
Wat maakt het opladen van de fietsaccu’s risicovol?
Als een Lithium Ion batterij -zoals een E-bike accu- 
ontbrandt, komen er schadelijke gassen vrij, waaronder 
een grote hoeveelheid HF (Waterstoffluoride). 
Het inademen van Waterstoffluoride kan leiden 
tot een hartstilstand en/of andere ernstige 
gezondheidsklachten. De oorzaak van het ontbranden 
van de Lithium Ion batterij komt voornamelijk voor door 
overbeladen; beschadigingen door vallen, of spontane 
ontbranding (zonder aanwijsbare reden en zonder dat er 
wordt opgeladen) komt voor. 

Op dit moment zie je op veel scholen de accu’s dicht 
bij elkaar, veelal in de centrale hal, op een tafel of 
karretje bijeengebracht. Als oplossing voor het opladen 
is bovendien op sommige scholen stroom aangelegd in 
de lockers. Wanneer er -in een van deze voorkomende 
situaties- één accu ontbrandt, is de kans groot dat er 
meerdere volgen, of ze ontvlammen zelfs allemaal. Dit 
betekent heel veel giftige rook en gassen op plaatsen 
waar je het helemaal niet wilt hebben, wat tot een 
levensgevaarlijke situatie leidt. In de locker is immers 
geen mogelijkheid tot blussen. Door de enorme hitte 
die vrijkomt (850 tot 1100ºC) is de kans groot dat er een 
forse brand ontstaat. Bovendien verspreiden de rook en 

Veilig fietsaccu’s 
laden op school?

gassen zich in de centrale doorgang, waardoor er voor 
alle aanwezigen in het gebouw geen ontkomen meer  
aan is.

Wat is een Multi Safe Charge (MSC)?
De MSC is een speciaal voor fietsaccu’s ontworpen kast. 
Het materiaal waarvan de MSC vervaardigd is, kent 
een brandvertragende werking. Het is duurzaam FSC 
gecertificeerd plaatmateriaal met aluminium profielen 
en staal verzinkte hoekstukken. De MSC biedt plaats aan 
12 of 18 accu’s

Dat kan met onze plug&play oplossing met de Multi Safe Charge (MSC). 

Wacht niet tot het fout gaat, onderneem nu actie en zorg dat het opladen 

van fietsaccu’s vanaf nu veilig gebeurt.



Wat maakt de Multi Safe Charge (MSC) veilig?
De MSC compartimenteert de accu’s waardoor bij 
calamiteiten overslag wordt voorkomen. Hierdoor wordt 
het risico gereduceerd naar één accu. Een en ander 
is uitgebreid getest in het bijzijn van brandweer en 
veiligheidsregio!

Om een Lithium Ion batterij te blussen moet een AVD 
brandblusser gebruikt worden. Gewone brandblussers 
voldoen niet, de accu zal kort na het blussen weer 
ontbranden. Wij bieden de AVD brandblusser optioneel 
aan, maar adviseren dringend om de aanschaf 
hiervan serieus te overwegen. Een BHV’er of iemand 
die een korte AVD instructie heeft gevolgd, kan de 
brand eenvoudig en doeltreffend blussen. De AVD 
brandblusser wordt aangeboden met een wandkast 

waarin ook een gelaatsmasker en hittebestendige 
handschoenen zijn ondergebracht. Bij het blussen wordt 
voor de veiligheid het dragen van een gelaatsmasker, 
alsook hittebestendige handschoenen, dringend 
geadviseerd.

Waar en hoe wordt de Multi Safe Charge (MSC) 
geplaatst?
De MSC wordt geplaatst in een ruimte waar mensen 
kunnen komen, maar waar zij niet permanent 
verblijven. De ruimte moet minimaal vier meter diep 
zijn en er moet in ieder geval 20 cm ruimte boven de 
MSC zijn (H&B&D). Er is stroomvoorziening nodig in 
de vorm van een 220 volt groep van 16A voor elke zes 
accu’s die geladen worden. De MSC mag niet in een 
directe doorloop of trappenhuis geplaatst worden. 

Prijzen

MSC voor het opladen van 12 accu’s (ARTIKEL 53212) €  1.366,-

MSC wandkast  (excl. AVD blusser, gelaatsmasker en handschoenen) (ARTIKEL 53424) €     360,-

AVD brandblusser 6 liter  De blusser is navulbaar en kan onderhouden (ARTIKEL 53266) € 255,-
  worden door het reguliere onderhoudsbedrijf

Volgelaatsmasker  (ARTIKEL 53545) € 105,-

Filter voor gelaatsmasker  (ARTIKEL 53546) €       17,50

Hittebestendige handschoenen (ARTIKEL 53547) € 96,-

De Multi Safe Charger is een 
product van Sky Lite Holland

Handelsweg 4, 4231 EZ Meerkerk
0183 352 942, www.skylite.nl

LET OP, het opladen van fietsaccu’s binnen een 
gebouw brengt groot risico met zich mee!

Getoonde bedragen zijn exclusief BTW, en transport


