
EDrive ATEX
De tractiebatterij voor Ex zones.

Toepassingen:

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Elektrische voertuigen

• Explosievrij
• Leverbaar voor ATEX zones
• Langere levensduur
• Cellen voor zeer intensief gebruik
• Kwalitatief, betrouwbaar, robuust
• Volledige range DIN & BS, Gel volgens EU normen
• Voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/34/EU en  
 standaarden EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31
• Degelijke en solide opbouw
• Mogelijkheid voorzien voor zuurcirculatie 
• Europese productie
• Juiste keuze enkel/dubbel pool
• Garantie: 2 jaar plus 2 jaar degressief

De EDrive ATEX geeft je alle garanties als het gaat om veiligheid. Deze tractiebatterij is 
beschikbaar voor de verschillende gevarenzones. De container wordt waar nodig aangepast 
om aan de richtlijnen te voldoen. Alle gebruikte onderdelen voor deze batterijen zijn ATEX 
gecertificeerd. EDrive ATEX batterijen zijn niet alleen ontwikkeld met het oog op veiligheid. De 
cellen die hiervoor gebruikt worden, zijn EDrive Premium Traction cellen. Zo kan je ook genieten 
van een maximale inzet en levensduur van je batterij. Emrol heeft ruime ervaring in het leveren van 
ATEX batterijen.

Explosievrij
Langere levensduur
Zeer intensief gebruik

Voordelen EDrive ATEX



Zuurcirculatie: wat zijn de voordelen? 
• Energiebesparing: kortere laadtijden
• Langere levensduur: doorgedreven ladingen worden  
 vermeden waardoor de batterijplaten minder belast worden
• Minder waterverbruik
• Tussenladingen: één van de problemen bij tussenladingen  
 is stratificatie en deze wordt door zuurcirculatie perfect  
 weggewerkt.

Zuurcirculatie (optie)

Buis met 
T-stuk Hoek-, T- en eindstuk

Watervulsysteem: wat en waarom?
Tijdens het laden van een batterij zal er door elektrolyse water 
omgezet worden in zuurstof en waterstof, hierdoor zal het 
vloeistofniveau in de batterij stelselmatig dalen. Onvoldoende 
vloeistof in een batterij is een belangrijke oorzaak van vroegtijdige 
defecten. Dankzij het BFS III batterij watervulsysteem wordt 
het proces van water bijvullen geautomatiseerd. Het BFS 
vulsysteem is gemaakt uit kwalitatief zeer degelijk materiaal en 
is zeer eenvoudig te installeren. Dit maakt van BFS III het meest 
flexibele en betrouwbare vulsysteem in zijn categorie.
Voordelen:
• Snel proces 
• Zeer eenvoudig te installeren
• Flexibele rubberen slangen
• Watervaten en deïonisatie toestellen beschikbaar

Automatisch watervulsysteem (optie)

Wat is een ATEX zone? 
De term ATEX wordt gebruikt in een gebied met explosiegevaar onder bepaalde atmosferische omstandigheden. Zo 
kan men in een ATEX omgeving in totaal 6 verschillende zones onderscheiden. Iedere zone bevat specifieke risico’s 
en eigen reglementeringen. Batterijen kunnen veilig gebruikt worden in 4 zones. Hierbij zijn 2 zones gedefinieerd als 
gaszone en 2 als stofzone waar een explosieve atmosfeer aanwezig is of kan zijn.

Zone Explosiegevaar Frequentie van gas - of stofvorming

Zone 1 Gas explosiegevaar Tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur

Zone 2 Gas explosiegevaar < 0,1% van de bedrijfsduur

Zone 21 Stof explosiegevaar Tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur

Zone 22 Stof explosiegevaar < 0,1% van de bedrijfsduur

Deze zones vallen onder Groep II, activiteiten die bovengronds plaatsvinden. 
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