IEC CB + UN van een pack : 26 packs en 65 cellen 



Veiligheidsnormen

IEC60086-4:2019

This part of IEC 60086 specifies tests and requirements for primary lithium 
batteries to ensure their safe operation under intended use and reasonably 
foreseeable misuse. 



Veiligheidsnormen

IEC60086-4

• Voor primaire, niet-oplaadbare Lithium metaal cellen en batterijen
• Geeft aan dat de cellen / packs intrinsiek veilig zijn
• Basis voor CE
• Zegt niets over de veiligheid in het apparaat waarvoor het bedoeld is

Voor IEC CB + UN van een pack : 26 packs en 42 cellen 



Veiligheidsnormen

POLL:

Hoe zit het eigenlijk met Lithium Doped Capacitors? En met Pulse Capacitors of 
Hybride  Layer Capacitors?

A. Ze bevatten Lithium, zijn oplaadbaar, maar worden vaak in combinatie met primaire 
batterijen gebruikt om extra stroompuls te kunnen geven.

B. Die vallen onder IEC62133 oplaadbare batterijen: ze hebben immers lithium aan boord 
en zijn oplaadbaar

C. Die vallen onder IEC60086 primaire batterijen: ze vertonen immers hetzelfde 

gedrag als primaire cellen

A. Die vallen buiten deze IEC normen en buiten UN38.3



Transport



Transport

UN38.3

• Lithium batterijen – DG Dangerous Goods

• Verwijzing naar :
IATA luchtvracht
ADR internationaal Europees vervoer over de weg
RID internationaal Europees spoorwegvervoer
IMDG internationale code zeevervoer

• Cel- en batterijniveau en verpakking

• Zegt niets over de veiligheid in het apparaat waarvoor het bedoeld is



Transport

Verschillende regels voor verschillende trajecten:

• Fabrikant naar importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar assemblage huis / EMS-er

• EMS-er naar OEM-er

• OEM-er naar product importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar retailer

• Retailer naar eindgebruiker

• Eindgebruiker RMA



Verschillende regels voor verschillende trajecten:

• Fabrikant naar importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar assemblage huis / EMS-er

• EMS-er naar OEM-er

• OEM-er naar product importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar retailer

• Retailer naar eindgebruiker

• Eindgebruiker RMA

Transport



Transport

Verschillende regels voor verschillende trajecten:

• Fabrikant naar importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar assemblage huis / EMS-er

• EMS-er naar OEM-er

• OEM-er naar product importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar retailer

• Retailer naar eindgebruiker

• Eindgebruiker RMA



Transport

Verschillende regels voor verschillende trajecten:

• Fabrikant naar importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar assemblage huis / EMS-er

• EMS-er naar OEM-er

• OEM-er naar product importeur / distributeur

• Product importeur / distributeur naar retailer

• Retailer naar eindgebruiker

• Eindgebruiker RMA

TIP: luchtvervoer oplaadbaar lithium
30% geladen, zelfontlading 5%/mnd

en wat is de SoC hier…?



Transport

Verschillende regels voor verschillende trajecten:

• Fabrikant naar importeur / distributeur

• Importeur / distributeur naar assemblage huis / EMS-er

• EMS-er naar OEM-er

• OEM-er naar product importeur / distributeur

• Product importeur / distributeur naar retailer

• Retailer naar eindgebruiker

• Eindgebruiker RMA



Transport

Defecte lithium batterijen 

Batteries, that have been identified as 
defective for safety reasons by the 
manufacturer, or that have been damaged, 
that have the potential of producing a 
dangerous evolution of heat, fire or short 
circuit, are forbidden for transport (e.g. 
those being returned to the manufacturers 
for safety reasons (IATA A154)



UN38.3 geteste lithium in passagiersvliegtuig
Beperkingen voor handbagage / ingecheckte bagage

• Draagbare apparatuur (ook medische) met Li-Ion <100Wh of Lithium 
primair < 2gr Li-metaal

• Losse cellen Li-Ion 100-160Wh of Lithium primair 2-8gr Li-metaal
Max 2 reserves beschermd in handbagage.

