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RESIKO TERKAIT DENGANRESIKO TERKAIT DENGAN
BATERAI LITHIUM-IONBATERAI LITHIUM-ION

BATERAI LITHIUM ION, APAKAH ITU?BATERAI LITHIUM ION, APAKAH ITU?
Baterai Li-ion, atau aki Li-ion, terdiri dari dua elektroda (katoda dan anoda) dan 
elektrolit memastikan pertukaran ionik sistem. Disaat pengosongan (penggunaan) 
baterai, ion bergerak dari anoda ke katoda.
Disaat mengisi daya, yang terbalik terjadi. Dua elektroda diisolasi dengan pemisah 
yang mencegah korsleting.

APAKAH BAHAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BATERAI INI?APAKAH BAHAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BATERAI INI?
Dari 50 potensi skenario kecelakaan yang di identifikasi oleh INERIS (Institut Nasional 
untuk Resiko Industri dan Lingkungan Hidup) di step berbeda dari masa hidup baterai, 
12 dianggap kritis. 
Mereka mempunyai relasi dengan penyimpanan, mengisi daya, dan step penggunaan. 
Konsekuensi yang paling problematik adalah kebakaran baterai.
Ini adalah resiko yang signifikan karena api disebabkan oleh baterai lithium-ion 
yang tidak bisa dipadamkan dengan cara yang konvensional, baterai tersebut akan 
menghasilkan molekul oksigen dan panas yang diperlukan untuk pembakaran. Ini 
hanya bisa dimatikan dengan bubuk spesial, semua di lingkungan tertutup (Dengan 
resiko bubuk tersebut kehilangan efisiensinya).

DARIMANAKAH API BATERAI BERASAL?DARIMANAKAH API BATERAI BERASAL?
- Oleh pelarian termal karena kelebihan beban ataupun terekspos ke temperatur 
yang berlebihan
Baterai biasanya memberikan energi yang disimpan secara kimiawi disaat 
pelepasan didalam bentuk energi elektrik. Tetapi, bisa jadi tidak semua energi 
yang di berikan adalah tenaga listrik, menjadi terlalu panas dan bisa menghasilkan 
7 sampai 11 kali dari energi  yang disimpan secara elektrik. Berdasarkan struktur 
baterai, reaksinya sendiri menguatkan dan menyebabkan overheating kritis. 
Material yang membuat baterai juga mengeluarkan oksigen, menyebabkan api 
yang lebih besar.
- Dengan pengeluaran lengkap
Pengeluaran lengkap karena baterai yang tidak digunakan untuk periode yang 
terlalu lama bisa merusak baterai. Jika terekspos di temperatur yang terlalu 
dingin, itu bisa menyebabkan dekomposisi dari cairan elektrolit dan formasi 
gas yang mudah terbakar. Absensi dari cairan menghancurkan proteksi baterai, 
menyebabkan korsleting ataupun kebakaran
- Dengan kerusakan mekanik
Setrum ataupun penyalahgunaan bisa merusak struktur internal dari baterai dan 
membuat buruk pemisah baterai, menyebabkan korsleting ataupun

BAGAIMANA CARA MENYIMPAN DENGAN AMAN?BAGAIMANA CARA MENYIMPAN DENGAN AMAN?
Rekomendasi penyimpanan tergantung dari ukuran dan daya dari baterai:
- Baterai lithium daya kecil (dibawah 100Wh per baterai)
Ini adalah baterai kecil yang ada di telepon genggam atau komputer. Tidak ada regulasi keamanan yang spesial disini, dimana 
semua instruksi manufaktur dan lokasi keamanan dihormati. Untuk kuantitas yang lebih besar (volume lebih besar dari 7m3) 
indikasi untuk baterai lithium dengan daya medium
- Baterai lithium dengan daya medium (lebih dari 100Wh per baterai dan 12 kg berat per baterai)
Baterai di kategori ini digunakan untuk sepeda elektrik, skuter elektrik, kendaraan elektrik, atau kendaraan lain yang mirip. 
Ini harus di simpan di tempat tahan api yang terpisah (ruangan anti api ataupun kabinet tahan api). Ini tidak bisa diletakan 
dengnan produk lain dan area ini harus dimonitor secara konstan. Untuk kuantitas yang lebih besar (area di 60 m2) indikasi 
untuk baterai lithium dengan daya tinggi.
- Baterai dengan daya tinggi (100Wh per baterai dan 12 kg berat per baterai)
Baterai di kategori ini biasanya digunakan di mobil elektrik dan di alat elektrik besar. Rekomendasi untuk penyimpanan 
baterai dengan daya medium bisa dijadikan basis untuk ini. Tetapi, keamanan harus di implementasikan per kasus setelah 
dipelajari. Jika ruang penyimapanannya besar, proteksi dari api harus di adaptasi. Jika penggunaan pemadam api dibolehkan, 
diharuskan untuk di lokalisasikan semampunya dan kami merekomendasikan memisahkan baterai dan menyimpannya di 
lingkungan 

