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Megoldások lítiumos energiatároló eszközök 
tárolására, töltésére és szállítására

safety work@
Az Ön DENIOS biztonsági frissítése
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A „Thermal Runaway“ SafeStore-Pro és SmartStore
VESZÉLYEK BIZTONSÁGI KONCEPCIÓ

Elektromos túlterhelés
 W töltéskor és kisüléskor

Mechanikus sérülés
 W valamint az akkumulátor 
nagy energiasűrűsége által

Termikus túlterhelés
 W külső hő- vagy 
energiaforrások által

ESEMÉNYEK RENDSZERREAKCIÓK TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK
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Ha a belső hőmérséklet 50 °C 
fölé emelkedik, a figyelmeztető/
tűzgátló rendszer figyelmeztető 
jelzést ad a központi irányítópont 
felé.

Lehetséges okok:
 W Hődugó keletkezése az elem 
töltési folyamata során

 W Szellőző berendezés meghibá-
sodása

Optikai és hangjelzés
 W A figyelmeztető lámpa (piros LED) bekapcsol és 
folyamatosan világít, a funkciókijelző 
(LED zöld) kialszik

 W Lassú hangintervallumú riasztás keletkezik

Potenciálmentes kapcsolóérintkező
 W A riasztás továbbítása 
lezajlott az épületvezérlő rendszer felé

A figyelmeztető jelzés nem jelent közvetlen 
veszélyt. Üzemi képesítéssel rendelkező 
személyzet azonnali szemrevételezéses 
ellenőrzést végezhet, hogy adott esetben további 
szükséges intézkedéseket kezdeményezzen. Ha a 
belső hőmérséklet ismét 50 °C alá csökken, akkor 
a rendszer visszatér normál működéséhez. Az 
optikai és hangjelzés kikapcsol.
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Az 1. riasztási szint aktiválódik, 
amint a füstérzékelő reagál 
a füstképződés kezdetére a 
szekrényben. 

Lehetséges okok:
 W Füstjelzés  
egyidejű hőmérsékletemel-
kedés nélkül

Optikai és hangjelzés
 W A figyelmeztető lámpa (piros LED) bekapcsol és  
folyamatosan világít, a funkciókijelző  
(LED zöld) kialszik

 W Közepes hangintervallumú riasztás keletkezik

Potenciálmentes kapcsolóérintkező
 W A riasztás továbbítása lezajlott az épületvezérlő 
rendszer felé

Szakszemélyzet (pl.: tűzoltóság) azonnali 
szemrevételezéses ellenőrzést végezhet, hogy 
adott esetben további szükséges intézkedéseket 
kezdeményezzen. 
Ha a füstérzékelő nem észlel további 
füstképződést a szekrény belsejében, a rendszert 
vissza lehet állítani normál működésre a hálózati 
feszültségről történő rövid leválasztás által.
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A 2. riasztási szint aktiválódik,  
amint a már aktivált  
füstérzékelő (1. riasztási szint)  
mellett a hőmérséklet-érzékelő  
70 °C feletti beltéri 
hőmérsékletet regisztrált. 

Lehetséges okok:
 W Tűzképződés

Optikai és hangjelzés
 W A figyelmeztető lámpa (piros LED) állandó fényről 
villogó fényre vált

 W Gyors hangintervallumú riasztás keletkezik

A SafeStore Pro verzió esetén
 W a mesterséges szellőztetés lekapcsol és
 W ezzel egyidejűleg az áramelosztó a hálózatról levá-
lasztásra kerül

A beépített tűzgátló rendszer
 W bekapcsol

A teljes rendszert ezután csak a vizsgálatra 
jogosult asecos szerviztechnikusok ellenőrizhetik, 
és adott esetben ők állíthatják vissza azt a normál 
üzemmódba. Ilyen esetben a beépített tűzgátló 
egység és a füstérzékelő cseréje szükséges.

