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Doelstelling

De verschillende stappen om een

zoneringsdossier en zoneringstekeningen

van een batterijlaadplaats op te stellen.
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Inhoud

Inleiding

▪ Explosiegevaar

▪ De Europese ATEX-richtlijnen

▪ Het AREI

▪ Soorten gevarenzones

▪ Apparatuur in de gevarenzones

Case: batterijlaadplaats
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Ontsteking

Explosie

Explosie(gevaar)



Explosie(gevaar)

0 LEL UEL

Explosie

Mengsel te arm
(te weinig brandstof)

Mengsel te rijk
(te weinig zuurstof)

Vol% in 

lucht
Brandbaar gebied

Vol% in lucht LEL UEL

Waterstof 4 76

Methaan 5 15



ATEX Richtlijnen
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ATEX Richtlijnen
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ATEX 114 economische ATEX-richtlijn:

- Van toepassing op fabrikanten van apparatuur

gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar

heerst.

- Elektrische apparatuur

- Niet-elektrische apparatuur (mechanisch en 

pneumatisch)

- Beveiligingssystemen (o.a. branddetectie,?)

De Europese ATEX-richtlijnen



ATEX 153 sociale ATEX-richtlijn:

- Van toepassing op de werkplekken waar personen

werken in een potentieel explosieve omgeving

- Een explosieveiligheidsdocument dient opgesteld te

worden

De Europese ATEX-richtlijnen



AREI art. 19 Installatievoorwaarden van elektrisch

materieel in functie van zijn omgeving
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Voorbeeld plan met uitwendige invloeden code BE

2

1

3

4 5

Opslaglokaal

6
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Voorbeeld plan met uitwendige invloeden code BE
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Code BE: Aard van de behandelde of opgeslagen goederen
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Voorbeeld plan met uitwendige invloeden code BE
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�Voor BE3-ruimtes dient er een omstandig verslag

(zoneringsdossier ) en zoneringstekeningen

opgesteld te worden. (art. 105 AREI)

�Art. 105 t/m 110 is van toepassing op deze BE3-

ruimtes

AREI art. 19 => AREI art. 105 t/m 110



Soorten gevarenzones
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Apparatuur in de gevarenzones

• Categorie elektrische apparatuur in functie van de zone:

• In zone 0 en zone 20 => categorie 1 apparatuur

• In zone 1 en zone 21 => categorie 2 apparatuur

• In zone 2 en zone 22 => categorie 3 apparatuur

• Apparatuur is geschikt voor de betrokken gassen, dampen of stoffen

=> Temperatuursklasse en gasgroep

• Geldt ook voor niet-elektrische apparatuur
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Kenplaat op elektrische apparatuur
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Temperatuursklassen
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Case: Batterijlaadplaats



Inleiding

Toepasbare normen/richtlijnen voor tractiebatterijen

Eigenschappen waterstof

Case: zonering batterijlaadplaats



Toepasbare normen/richtlijnen voor tractiebatterijen

NU: IEC62485-3 editie 2014-07

� VROEGER: EN 50272-3 (10/2002)

NPR3299 editie 2011

Geschikt voor tractiebatterijen: heftrucks, kuismachines, 

elektrische transpalletten,?



Eigenschappen waterstof

Waterstof is veel lichter dan lucht

Hoge ontstekingstemperatuur: 560°C

Kleine ontstekingsenergie 0.01mJ

LEL ligt laag: vanaf 4% waterstof in lucht: explosief mengsel

Waterstof komt vrij als batterij volledig opgeladen is en tot 1u na
het opladen



Eigenschappen waterstof

Indien aanwezigheid van balken => strenger zoneren, want 

ophoping van waterstof mogelijk tussen de balken



Case: Zonering batterijlaadplaats

Verschillende stappen zonering gebaseerd op de IEC62485-3  
(editie 2.0 2014-07)

Stap 1: gegevens verzamelen

Toepassing stap 1

Stap 2: Berekenen benodigde ventilatie volgens de norm IEC62485-3

Toepassing stap 2

Stap 3: Zonering batterijlaadplaats

Toepassing stap 3

Stap 4: Indienststellingscontrole elektrische installatie volgens

zoneringsdossier en zoneringstekeningen



Stap 1: Gegevens verzamelen

Welke laders zijn aanwezig? 

� Eigenschappen van de laders opnemen.

Wat zijn de aanwezige tractietoestellen? 

� Eigenschappen bekijken.

In welke ruimte staan de laders opgesteld? 

� Afmetingen? 

� Aanwezige ventilatie?



Toepassing stap 1:

� Voorlopig geen ventilatie voorzien in het lokaal

� Afmetingen lokaal = 23.9m (l) * 17.5m (b) * 4.1m (h)



Stap 2: Berekenen benodigde ventilatie volgens de 

norm IEC62485-3

Het benodigde ventilatiedebiet Q:

• voor regelbare laders: de laadstroom gedurende de laatste periode van 

laden of de maximale laadstroom indien voorgaande niet gekend is.

• voor niet-regelbare laders: Igas = 0,4 * In [A]

]Igas¨[m³/h*n*0.055Q =



Stap 2: Berekenen benodigde ventilatie volgens de 

norm IEC62485-3

Het benodigde volume om natuurlijke ventilatie te mogen toepassen:

De natuurlijke ventilatieopeningen dienen voorzien te worden:

� Bij voorkeur in tegenovergestelde wanden

� Indien niet mogelijk: minimum 2m afstand tussen openingen in zelfde

wand

²][*5.2 cmQV =



Stap 2: Berekenen benodigde ventilatie volgens de 

norm IEC62485-3

De minimale oppervlakte van de natuurlijke ventilatieopeningen:

²][*28 cmQA =



Toepassing stap 2:



Toepassing stap 2:

28 laders

Lokaal : 23.9m (l) * 17.5m (b) * 4.1m (h)

Berekening volgens IEC 62485-3: 

� Qtot = 1500 m³/h

� V=2,5*Q=3750m³

� Volume lokaal (-10%) = 1543m³ => volume voldoet niet om natuurlijke ventilatie
toe te passen

� Kunstmatige ventilatie vereist van minimaal 1500m³/h



Stap 3: Zonering batterijlaadplaats

AREI art. 110:

Er mogen geen elektrische toestellen, dewelke een ontsteking kunnen

veroorzaken, geplaatst worden in de verticale cilinder 0.5m rondom

bovenoppervlak batterijen en dat tot een hoogte van 0.5m boven de 

batterijen.



Toepassing stap 3



Stap 4: Indienststellingscontrole elektrische installatie

volgens zoneringsdossier en zoneringstekeningen

Geen gewone elektrische apparatuur toegelaten in de zone 2 boven

de batterij

Indien materiaal in de zone geplaatst wordt, dient die minimaal te

voldoen aan:

� Ex II 3G T1 IIC
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