Di kiri, komponen dari baterai Li-ion.
Di kanan, operasi dari baterai Li-ion ketika 
digunakan
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RANGE 790+LI FOKUS DARI KEAMANAN
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LEMARI BATERAI LITHIUM-ION 105 MENIT TAHAN APILEMARI BATERAI LITHIUM-ION 105 MENIT TAHAN API

Untuk memastikan keamanan pengguna dan barang, kami membuat solusi lemari penyimpanan untuk baterai Lithium-ion. 
Baterai ini memang mempunyai banyak resiko, dan yang paling sering terjadi adalah penyulutan api yang bisa terjadi karena 
naiknya temperatur di sekitar, konslet, atau adanya masalah di perakitan baterai.

Konsekuensinya adalah baterai bisa menyulut api dan menyebabkan kebakaran.

Berdasarkan pengalaman kami dan pengetahuan kami di standar Eropa EN14470-1 untuk kabinet tahan api di versi 90 menit, 
kami menawarkan beberapa model dengan ukuran-ukuran berbeda yang bisa menyesuaikan kebutuhan pengguna.

Kabinet ini bisa di pasang dengan rak yang berlubang (dengan kapasitas berat yang tinggi - 100 kg per level E35LI) dan nampan 
penyimpanan (B35) di bagian bawah dari kabinet untuk menghindari kebocoran elektrolit dari kerusakan baterai. Ada juga 
kemungkinan untuk mengisi daya baterai dengen rak yang mempunyai 9 ekstensi soket ref. PRISELLI harus di order dengan 
opsi pembolongan untuk PEXTBALI.

Ketahanan api dari kabinet kami yang luar biasa (105 menit berdasarkan tes Eropa) menjamin keamanan yang maksimum. 
Tetapi, ada kemungkinan untuk membuat penyimpanan yang lebih aman dengan menambah solusi opsional seperti:

• Pemadam api internal di kabinet baterai lithium-ion ref. EX100LI
• Ataupun set keamanan termasuk pemadam api EX100LI, alarm visual dan suara, pendeteksi asap, kotak pengontrol, 

semua di referensi VIG100.

KESESUAIANKESESUAIAN
- Terbukti 105 menit tahan api
- Piktogram standar menurut ISO 3864 dan ISO 7010, direktif 

92/58/EEC.

KELEBIHANKELEBIHAN
- Mengurangi resiko api dan ledakan
- Ketahanan api 105 menit berdasarkan ISO curve n° 834.

KEAMANAN PASIFKEAMANAN PASIF
- Konstruksi dinding ganda
- Dinding luar 12/10th baja, epoksi putih RAL 9010
- Panel insulasi termal membatasi jembatan termal
- Pensinyalan dengan simbol standar
- Titik tetap untuk tautan pembumian

KEAMANAN AKTIFKEAMANAN AKTIF
- Lubang ventilasi dengan outlet Ø 100 mm untuk 

memungkinkan koneksi
- Saluran ventilasi dengan sistem panas-meleleh untuk 

mengisolasi isi dari kabinet  jika terjadi kebakaran
- Segel pintu termodilasi
- Pintu dengan otomatis menutup dan mengunci

OPSIOPSI
- Rak biru yang berlubang dengan kapasitas penyimpaan 100  

kg (ref. E48LI dan E35LI)
- Nampan penyimpanan yang dapat dilepas di bawah (ref. 