 

Veszélyek és kockázatok a lítiumos energiatárolók kezelése során

A lítiumos elemek alapvetően veszélyes anyagként kezelendőek

Gyors reagálás szükséges tűz esetén: A háromfokozatú beépített figyelmeztető-/tűzgátló rendszerrel a SmartStore és a SafeStore Pro szekrények magas 
szintű biztonságot nyújtanak lítium-ionos elemek tárolásakor és töltésekor. A rendszer azonnal észleli, ha tűz keletkezik a szekrényben. A személyzet azonnal 
kimenekíthető. A figyelmeztető/tűzgátló rendszer egy állandó felügyeletű épületirányítási rendszerhez, ill. tűzjelző központhoz való csatlakoztatása biztosítja 
továbbá a mentési szakszemélyzet

 W gyors elérhetőségét és rövid időn belüli helyszínre érkezését,
 W mely szakszemélyzet a helyzet kezdeti felmérését követően azonnal további intézkedéseket kezdeményezhet, valamint
 W például elszállíthatja a szekrényt az épületből. Ezzel elkerülhető,  
hogy további jelentős épületkárok és személyi sérülések keletkezzenek.

A szekrények szekrényaláfogó lábazattal vannak felszerelve a gyors szállíthatóság érdekében. A szekrények leválasztása az áramellátásról szállítás során
automatikusan történik. Amint a szekrény épületen kívüli biztonságos helyre kerül, a mentési szolgálat munkatársai meghatározzák a további szükséges 
intézkedéseket. 
Sík talajon történő felállítást javasolunk, hogy a biztonsági szekrények könnyen kitelepíthetők legyenek.

3-fokozatú beépített figyelmeztető-/tűzgátló rendszer

A lítiumos elemek használata normál üzemben biztonságosnak tekinthető. A VDE (a német villamosság-, elektrotechnikai és informatikai szövetség) szerint ez csak 
addig van így, amíg mindenki megfelelően kezeli őket. Amint műszaki hiba lép fel vagy az akkumulátor megsérül, a helyzet gyorsan kritikussá válhat. A Német 
Biztosítók Szövetsége (GDV) ajánlása szerint ezért a lítiumos elemek "alapvetően veszélyes anyagként kezelendőek".

60 °C 70 °C 130 °C >130 °C 250 °C > 260 °C
Hőmérséklet

Max. 
megengedett 
hőmérséklet

Az elektrolit 
elkezd 
elpárologni

Shutdown-
szeparátor 
megpuhul /
áthatolhatat-
lan a lítium-
ionok szá-
mára

Szeparátor 
olvad / 
belső  
zárlat

Exoterm 
reakció

„Thermal 
Runaway“ / 
hőszivárgás, 
elkerül-
hetetlen 
hőmérséklet 
emelkedés  
600 °C fölé

Megfelelő hőmérséklet-alakulás káresemény során

Mindig különösen veszélyes, ha lítiumos elem ellenőrizetlenül szabadítja fel tárolt energiáját. Ugyanis amint a keletkező hő meghaladja a lítium olvadáspontját, 
olyan láncreakció lép fel, amely már nem kontrollálható, azaz előáll a rettegett „Thermal Runaway" (hőszivárgás) folyamata. Ennek eredménye az akkumulátor 
robbanásszerű leégése. Az ilyen lítium-ion akkumulátorokkal történő tüzek nehezen kezelhetők és a tűz gyorsan terjed. A tűzoltóságra gyakran már csak a szom-
szédos területek védelme marad.

Mélykisülés
 W instabil cella
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Típus SafeStore-123-L SafeStore-124-L SafeStore-125-L SafeStore-126-L SafeStore-63-L SafeStore-64-L SafeStore-65-L SafeStore-66-L

Felszerelés 3 db polclap, 
padlótálca

4 db polclap, 
padlótálca

5 db polclap, 
padlótálca

6 db polclap, 
padlótálca

3 db polclap, 
padlótálca

4 db polclap, 
padlótálca

5 db polclap, 
padlótálca

6 db polclap, 
padlótálca

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma (l) 33 33 33 33 22 22 22 22
Súly (kg) 469 479 490 499 292 297 302 307
Rendelési szám 261-991-L1 261-992-L1 261-993-L1 261-994-L1 263-604-L1 263-605-L1 263-606-L1 263-607-L1

Típus SafeStore Pro-123-LP SafeStore Pro-124-LP SafeStore Pro-125-LP SafeStore Pro-126-LP

Felszerelés 3 db polclap, padlótálca 4 db polclap, padlótálca 5 db polclap, padlótálca 6 db polclap, padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma (l) 33 33 33 33
Súly (kg) 474 484 494 505
Rendelési szám 263-600-L1 263-601-L1 263-602-L1 263-603-L1

Azonnal rendelhető

Rendelési szám: 190-347-L1

SafeStore lítium-ion akkumulátor tároló szekrény vizsgálata
Rendelési szám: 267-285-L1