• Draagbare apparatuur (ook medische) met Li-Ion 100-160Wh of 
Lithium primair 2-8gr Li-metaal. Volledig uitgeschakeld en beschermd 

Goedkeuring 
operator

Nee

Ja

Ja

Ingecheckte
bagage

Ja

Nee

Ja

Handbagage

Ja

Ja

Ja

Transport



NIET UN38.3 geteste lithium in passagiersvliegtuig
Beperkingen voor handbagage / ingecheckte bagage

• Draagbare apparatuur (ook medische) met Li-Ion <100Wh of Lithium 
primair < 2gr Li-metaal

• Losse cellen Li-Ion 100-160Wh of Lithium primair 2-8gr Li-metaal
Max 2 reserves beschermd in handbagage.

• Draagbare apparatuur (ook medische) met Li-Ion 100-160Wh of 
Lithium primair 2-8gr Li-metaal. Volledig uitgeschakeld en beschermd 

Transport



Regulier transport
Li-ion

(IATA website)

Transport



Regulier transport
Li-Metaal

(IATA website)

Transport



Transport

Batterij

Individueel
rondom
verpakt

Stevig
verpakt

In een stevige
doos



Transport



Versturen van oplaadbare Lithium cellen of batterijen per luchtvracht

Lithium Ion 
oplaadbaar

Primaire Lithium 
(metaal)

Transport



Transport

Losse batterijen
of cellen

Batterijen / cellen 
los verpakt naast 

apparatuur

Batterijen / cellen
verpakt in 
apparatuur

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion



Transport

Cellen 
> 2.7 Wh 
≤20 Wh 

Batterijen

> 2.7 Wh 

≤100 Wh 

Cellen > 2.7 Wh 

Batterijen > 100 Wh 

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen

Cellen of batterijen      
≤2.7 Wh



Transport

UN3480, Lithium Ion Batteries / Cells –PI965 Section II

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting
Vervolgens moet het stevig verpakt worden
Daaromheen moet een sterke verpakking die een 1,2m valtest kan doorstaan
Apart aanbieden aan vervoerder
SoC ≤ 30%
Maximaal gewicht 2,5kg netto lithium Ion cellen of packs (niet omdoos)

Geen speciale shipper’s declaration nodig

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI965”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - ≤ 2,7Wh



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen

Cellen 
> 2.7 Wh 
≤20 Wh 

Batterijen

> 2.7 Wh 

≤100 Wh 

Cellen > 2.7 Wh 

Batterijen > 100 Wh 
Cellen of batterijen      

≤2.7 Wh



Transport

≤ 8 cellen > 8 cellen

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 20Wh

per verpakking, niet per omdoos



Transport

UN3480, Lithium Ion Batteries / Cells –PI965 Section II

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting
Vervolgens moet het stevig verpakt worden
Daaromheen moet een sterke verpakking die ,2m valtest kan doorstaan
Apart aanbieden aan vervoerder
SoC ≤ 30%
Maximaal 8 cellen per verpakking (niet omdoos)

Geen speciale shipper’s declaration nodig

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI965”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 20Wh - ≤ 8cellen



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen

Cellen 
> 2.7 Wh 
≤20 Wh 

Batterijen

> 2.7 Wh 

≤100 Wh 

Cellen > 2.7 Wh 

Batterijen > 100 Wh 
Cellen of batterijen      

≤2.7 Wh



Transport

≤ 8 cellen > 8 cellen

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 20Wh

per verpakking, niet per omdoos



Transport

UN3480, Lithium Ion Batteries / Cells –PI965 Section IB

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting
Vervolgens stevig verpakken
Daaromheen moet een sterke verpakking die een 1,2m valtest kan doorstaan
Apart aanbieden aan vervoerder
SoC ≤ 30%
Maximaal gewicht 10kg netto lithium Ion cellen of packs per verpakking (niet omdoos)

Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon:

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of „Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 20Wh - > 8cellen



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen

Cellen 
> 2.7 Wh 
≤20 Wh 

Batterijen

> 2.7 Wh 

≤100 Wh 

Cellen > 2.7 Wh 

Batterijen > 100 Wh 
Cellen of batterijen      

≤2.7 Wh



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 100Wh

per verpakking, niet per omdoos

≤ 2 batterijen > 2 batterijen



Transport

UN3480, Lithium Ion Batteries / Cells –PI965 Section II

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting
Vervolgens moet het geheel stevig verpakt worden
Daaromheen moet een sterke verpakking die een 1,2m valtest kan doorstaan
Apart aanbieden aan vervoerder
SoC ≤ 30%
Maximaal 2 batterijen per (binnen-)verpakking
Geen speciale shipper’s declaration nodig

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI965”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 100Wh - ≤2 batterijen



