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Veiligheid 
De technologie achter nikkel metaal hydride accu’s is door de jaren heen bewezen en wordt al meer dan 25 jaar 

commercieel toegepast in uiteenlopende toepassingen, waaronder consument producten, elektrisch aangedreven 

voertuigen en statische vermogensoplossingen. Door het gebruik van accu’s in voertuigen wordt momenteel de 

regelgeving rondom veiligheid aangestuurd. Dit geldt in zekere mate nu ook al voor andere accutoepassingen zoals 

bijvoorbeeld energie opslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de video over Nilar op youtube: https://youtu.be/Q5fY5ALbLKA 

De belangrijkste veiligheidsaspecten van Nilar zijn: 

• Het batterijsysteem is op water gebaseerd, een niet-ontvlambare electrolyt1; 

• Er bestaat geen kans op kortsluiting, zelfs bij zeer lage temperaturen. Hierdoor is het risico op spontane 

energieontlading of sterke temperatuurstijging met brand, explosiegevaar en giftige gassen tot gevolg;  

• De electrodes in de Nilar accu’s kunnen niet spontaan ontbranden of reageren. Er is geen risico op warmte 

ontwikkeling tussen de modules bij normaal gebruik en rustperiodes2. 

Een belangrijk onderdeel van de BMS (Batterij Management Systeem) functionaliteit is de batterij beschermen 

tegen verschillende situaties die de betrouwbaarheid en veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de bescherming tegen overbelasting, overtemperatuur en kortsluiting. 

Maar, zelfs wanneer het BMS in storing raakt, bewijzen Nilar batterijen een hoge graad van passieve bescherming 

bij verkeerd gebruik3. 

 

 

 
1 Het gebruikte electrode materiaal in de NiMH accu’s zijn chemisch stabiel, in contact met het electrolyt. Er ontstaan geen 

warmte genererende reacties tussen het electrode materiaal en het electrolyt en er is ook geen vaste electrolyt interface 
nodig om het electroly te beschermen tegen het electrode materiaal. Dit kan worden vergeleken met chemicaliën, bestaand 
uit zeer ontvlambare organische electrolyt. Zodra het organische electrolyt ontbrandt, komen er explosieve en giftige gassen 
vrij. 
2 Warmte ontwikkeling is een gevaarlijk fenomeen dat kan ontstaan in accu’s gebaseerd op een andere chemie, waarbij één 

cel sterk opwarmt en daarmee de warmte verspreidt naar andere cellen die op hun beurt verder opwarmen en een 
kettingreactie ontstaat. 
3 In de meeste gevallen vereist de chemie in een batterij uiterst strikte bovengrenzen waar het aankomt op maximale 

spanning, temperatuur en stroom. Indien deze grenzen worden overschreden, raakt de batterij in een veiligheidskritische 
toestand waar de warmteontwikkeling interne kortsluiting of uitstoot van warmte zal veroorzaken. Dit ontstaat bijvoorbeeld 
bij het diep-ontladen of overbelasting. 

https://youtu.be/Q5fY5ALbLKA
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Transport 
In vergelijking tot andere typen batterijen met een andere chemische samenstelling hebben NiMH batterijen het 

voordeel de door de VN goedgekeurde wijze van verpakking en markering niet vereist is voor transport via het 

water, lucht, trein of vrachtwagen. Er is geen verklaring voor gevaarlijke goederen noodzakelijk wanneer de Nilar 

batterijen worden vervoerd. 

 

Wordt er via het water vervoerd, dan is er alleen een verklaring voor gevaarlijke goederen nodig zodra er meer dan 

100Kgs aan gewicht in één verpakkingseenheid is. In dat geval geldt klasse 9 onder UN3496 en de juiste 

naamcodering is Batteries, Nickel-Metal Hydride. 

Als aanvulling op het bovenstaande, de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) is niet van 

toepassing op NiMH batterijen verpakt of verwerkt in apparatuur, volgens de richtlijn Special Provision 963. 

Voor transport via de lucht is een AWB (Airway Bill) vereist. Nilar batterijen zijn volgens de IATA (International Air 

Transport Association) niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen en behoren tot de lijst “droge batterijen” De 

AWB moet wel de tekst “Not Restricted” bevatten en de inhoud moet gedefinieerd zijn onder Special Provision 

Number A123. Voor diverse andere batterijsoorten met een andere chemische samenstelling gelden strenge 

restricties voor iedere vorm van transport en in het bijzonder voor transport via de lucht. Voor batterijen met een 

chemische samenstelling, geclassificeerd als “Regulated Dangerous Goods” gelden nog strengere regels en zijn 

zelfs trainingen vereist voor het personeel dat het transport verzorgt. 

Normen en voorschriften van toepassing: 

• Transport UN38.3 Test T1 Altitude & Test T3 Vibration 

• Transport ADR-S SP238 Test A 