Felhasználási helyre történő ingyenes szállítás SafeStore esetében

Lithium-ion akkumulátorok biztonságos tárolása Lithium-ion akkumulátorok biztonságos tárolása
SAFESTORE: PASSZÍV TÁROLÁS SAFESTORE: PASSZÍV TÁROLÁS

Passzív tárolás esetén az új vagy használt lítium-ion akkumulátorok bizonyos ideig tartó tárolása történik. A SafeStore veszélyesanyag-tároló szekrények 
megfelelő és biztonságos lehetőségeket kínálnak erre: A DENIOS veszélyesanyag-tároló szekrényeinek bevált technológiája alapján egy nagy teljesítményű 
rendszert dolgoztunk ki, figyelembe véve a Li-ion akkumulátorok tárolásának különös veszélyességét. A külső és belső tűzvédelem nem ad esélyt a veszélyes 
"hőszivárgásnak". 

Szakértői tippek

Tűz- és kockázat-minimalizálás
Ne tároljon nyilvánvalóan sérült lítium-ion elemeket épületeken belül. Ezeket 
azonnal dobja ki az épületen kívüli kijelölt, szállításra engedélyezett hulladék-
gyűjtőkbe.

Az új és használt elemek külön tárolása
Tárolja az új és használt elemeket különböző tárolási szinteken.

SafeStore lítium-ion akkumulátor tároló szekrény SafeStore Pro lítium-ion akkumulátor tároló szekrény, beépí-
tett figyelmeztető/tűzgátló rendszerrel W 90 perces tűzvédelem kívülről befelé (90-es típus)  

EN 14470-1 szerint
 W 90 percnél hosszabb tűzállóság belülről kifelé tűz esetén  
EN 1363-1 szabvány szerint

 W Szivárgásmentes kármentő tálcával (porfestett acéllemez), mely az 
égő akkumulátorok esetleges szivárgásait felfogja

 W Automatikusan záródó ajtók kiváló minőségű, olajnyomásos ajtózárral
 W Az ajtók profilhengerrel (zárrendszerhez alkalmas) zárhatók, zár 
állapotjelzővel (piros/zöld).

 W Szintezőberendezéssel a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítésére
 W Extrém robusztus felépítés karcálló felületi lakkozással
 W Légelvezető csatlakozó (NW 75) a szekrény tetején

 W A szekrény belsejében található kiváló minőségű, 3-fokozatú 
figyelmeztető rendszer tűz esetén automatikusan bekapcsol

 W 90 perces tűzvédelem kívülről befelé (90-es típus)  
EN 14470-1 szerint

 W 90 percnél hosszabb tűzállóság belülről kifelé tűz esetén  
EN 1363-1 szabvány szerint

 W Szivárgásmentes kármentő tálcával (porfestett acéllemez), mely az 
égő akkumulátorok esetleges szivárgásait felfogja

 W Automatikusan záródó ajtók kiváló minőségű,  
olajnyomásos ajtózárral

Azonnal rendelhető

Rendelési szám: 267-392-L1

SafeStore Pro Li-ion akkumulátor tároló szekrény vizsgálata
Rendelési szám: 267-286-L1

Ingyenes szállítás felhasználási helyre SafeStore-Pro és SmartStore esetében

SafeStore Pro lítium-ion akkumulátor tároló szekrény, beépített figyelmeztető/tűzgátló 
rendszerrel. Rendelési szám: 263-603-L1

Szakértői tippek

Mielőtt egy szekrény típus mellett döntene, kockázatelemzést kell végeznie, 
többek közt a Munkvédelmi- és munkaügyi törvény alapján. Felhívjuk a figyelmet 
továbbá a német biztosítók aktuális publikációira (Német Biztosítók Szervezete) a 
kármegelőzés vonatkozásában.

A SafeStore Pro és SmartStore szekrények felhasználási helyre való szállítása 
ingyenesen történik a biztonsági koncepciónak megfelelően. Azt javasoljuk, hogy 
a szekrények mindenképpen egyenes felületen kerüljenek telepítésre, ahonnan 
sérülés esetén gyors kitelepítésük lehetséges. Továbbá javasoljuk a karbantartási 
szerződéskötést minden tűzoltó rendszerrel felszerelt szekrény vonatkozásában.
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biztonság!

90 perc 
biztonság!

Beépített figyelmeztető/tűzgátló rendszer

A szekrény belsejében található kiváló minőségű, 3-fokozatú figyelmeztető/tűzgátló 
rendszer tűz esetén automatikusan bekapcsol.