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen

Cellen 
> 2.7 Wh 
≤20 Wh 

Batterijen

> 2.7 Wh 

≤100 Wh 

Cellen > 2.7 Wh 

Batterijen > 100 Wh 
Cellen of batterijen      

≤2.7 Wh



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > 2,7Wh ≤ 100Wh

per verpakking, niet per omdoos

≤ 2 batterijen > 2 batterijen



Transport

UN3480, Lithium Ion Batteries / Cells –PI965 Section IB

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting
Vervolgens stevig verpakken
Daaromheen een sterke doos bestand tegen 1,2m valtest
Apart aanbieden aan vervoerder
SoC ≤ 30%
Maximaal gewicht 10kg netto lithium Ion cellen of packs per verpakking
Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon:

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of „Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – batterijen - > 2,7Wh ≤ 100Wh  - >2 batterijen



Transport
Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen

Cellen 
> 2.7 Wh 
≤20 Wh 

Batterijen

> 2.7 Wh 

≤100 Wh 

Cellen > 2.7 Wh 

Batterijen > 100 Wh 
Cellen of batterijen      

≤2.7 Wh



UN3480, Lithium Ion Batteries / Cells –PI965 Section IA

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting
Vervolgens moet het robuust verpakt worden
Daaromheen moet een sterke verpakking UN gekeurd PG II (medium danger) 
Aanbieder moet goedgekeurd zijn
SoC ≤ 30%
Maximaal gewicht 35kg netto lithium Ion cellen of packs per verpakking
Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon:

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of „Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Losse cellen/batterijen - > Cellen >20Wh of batterijen > 100Wh

Transport



Transport

Losse batterijen
of cellen

Batterijen / cellen 
los verpakt naast 

apparatuur

Batterijen / cellen
verpakt in 
apparatuur

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion

Lithium Ion 
oplaadbaar

Primaire Lithium 
(metaal)



Transport

Cellen ≤20Wh
Batterijen ≤100 Wh

Cellen > 20 Wh 
Batterijen >100Wh

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Cel / batterij bij het apparaat



Transport

UN3481, Lithium Ion Batteries / Cells –PI966 Section II

Elke batterij / cel moet individueel volledig verpakt worden, vervolgens (al dan niet met de apparatuur) in een
robuuste verpakking die een valtest van 1,2m moet kunnen doorstaan
De appartuur mag niet kunnen bewegen binnen de doos en onbedoeld inschakelen

Maximaal aantal batterijen of cellen per verpakking: 
- aantal benodigd voor voeding 1 stuks apparatuur + 2 reserve sets

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking
Vracht mag ook per passagiersvliegtuig vervoerd worden.

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI966”

Label:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – bij het apparaat - Cellen ≤20Wh Batterijen ≤100Wh

UN3481



Transport

Cellen ≤20 Wh
Batterijen ≤100 Wh

Cellen > 20 Wh 
Batterijen >100Wh

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Cel / batterij bij het apparaat



Transport

UN3481, Lithium Ion Batteries / Cells –PI966 Section I

Elke batterij / cel moet individueel volledig verpakt worden, vervolgens (al dan niet met de apparatuur) in een
robuuste verpakking die moet voldoen aan Packaging Group II van UN.
De appartuur mag niet kunnen bewegen binnen de verpakking en onbedoeld inschakelen .

Maximaal aantal batterijen of cellen per verpakking: 
- aantal benodigd voor voeding 1 stuks apparatuur + 2 reserve sets
Apart aanbieden aan vervoerder

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking voor vervoer met vracht- of 
passagiersvliegtuigen
Maximaal 35kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking voor vrachtvliegtuigen

Melding op de pakbon: bij >5kg: 

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of 
„Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

Label:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – bij het apparaat - Cellen >20Wh Batterijen >100Wh



Transport

Losse batterijen
of cellen

Batterijen / cellen 
los verpakt naast 

apparatuur

Batterijen / cellen
verpakt in 
apparatuur

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion

Lithium Ion 
oplaadbaar

Primaire Lithium 
(metaal)



Transport

Cellen ≤20Wh
Batterijen ≤100 Wh

Cellen > 20 Wh 
Batterijen >100Wh

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in apparatuur

per verpakking, niet per omdoos

≤ 4 cellen of
≤ 2 batterijen

> 4 cellen of
> 2 batterijen



Transport

≤ 2 pakketten 
per zending

> 2 pakketten 
per zending

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Cel / batterij  in het apparatuur - Cellen ≤20Wh of Batterijen ≤100 Wh