B148 dan B35)
- Pemadam api otomatis di 79 C dengan bohlam khusus 

lithium termal
- Rak dengan 9 outlet listrik untuk mengisi daya (PRISELI 

order dengan PEXTBALI)
- Penorobosan untuk pemasukan kabel dengan proteksi dari 

api (kode PEXTBALI)
- Kit keamanan dan alarm (VIG100 termasuk alarm visual dan 

suara, kotak pengontrol, pendeteksi asap dengan pemicu 
otomatis, EX100LI dan pemadam api PINTOLI).

Ref. Opsi: Deskripsi Berat (Kg) Untuk Kabinet mana
E48LI Rak berlubang lebar 490 x 380 x 25 mm 5 794+LI, 798+LI

E35LI Rak berlubang lebar 1000 x 380 x 25 mm 7 793+LI, 795+LI

B48 Nampan penyimpanan lebar 490 mm 5 794+LI, 798+LI

B35 Nampan penyimpanan lebar 1000 mm 10 793+LI, 795+LI

EX100LI Pemadam Api Otomatis Spesial untuk Baterai Lithium 79 C ø 85 x 155 mm 2 Model manapun

PEXTBALI Penerobosan untuk pemasukan kabel dengan kabel tahan api - Model manapun

PINTOLI Internal cable passage at the top - Model manapun

PRISELI Rak dengan 9 outlet listrik 450 x 50 x 50 0,5 Model manapun

VIG190 Kit keamanan dan kontrol termasuk alarm visual dan suara, kotak 
pengontrol, pendeteksi asap, pemadam api EX100LI 5 Model manapun

CDV-A Kotak ventilasi baja untuk pelepasan luar 8 Model manapun

KRC Kit koneksi - kabinet-kotak 1 Model manapun

H50C Kotak sirkulasi udara Labopur 15 Model manapun

CORG51 Filter karbon aktif serba guna untuk uap organik dan korosif 9 Model manapun

 795+LI + 4 x E35LI + B35 + VIG100 + 4 PRISELI + PINTOLI

Pendeteksi Asap (VIG190) Pemadam api otomatis 
(EX100LI) termasuk di 

VIG190

Bisa digerakan dengan 
truk palet (kosong)

Rak dan laci PRISELI 
(E35LI)

Kotak alarm untuk visual 
dan suara (VIG190)

Alarm visual dan suara 
(VIG190)

Pemadam api otomatis dengan 
bohlam 79 C (EX100LI)

RANGE 790+LI RANGE 790+LI

AKSESORIS PELENGKAPAKSESORIS PELENGKAP

KABINET TELANJANGKABINET TELANJANG

KABINET LENGKAPKABINET LENGKAP
Ref. Deskripsi Dimensi Luar

H x W x D (mm)
Berat bersih tidak 

termasuk opsi

795+LIA4
Kabinet high dengan 2 pintu dilengkapi dengan 1 pemadam api EX100LI 

dan 4 rak E35LI
1950 x 1137 x 620 (2) 483

795+LIX4 Kabinet high dengan 2 pintu dilengkapi dengan VIG190 dan 4 rak E35LI 1950 x 1137 x 620 (2) 488

Ref. Deskripsi Dimensi Luar
H x W x D (mm)

Dimensi Dalam
H x W x D (mm)

Berat bersih tidak 
termasuk opsi

793+LI Kabinet counter dengan 2 pintu 1100 x 1137 x 670 (1) 820 x 1000 x 410 297

798+LI Kabinet counter dengan 1 pintu 1100 x 635 x 670 (1) 820 x 490 x 410 182

794+LI Kabinet high dengan 1 pintu 1950 x 635 x 620 (2) 1620 x 490 x 410 287

795+LI Kabinet high dengan 2 pintu 1950 x 1137 x 620 (2) 1620 x 1000 x 410 453
(1) Kedalaman termasuk lengan penghubung di belakang. Kedalaman tanpa lengan: 620 mm
(2) Tinggi termasuk lengan penghubung diatas. Tinggi tanpa lengan: 1900 mm
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