A polclapok minden szekrényben állítható magasságúak a tárolási funkciótól 
függetlenül. Antracitszürke (RAL 7016) korpusz, enciánkék (RAL 5010) szárnyas ajtókkal. 
Rendelési szám: 261-991-L1

BEÉPÍTETT TŰZGÁTLÓ 
RENDSZERREL
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Azonnal rendelhető

Rendelési szám: 267-392-L1

SafeStore Pro lítium-ion akkumulátor tároló szekrény vizsgálata
Rendelési szám: 267-287-L1

Ingyenes szállítás felhasználási helyre SafeStore-Pro és SmartStore esetében

Típus SmartStore-123-L SmartStore-124-L SmartStore-125-L SmartStore-126-L

Felszerelés* 3 db polclap, padlótálca 4 db polclap, padlótálca 5 db polclap, padlótálca 6 db polclap, padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma (l) 33 33 33 33
Súly (kg) 490 502 514 526
Rendelési szám 261-995-L1 261-996-L1 261-997-L1 261-998-L1

*A polclapok és az áramelosztók helyzete rögzített és nem változtatható meg.
**Magasságra vonatkozó információk, beleértve a szellőztető egységet

SmartStore-126-L, 6 db polclap, padlótálca, rendelési 
szám: 261-998-L1

Beépített  figyelmeztető-/tűzgátló 
rendszer

Mesterséges szellőztetéssel

Fémházas árameloesztó és földelő 
csatlakozóaljzat

A perforált polclapok és az acél 
padlótálca együtt megakadályozzák a 
folyadékszivárgást.

Funkció kijelző (zöld LED) és 
figyelmeztető lámpa (piros LED)

Füst- és hőérzékelő

90 perc 
biztonság!

90 perc 
biztonság!

Lithium-ion akkumulátorok biztonságos töltése Lithium-ion akkumulátorok biztonságos töltése
SMARTSTORE: AKTÍV TÁROLÁS SMARTSTORE: AKTÍV TÁROLÁS

Aktív tárolásnál a lítium-ion elemeket töltő segítségével a szekrényben töltjük 
vagy részben lemerítjük (60-70%).
Ilyen elem töltése közben hő keletkezik. Amikor ezen hőképződés forróságot 
eredményez, tűz keletkezhet. Ennek oka lehet hibás töltő vagy csatlakozóká-
bel. Egy másik nagy kockázati tényező a lítium-ion elemek "hőszivárgása", 
amelyet például belső rövidzárlat vált ki. A SmartStore töltőszekrények lehe-
tővé teszik a lítium-ion akkumulátorok biztonságos töltését, és optimálisan 
alkalmazkodnak az aktív tárolás követelményeihez.

SafeStore Pro lítium-ion akkumulátor tároló szekrény, 
beépített figyelmeztető/tűzgátló rendszerrel

 W Minden tárolószint kiváló minőségű fémházas áramelosztóval és 
10 földelő csatlakozóaljzattal van felszerelve. Az áramelosztók a 
szekrény hátsó falán felhasználásra készre szereltek , valamint 
azonnal a hálózathoz csatlakoztathatóak.

 W A szekrény belsejében található kiváló minőségű, 3-fokozatú 
figyelmeztető/tűzgátló rendszer tűz esetén automatikusan bekap-
csol.

 W Mesterséges szellőztetéssel (a belső hő felhalmozódásának  
elkerülése érdekében)

 W A SmartStore-Compact áramelosztók összteljesítménye: 
max. összteljesítmény = 3,68 kW - alapkivitelben kapható, 230 V, 
1-fázisú, biztosítékvédelem 16 A 
max. összteljesítmény = 11,04 kW - opcionálisan rendelhető, 400 
V, 3-fázisú, biztosítékvédelem 3 x 16 A

SmartStore-124-L, 4 db polclap, padlótálca, 
rendelési szám: 261-996-L1

Szakértői tipp

Tűz- és kockázat-minimalizálás
Ne tároljon nyilvánvalóan sérült lítium-ion elemeket épületen belül. Ezeket 
haladéktalanul dobja ki az épületen kívüli kijelölt, szállításra engedélyezett 
hulladékgyűjtőkbe.