Transport

UN3481, Lithium Ion Batteries / Cells –PI967 Section II

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking, exclusief de appartuur. 
Maximaal 2 verpakkingen per zending

Melding op de pakbon: geen

Label: geen

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in het apparatuur - Cellen ≤20Wh of Batterijen ≤100 Wh - ≤2 pakketten per zending



Transport

≤ 2 pakketten 
per zending

> 2 pakketten 
per zending

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in apparatuur - Cellen ≤20Wh of Batterijen ≤100 Wh



Transport

UN3481, Lithium Ion Batteries / Cells –PI967 Section II

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking, exclusief de apparatuur. 
Mag ”Passenger and Cargo Aircraft” of ”Cargo Aircraft Only”

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967”

Label:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in het apparatuur - Cellen ≤20Wh of Batterijen ≤100 Wh - >2 pakketten per zending

UN3481



Transport

Cellen ≤20Wh
Batterijen ≤100 Wh

Cellen > 20 Wh 
Batterijen >100Wh

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in apparatuur

per verpakking, niet per omdoos

≤ 4 cellen of
≤ 2 batterijen

> 4 cellen of
> 2 batterijen



Transport

UN3481, Lithium Ion Batteries / Cells –PI97 Section II

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking, exclusief de apparatuur. 
Mag ”Passenger and Cargo Aircraft” of ”Cargo Aircraft Only”

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967”

Label:

UN3481

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in het apparatuur - cellen ≤20Wh of batterijen ≤100 Wh  - >4 cellen of > 2 batterijen 



Transport

Cellen ≤20Wh
Batterijen ≤100 Wh

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – in apparatuur

Cellen > 20 Wh 
Batterijen >100Wh



Transport

UN3481, Lithium Ion Batteries / Cells –PI967 Section I

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen (ex apparatuur) per verpakking voor
vracht- en passagiersvliegtuigen
Maximaal 35kg netto voor vrachtvliegtuigen

Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon: bij >5kg: 

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of 
„Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

Label:

Versturen luchtvracht van:  Oplaadbaar Li-Ion – Cel / batterij bij het apparaat - Cellen >20Wh Batterijen >100Wh



Versturen van niet-oplaadbare Lithium cellen of batterijen per luchtvracht

Lithium Ion 
oplaadbaar

Lithium Metaal
niet oplaadbaar

Transport



Transport

Losse batterijen
of cellen

Batterijen / cellen 
los verpakt naast 

apparatuur

Batterijen / cellen
verpakt in 
apparatuur

Versturen luchtvracht van:  niet-oplaadbaar Lithium metaal



Transport

Cellen 
> 0,3g 
≤ 1g 

Batterijen

> 0,3g 

≤ 2g

Cellen > 1g 

Batterijen > 2g 

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen

Cellen of batterijen      
≤ 0,3g



Transport

UN3090, Lithium Metal Batteries / Cells –PI968 Section II

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting (plastic zakje eromheen)
Vervolgens moet het geheel verpakt worden
Daaromheen moet een sterke verpakking
Apart aanbieden aan vervoerder
De overpack mag wel andere non-DG bevatten, verpakking mag dat niet.
Maximaal 2,5kg netto lithium batterijen of cells per (binnen-)verpakking.
Alleen vluchtvracht in vrachtvliegtuig
Geen speciale shipper’s declaration nodig

Melding op de pakbon:

• „Lithium Metal batteries in compliance with Section II of PI968”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-Metal – Losse cellen/batterijen - ≤ 0,3g

UN3090



Transport

Cellen 
> 0,3g 
≤ 1g 

Batterijen

> 0,3g 

≤ 2g

Cellen > 1g 

Batterijen > 2g 

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen

Cellen of batterijen      
≤ 0,3g



Transport

≤ 8 cellen > 8 cellen

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Cellen > 0,3g ≤ 1g 



Transport

UN3090, Lithium Metal Batteries / Cells –PI968 Section II

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting (plastic zakje eromheen)
Vervolgens moet het geheel verpakt worden, daaromheen moet een sterke verpakking
die een 1,2m valtest moet kunnen doorstaan 
Apart aanbieden aan vervoerder indien in verzamelzending
De overpack mag wel sommige andere non-DG bevatten
Maximaal 8 cellen per (binnen-)verpakking, maximaal 1 verpakking per zending
Alleen in vrachtvliegtuig 
Geen speciale shipper’s declaration nodig

Melding op de pakbon:

• „Lithium Metal batteries in compliance with Section II of PI968”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

UN3090

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Cellen >0,3g ≤1g - ≤8 cellen 