Típus SmartStore-Compact

Felszerelés 4 db polclap, padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 599 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma (l) 22
Súly (kg) 299
Rendelési szám 271-906-L1

SmartStore Compact – A helytakarékos változat

 W 2 db 10-es csatlakozóaljzattal és riasztó csatlakozású füstérzékelővel
 W A SmartStore-Compact áramelosztók összteljesítménye: 
max. összteljesítmény = 3,68 kW - alapkivitelben kapható, 230 V, 
1-fázisú, biztosítékvédelem 16 A 
max. összteljesítmény = 7,36 kW - opcionálisan rendelhető, 400 V, 
3-fázisú, biztosítékvédelem 3 x 16 A

TOP-FELSZERELÉS
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 W A személyre szabott, porszórt fém kosár 3 
cm távolságot biztosít a szállítóbox belső 
peremétől. Az elemek a kosár segítségével 
könnyen kivehetők.

 W Idális megoldás e-bike-akku, power tool, laptop és mobil akku, autó 
akku, vagy e-jármű akku stb. esetén.

 W Biztos védelem a termikus, ill. exotermikus reakciókkal szemben, és 
ezáltal a környezetszennyezés ellen

 W Minden tartály megfelelő mennyiségű PyroBubbles®-töltettel kerül 
szállításra

Lítium-ion akkumulátorokhozLítium-ion akkumulátorokhoz
SZÁLLÍTÓTARTÁLYOKSZÁLLÍTÓTARTÁLYOK

Típus S-Box X1 S-Box X2 M-Box X1 M-Box X2 XXL Box

Felszerelés 4 db PyroBubbles® papírzsák 6 db PyroBubbles® papírzsák 10 db PyroBubbles® papírzsák 16 db PyroBubbles® papírzsák 50 db PyroBubbles® papírzsák
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 799 x 599 x 734 799 x 599 x 1114 1199 x 799 x 792 1199 x 799 x 1252 2500 x 1484 x 1029
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 676 x 476 x 580 676 x 476 x 960 1076 x 676 x 640 1076 x 676 x 1100 2376 x 1356 x 808
Veszélyes áru maximális mennyisége 
(kg) 66 110 155 360 400

Maximális bruttó súly (kg) 160 240 350 630 1212
Űrtartalom [l] 187 309 466 800 2603
Rendelési szám 261-759-L1 261-760-L1 261-761-L1 261-762-L1 261-763-L1

UN-megfelelő rendszer nemesacélból, a meghibásodott, valamint a bizonytalan szállíthatóságú Li-ion elemek szállítására

A villazsebek, nyomásszelepek és 
patentzárak biztosítják a praktikus 
kezelést és a biztonságot.

A külső falak hőmérséklete állandó, az elemek 
termikus szivárgása során és azt követően is, 
azaz jóval 100 °C alatti.

PROFI FELSZERELÉS

Raktározási és szállítási biztonsági rendszer a 376-os ADR speciális előírás (P 908 és LP 904 csomagolási utasítás) szerint sérült, 
meghibásodott és szállításra nem alkalmas lítium-ion elemek vonatkozásában (P 911 és LP 906 csomagolási utasítás)

inside!

Típus XS-Box 1 Basic XS-Box 2 Basic S-Box 1 Basic S-Box 2 Basic

Felszerelés 24 db PyroBubbles® PE-töltött tasak 30 db PyroBubbles® PE-töltött tasak 62 db PyroBubbles® PE-töltött tasak 100 db PyroBubbles® PE-töltött tasak
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 360 x 260 x 195 360 x 260 x 245 556 x 356 x 276 556 x 356 x 422
Veszélyes áru maximális mennyi-
sége (kg) 9 8 33 28

Maximális bruttó súly (kg) 13 13 45 45
Űrtartalom [l] 18 23 56 84
Rendelési szám 261-764-L1 261-766-L1 261-768-L1 261-770-L1

Típus XS-Box 1 Advanced XS-Box 2 Advanced S-Box 1 Advanced 12,5 kg-os S-Box 2 Advanced

Felszerelés Fémkosár, 1 db PyroBubbles® papírzsák Fémkosár, 1 db PyroBubbles® papírzsák Fémkosár, 1 db PyroBubbles® papírzsák Fémkosár, 2 db PyroBubbles® papírzsák
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 298 x 198 x 135 297 x 195 x 190 492 x 292 x 196 492 x 292 x 341
Veszélyes áru maximális mennyi-
sége (kg) 7 6 30 24

Maximális bruttó súly (kg) 13 13 45 45
Űrtartalom [l] 8 11 28 49
Rendelési szám 261-765-L1 261-767-L1 261-769-L1 261-771-L1

Szállítótartály PyroBubbles®-töltettel, 700 ml-es PE-zsacskóban

Szállítótartály fémkosárral, PyroBubbles®-töltet külön papírzsákban
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Lítium-ion akkumulátorokhoz Lítium-ion akkumulátorokhoz
SZÁLLÍTÓTARTÁLYOK/-BOXOK TÁROLÓ TARTÁLYOK

Szállítóbox lítium-ion akkumulátorokhoz

Szállítóbox S1, lítium-ion akkumulátorokhoz 
műanyagból, SV 310 vagy SV 376 szerint

 W A Szövetségi Anyagkutató Intézet (BAM) legújabb, 
veszélyes árukra vonatkozó szabályozása (ADR 
2021, P 911) szerinti fejlesztés. Engedélyezett 
kritikus lítium-ion elemek szállítására egyaránt 
annak eljárási rendje szerint.

 W X kódolású csomagolás (SV 310 vagy  
SV 376 ADR 2021 számára is megfelelő)

 W Meghibásodott/sérült lítium-ion elemek tárolá-
sához és szállításához. A funkcionalitást valódi 
tűzvizsgálatok bizonyítják. 

Duplafalú szállítótartály, PyroBubbles®-töltettel

Típus 90 220 280 520

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 805 x 605 x 800 1216 x 805 x 800 1216 x 1006 x 800 1682 x 1479 x 902
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 563 x 413 x 395 1012 x 563 x 395 1013 x 743 x 373 1247 x 1047 x 400
Terhelés [kg] 200 400 400 400
Maximális bruttó súly (kg) 331 617 651 968
Űrtartalom [l] 91,8 225,3 280,7 521
Rendelési szám 272-946-L1 272-947-L1 272-948-L1 272-949-L1

Típus 90

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 600 x 400 x 340
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 480 x 280 x 340
Veszélyes áru maximális mennyi-
sége (kg) 20

Maximális bruttó súly (kg) 30
Rendelési szám 275-798-L1

 W Kiváló minőségű alumíniumból készült speciális tartály, nagy stabilitás a 
három összehegesztett alumínium profilkeretnek köszönhetően

 W Texturált üvegszálakból készült, tűzálló párnázattal és nedvszívó anyaggal
 W Pormentes belső felszerelés
 W A meghibásodott vagy sérült lítium-ion elemek biztonságos tárolásához 
és szállításához az ADR SV 376, P 908 szerint

Rendelési szám: 272-301-L1

Rendelési szám: 275-798-L1

 W A duplafalú, horganyzott fémfalak PyroBubbles® anyaggal vannak feltöltve, 
és biztonságos tárolási helyet kínálnak. Az elemek és a külső oldalfal 
közötti szükséges távolság így biztonságosan fenntartható.

 W A tárolt elemek "hőszivárgása" esetén elkerülhető a külső falak túlzott 
felmelegedése és biztosított a közvetlen környezet védelme.

 W A lítium-ion akkumulátorok tárolása számára egyszerű és biztonságos 
megoldás.

 W Karanténtartályként is használható a hibás és sérült lítium-ion 
akkumulátorok számára.

Rendelési szám: 272-948-L1

Szakértői tipp

A működőképes lítium-ion elemek a modern elektromobilitás moz-
gatórugói. A lítium elemek szintén veszélyes áruk, ezért a veszélyes 
árukra vonatkozó előírások hatálya alá tartoznak. A lítium-elemek 
ADR- és RID-szerint 9-es besorolásúak (különböző veszélyes anya-
gok és tárgyak), és az alábbi UN-számokhoz hozzárendeltek: 
UN 3090: lítium-fém-elemek (beleértve lítium-ötvözeteket 
tartalmazó elemeket is); UN 3480: lítiumion-elemek (beleértve 
a lítium-ion polimer elemeket is; (UN-engedélyezések, berende-
zés-elemek vonatkozásában itt nem kerülnek taglalásra).