Transport

≤ 8 cellen > 8 cellen

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Cellen > 0,3g ≤ 1g 



Transport

UN3090, Lithium Ion Batteries / Cells –PI968 Section IB

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting (plastic zakje eromheen) en 
volledig verpakken
Daaromheen moet een sterke verpakking bestand tegen 1,2m valtest
Apart aanbieden aan vervoerder, geen andere DG in verpakking/overpack

Maximaal gewicht 2,5kg netto cellen of packs per verpakking
Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon:

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of „Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

UN3090

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Cellen >0,3g ≤1g - >8 cellen 



Transport

Cellen 
> 0,3g 
≤ 1g 

Batterijen

> 0,3g 

≤ 2g

Cellen > 1g 

Batterijen > 2g 

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen

Cellen of batterijen      
≤ 0,3g



Transport

≤ 2 batterijen > 2 batterijen

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Batterijen > 0,3g ≤ 2g 



Transport

UN3090, Lithium Ion Batteries / Cells –PI968 Section II

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting (plastic zakje eromheen)
Vervolgens moet het geheel verpakt worden
Daaromheen moet een sterke verpakking die een 1,2m valtest kan doorstaan
Apart aanbieden aan vervoerder
Overpack mag wel somige andere DG bevatten
Maximaal 2 batterijen per (binnen-)verpakking
Geen speciale shipper’s declaration nodig

Melding op de pakbon:

• „Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI968”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Batterijen > 0,3g ≤ 2g - ≤2 batterijen

UN3090



Transport

≤ 2 batterijen > 2 batterijen

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Batterijen > 0,3g ≤ 2g 



Transport

UN3090, Lithium Ion Batteries / Cells –PI968 Section IB

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting (plastic zakje eromheen) en 
volledig verpakken
Daaromheen moet een sterke verpakking bestand tegen 1,2m valtest
Apart aanbieden aan vervoerder, geen andere DG in verpakking/overpack

Maximaal gewicht 2,5kg netto cellen of packs per verpakking
Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon:

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of „Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

UN3090

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen – Batterijen >0,3g ≤2g - >2 batterijen 



Transport

Cellen 
> 0,3g 
≤ 1g 

Batterijen

> 0,3g 

≤ 2g

Cellen > 1g 

Batterijen > 2g 

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen

Cellen of batterijen      
≤ 0,3g



Transport

UN3090, Lithium Ion Batteries / Cells –PI968 Section IA

Elke batterij / cel moet individueel verpakt worden, beschermt tegen kortsluiting (plastic zakje eromheen) en 
volledig verpakken
Daaromheen moet een sterke verpakking UN gekeurd PG II (medium danger) 
Apart aanbieden aan vervoerder, geen andere DG in verpakking/overpack

Maximaal gewicht 35kg netto cellen of packs per verpakking
Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon:

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of „Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

• „Cargo Aircraft Only“ of „CAO“

Labels:

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – Losse cellen/batterijen  - Cellen >1g Batterijen > 2g 



Transport

Losse batterijen
of cellen

Batterijen / cellen 
los verpakt naast 

apparatuur

Batterijen / cellen
verpakt in 
apparatuur

Versturen luchtvracht van:  niet-oplaadbaar Lithium metaal



Transport

Cellen ≤ 1g

Batterijen ≤ 2g
Cellen > 1g

Batterijen > 2g

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur



Transport

UN3091, Lithium Metal Batteries / Cells –PI969 Section II

Elke batterij / cel moet individueel volledig verpakt worden, vervolgens (al dan niet met de apparatuur) in een
robuuste verpakking die een valtest van 1,2m moet kunnen doorstaan
De appartuur mag niet kunnen bewegen binnen de doos en onbedoeld inschakelen

Maximaal aantal batterijen of cellen per verpakking: 
- aantal benodigd voor voeding 1 stuks apparatuur + 2 reserve sets

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking
Vracht mag ook per passagiersvliegtuig vervoerd worden.