Tartozékok - azonnal rendelhetők!A legnépszerűbb - a felhasználók ajánlásával
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TOP-
SELLER

TANULJON 
PROFIKTÓL!
Használja tudását a 
gyakorlatban is

A DENIOS 
szaktanácsadás 
közvetlen elérhetősége:
+36 96 800 147

www.denios.hu

NÉLKÜLÖZHETETLEN

DENSORB® univerzális felitató flíz kendők,  
Economy Triple, light, 3 rétegű, 40 x 50 cm,  
100 db, rendelési szám: 248-913-L1

Asecos SmartStore töltőszekrény lítium-ion 
akkumulátorokhoz, 7 db fém rekesszel, szélesség: 600 mm.
Rendelési szám: 277-480-L1

Asecos SmartStore töltőszekrény lítium-ion akkumulátorokhoz, 
5 db fém rekesszel, rendelési szám: 261-997-L1

Asecos relé modul riasztási differenciáláshoz, 
4 különböző riasztási állapot potenciálmentes 
továbbításához, meglévő szekrényekbe
utólagos felszereléshez (SafeStore
Pro és SmartStore). 
Rendelési szám: 275-800-L1

Távjelző modul a lítium-ion akkumulátorok 
tárolására szolgáló szekrények mobilhálózaton 
keresztüli riasztási jelzéséhez, mellyel legfeljebb 
5 szabadon programozható vevő társítható. 
A meglévő szekrények utólagos felszerelése 
lehetséges. Rendelési szám: 277-406-L1

PyroBubbles® Premium oltóanyag,  
Big Bag 250 kg,  
rendelési szám: 265-742-L1

Hálózati csatlakozás, CCE csatlakozó, 400 V.
Biztosíték 3 x 16 A.
Rendelési szám: 267-275-L1

Felhasználási helyre történő ingyenes szállítás.
Rendelési szám: 267-392-L1

A lítiumos elemek vásárlásától 
azok szállításáig: Az alábbiakat 
kell figyelembe kell venni

SZERVIZ

Tesztállvány konténer lítium-ion akkumulátorokhoz, 
horganyzott acél, térfogata 4900 l,
Árajánlat kérésre

Létrehozzuk Ön számára a megfelelő 
környezetet az akkumulátor-tesztekhez. 
Kérje ajánlatunkat!

Rendelkezzen naprakész információkkal a  
DENIOS szaktanácsadás áltlal.
Bár a lítiumos elemek fejlesztése előnyöket hozott, tulajdon-
ságaik miatt mégis veszélyes árunak minősülnek. Azonban 
nemcsak szállításuk terén nézünk szembe kihívásokkal, gyár-
tásuk, tárolásuk és ártalmatlanításuk is problémás lehet. 
Szakértőinktől megtudhatja, melyek a lényeges tudnivalók a 
közúti és légi szállítás vonatkozásában, és mit kell figyelem-
be venni a tárolás és az ártalmatlanítás kapcsán.

Nagy szállítótartály
fémkosárral, PyroBubbles®
külön papírzacskókban,  
rendelési szám: 261-772-L1

SmartStore lítium-ion akkumulátor  
töltő szekrény felülvizsgálata.
Rendelési szám: 267-287-L1
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DENIOS DIGITAL
Online-Shop & E-beszerzés
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*  A csatlakozóaljzatok száma országonként  
eltérő lehet

SmartStore - a lítium-ion akkumulátorok biztonságos és passzív tárolásához
A SmartStore Pro és a SmartStore verziók kívülről és belülről egyaránt gondoskodnak a passzív tűzvédelemről, valamint kiváló minő-
ségű, 3-fokozatú beépített figyelmeztető/tűzgátló rendszerrel rendelkeznek. 
Továbbá a SmartStore szekrények verziótól függően akár 60 aljzattal is ellátottak, így Ön biztonságosan töltheti fel a lítium-ion akkumulá-
torait felügyelt környezetben. 

Elektronikus vezérlés, beleértve az épületirányítási technológia potenciálmentes riasztó érzékelőjét

Beépített tűzoltó berendezés

Funkció kijelző (zöld LED)

2 fokozatú figyelmeztető lámpa (piros LED)

2 fokozatú figyelmeztető hangjelzés

Füstérzékelő

Hőérzékelő

Csatlakoztatásra kész (előszerelt) 
változat a hálózati csatlakozáshoz

Kiváló minőségű fémházas árameloesztó, 
valamint 10* földelő csatlakozóaljzat minden 
tárolási/rakodási szinthez, a szekrény 
belsejében üzemkészre szerelve

Az áramelosztók összes elektromos vezetéke 
kábelcsatornákon keresztül központosan a 
szekrény fejrészében lévő sorkapocsdobozban 
rögzített.

Mesterséges szellőztetéssel a belső hő 
felhalmozódásának elkerülése érdekében
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Asecos SmartStore lítium-ion akkumulátor töltő szekrény

A 15 éves e-üzleti tapasztalattal rendelkező DENIOS AG a nagyobb ügyfelek szakmai partnere. Azaz: Az elektronikus beszerzés alapvető számunkra, 14 nyelven, 
több mint 200 aktív elektronikus katalógus és több, mint 14 000 cikk formájában. Fejlesztőként és gyártóként a legnagyobb választékot kínáljuk a biztonság 
szempontjából fontos üzemeltetési berendezések és a munkavédelem területén.

Használja Ön is ezt az automatizált digitális szolgáltatást! Az e-beszerzés egyszerűsíti a megrendelés-kezelést a rendeléstől a szállításig. Általa digitális és 
egyénre szabott beszállítói katalógus importálódik az Ön árukezelési rendszerébe. Ennek előnyei az Ön számára: időt és pénzt takaríthat meg, élvezheti a rögzí-
tett kondíciók előnyeit, ellenőrizheti a költségvetést és a lehető legnagyobb átláthatóságot teremtheti meg. A környezet is profitálhat ebből: kevesebb papír válik 
szükségessé. A digitális szolgáltatás leegyszerűsíti a kezelést a megrendeléstől a kézbesítésig, csökkenti az adminisztrációs ráfordítást és a folyamat költségeit.

E-beszerzési partnereink közül néhány:

A DENIOS online shopban való vásárlás számos szempontból előnyös: A több mint 14 000 termék által Ön a legnagyobb választékot találja meg itt a vállalati 
környezetvédelem és a munkavédelem vonatkozásában. Vásárlása során bízhat abban a megszokott minőségben, melyet csak egy olyan gyártó kínálhat mint a 
DENIOS.

www.denios.hu/e-beszerzes

www.denios.hu/shop

 W Exkluzív feltételek  W Keretmegállapodások  W Költségvetés és termékellenőrzés  W Lehető legnagyobb átláthatóság

Vásárlási előnyök az Ön számára:

Nincs szállítási 
költség
Több, mint 12.000 
termék

Személyre szabott 
szaktanácsadás
veszélyesanyag-
szakértőink révén

14 napos 
visszavonási jog
AÜF szerint

Karbantartás és 
alkatrész szerviz
Közvetlenül a 
gyártótól

Tanácsadás, gyakorlati ismeretek és még sok más:

www.denios.hu/szaktudas

Megtalálható az összes katalógus és brosúra is  
médiatárunkban:

www.denios.hu/katalogusok-brosurak

Kérjen ingyenes tájékoztató anyagot:

+36 96 800 147

AZ ÖN ÜGYFÉLELŐNYEINEK
áttekintése



A legfontosabb és legszokványosabb folyékony veszélyes anyagok kezelésére kialakítva, lásd 
az ellenállási listát www.denios.hu/spillguard. Az ott nem említett közegek esetében kérésre 
laboratóriumi tesztet lehet elvégezni, amely igazolja a SpillGuard® alkalmasságát tekintettel az 
említett veszélyes anyag biztonságos kimutathatóságára.
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Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető rendszer SpillGuard®

Rendelési szám: 271-433-L1

Denios GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
9021 Győr
Sarkantyú köz 5.

Szakértői tanácsadás  
és rendelésfelvétel:
+36 96 800 147
 info@denios.hu
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Könnyű üzembe helyezés: elhelyezés, bekapcsolás, biztonság!

Folyamatosan világító piros LED jelzi a biztonságos működést  
a teljes élettartam alatt.

A hangjelzés időben figyelmezteti Önt a SpillGuard® élettartamának végére  
(legfeljebb 5 év) és annak esetlegesen szükséges cseréjére.

Hosszútávú használatra kifejlesztve és bevethető robbanásveszélyes 
területen is (ATEX-zóna 0).

A folyékony veszélyes anyagokkal való érintkezés esetén optikai és hangjelzést vált ki 
legalább 24 órán keresztül.

Az intelligens, robusztus érzékelő technológia rendkívül 
ellenálló, elektromosan vezetőképes foglalata által garantálja az 
egyszerű és biztonságos üzembe helyezést és használatot.

Az első ilyen típusú figyelmeztető rendszer: teljesen önellátó, gombnyomásra működik, bármilyen típusú kármentő 
tálcához használható vagy utólag felszerelhető.  A SpillGuard® megbízhatóan érzékeli a veszélyes szivárgásokat, értékes 
időt takarítva meg a probléma megoldásában, mely által a helyzet nem válik szükségtelenül veszélyessé és drágává.