Melding op de pakbon:

• „Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI969”

Label: UN3091

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur  - Cellen ≤1g Batterijen ≤2g



Transport

Cellen ≤ 1g

Batterijen ≤ 1g
Cellen >1g

Batterijen >2g

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur



Transport

UN3091, Lithium Metal Batteries / Cells –PI969 Section I

Elke batterij / cel moet individueel volledig verpakt worden, vervolgens in een sterke verpakking UN gekeurd PG 
II (medium danger), al dan niet met de apparatuur
De apparatuur mag niet kunnen bewegen of onbedoeld ingeschakeld worden

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen (ex apparatuur) per verpakking voor
vracht- en passagiersvliegtuigen
Maximaal 35kg netto voor vrachtvliegtuigen

Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon: bij >5kg: 

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of 
„Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

Label:

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur  - Cellen >1g Batterijen >2g



Transport

Losse batterijen
of cellen

Batterijen / cellen 
los verpakt naast 

apparatuur

Batterijen / cellen
verpakt in 
apparatuur

Versturen luchtvracht van:  Niet-oplaadbaar Lithium metaal



Transport

Cellen ≤ 1g

Batterijen ≤ 2g
Cellen > 1g

Batterijen > 2g

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur



Transport

Cellen ≤ 1g

Batterijen ≤ 2g
Cellen > 1g

Batterijen > 2g

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur – Cellen ≤ 1g Batterijen ≤ 2g

per verpakking, niet per omdoos

≤ 4 cellen of
≤ 2 batterijen

> 4 cellen of
> 2 batterijen



Transport

≤ 2 pakketten 
per zending

> 2 pakketten 
per zending

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur – Cellen ≤ 1g Batterijen ≤ 2g  - ≤ 4 cellen of  ≤ 2 batterijen



Transport

UN3091, Lithium Metal Batteries / Cells –PI970 Section II

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking, exclusief de appartuur. 
Maximaal 2 verpakkingen per zending

Melding op de pakbon: geen

Label: geen

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur – Cellen ≤ 1g Batterijen ≤ 2g  - ≤ 4 cellen of  ≤ 2 batterijen  -
≤ 2 pakketten per zending



Transport

≤ 2 pakketten 
per zending

> 2 pakketten 
per zending

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur – Cellen ≤ 1g Batterijen ≤ 2g  - ≤ 4 cellen of  ≤ 2 batterijen



Transport

UN3091, Lithium Metal Batteries / Cells –PI970 Section II

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking, exclusief de apparatuur. 
Mag ”Passenger and Cargo Aircraft” of ”Cargo Aircraft Only”

Melding op de pakbon:

• „Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI967”

Label:

UN3091

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur – Cellen ≤ 1g Batterijen ≤ 2g  - ≤ 4 cellen of  ≤ 2 batterijen  -
> 2 pakketten per zending



Transport

Cellen ≤ 1g

Batterijen ≤ 2g
Cellen > 1g

Batterijen > 2g

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur

per verpakking, niet per omdoos

≤ 4 cellen of
≤ 2 batterijen

> 4 cellen of
> 2 batterijen



Transport

UN3091

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur  - >4 cellen of >2 batterijen

UN3091, Lithium Metal Batteries / Cells –PI970 Section II

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen per verpakking, exclusief de apparatuur. 
Mag ”Passenger and Cargo Aircraft” of ”Cargo Aircraft Only”

Geen speciale shipper’s verklaring

Melding op de pakbon:

• „Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI967”

Label:



Transport

Cellen ≤ 1g
Batterijen ≤ 2g

Cellen > 1g
Batterijen > 2g

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur



Transport

UN3091, Lithium metal Batteries / Cells –PI970 Section I

De apparatuur moet verpakt zijn in een sterke robuuste passende verpakking, tenzij de apparatuur die 
bescherming kan bieden.

De hoeveelheid lithium in apparatuur mag moet <500g per batterij en <12g per cel
Maximaal 5kg netto lithium batterijen of cellen (ex apparatuur) per verpakking voor
vracht- en passagiersvliegtuigen
Maximaal 35kg netto voor vrachtvliegtuigen

Speciale shipper’s declaratie is nodig!

Melding op de pakbon: bij >5kg: 

• „Dangerous Goods as per Attached DGD” of 
„Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”

Label:

Versturen luchtvracht van:  Niet oplaadbaar Li-metaal – bij apparatuur – Cellen > 1g of batterijen > 2g



Opslag



Opslag



Opslag



Handreiking opslag Li-Ion

- Opslag minimaal 60 minuten branddoorslagbestendig 
- Bodembescherming (bluswater)

Indien:

• EV pakketten voor auto’s  > 1 stuks

• Batterijen van > 3kg > 50 stuks

• Fietsbatterijen > 50 stuks

• Batterijen <3kg > 500kg

Opslag



VRAGEN?



Hans Zijlstra, Elincom electronics B.V.       h.zijlstra@elincom.nl

mailto:h.zijlstra@elincom.nl

