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marktgebied kunnen details enigszins afwijken.

Dit document schept geen contractuele verplichtingen voor Tesla of zijn gelieerde ondernemingen, tenzij uitdrukkelijk 
overeengekomen in een contract.

FOUTEN OF ONTBREKENDE INFORMATIE

U kunt eventuele onjuistheden of ontbrekende informatie in deze handleiding aan ons melden door een e-mail te sturen 
naar: energy-pubs@tesla.com.
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zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Tesla, Inc. en haar licentieverleners. Aanvullende informatie 
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1.1 Toepassingsgebied
Deze handleiding dient als leidraad voor hulpdiensten en bevoegde autoriteiten met betrekking tot de veiligheid van Tesla 
Energy-producten. Tesla Energy-producten zijn door Tesla ontworpen, vervaardigde en verkochte producten voor 
energieopslag van oplaadbare lithium-ion batterijen en omvatten producten zoals Megapack, Powerpack en Powerwall. 
De beschreven informatie en aanbevelingen zijn gemaakt in goed vertrouwen en worden verondersteld juist te zijn op de 
datum van de vervaardiging van dit document. TESLA INC. geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot 
de inhoud van deze informatie.
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2.1 Identificatie van het bedrijf en contactgegevens
Tabel 1. Bedrijfs- en contactgegevens

Producten Tesla Energy-producten, ontworpen voor residentiële, commerciële en industriële/
nutsenergietoepassingen, en modules en subcomponenten die in dergelijke producten kunnen 
worden geïnstalleerd. Specifieke onderdeelnummers worden hieronder vermeld.

Vestigingen Hoofdkantoor 
(Verenigde Staten) 3500 Deer Creek Road

Palo Alto, CA 94304 USA

Tel. nr. +1 650-681-5000 (niet gebruiken voor noodgevallen, zie hieronder)

Europa en Afrika
Burgemeester Stramanweg 122

1101EN Amsterdam, Nederland

Tel. nr. +31 20 258 3916 (niet gebruiken voor noodgevallen, zie hieronder)

Australië en Azië
Eastern Aoyama Building 4F 8-5-41

Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0052

Tel: +81 3 6890 7700 (niet gebruiken voor noodgevallen, zie hieronder)

Fabrikant 
(Verenigde Staten) 3500 Deer Creek Road

Palo Alto, CA 94304 USA

Tel. nr. +1 650-681-5000 (niet gebruiken voor noodgevallen, zie hieronder)

Contactgegevens 
in geval van nood CHEMTREC Voor incidenten met gevaarlijke stoffen (of gevaarlijke goederen): morsen, 

lekken, brand, blootstelling of ongeval, bel CHEMTREC, dag en nacht

Binnen de Verenigde Staten en Canada: 1-800-424-9300

Contractnummer: CCN204273

Buiten de Verenigde Staten en Canada: +1 703-741-5970 (collect calls 
geaccepteerd)

Tesla Service 
Support-contacten Powerpack & Megapack:

• Hotline-nummers (24/7 bereikbaar):
◦ Noord-Amerika: +1 (650) 681-6060
◦ Australië: +1800 294 431
◦ Nieuw-Zeeland: +0800 995 020
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◦ Japan: +0120 975 214
◦ Azië/Stille Oceaan: +61 2 432 802 81

• Ondersteuning via e-mail: IndustrialStorageSupport@tesla.com

Powerwall:

• Hotline-nummers (24/7 bereikbaar):
◦ Noord-Amerika: +(877) 798-3752
◦ Verenigd Koninkrijk: +44 8000988064
◦ Duitsland: +49 800 724 4529
◦ Italië: +39 800596849
◦ Zuid-Afrika: +27 87 550 3480

• Ondersteuning via e-mail:
◦ Noord-Amerika: PowerwallSupportNA@tesla.com

◦ Australië/Nieuw-Zeeland: PowerwallSupportNA@tesla.com

◦ Japan: EnergyCustomerSupportJP@tesla.com

◦ Europa/Midden-Oosten/Afrika: EnergySupportEmea@tesla.com

2.2 Veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) zijn een sub-vereiste van het Amerikaanse agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk (OSHA), Hazard Communication Standard 29 CFR subdeel 1910.1200. Deze Hazard Communication 
Standard is niet van toepassing op de verschillende subcategorieën, waaronder alles dat door OSHA gedefinieerd is als 
een "artikel". OSHA heeft "artikel" gedefinieerd als een vervaardigd voorwerp anders dan een vloeistof of deeltje; (i) dat is 
gevormd tot een specifieke vorm of specifiek ontwerp tijdens de fabricage; (ii) dat eindgebruiksfunctie(s) heeft geheel of 
gedeeltelijk afhankelijk van de vorm of het ontwerp tijdens het eindgebruik; en (iii) dat onder normale 
gebruiksomstandigheden niet meer dan zeer kleine hoeveelheden (bijv. minieme of sporenhoeveelheid) van een 
gevaarlijke chemische stof vrijgeeft, en geen fysiek gevaar of risico voor de gezondheid voor de werknemers vormt.

De hierin vermelde Tesla Energy-producten voldoen aan de OSHA-definitie van "artikel". Hierdoor zijn ze vrijgesteld van 
de eisen van de Hazardous Communication Standard en is een veiligheidsinformatieblad niet vereist. Er zijn echter wel 
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar voor de niet-celmaterialen die deze producten bevatten.

Producten van Tesla Energy bevatten onderhoudsvrije lithium-ion batterijcellen (cellen) die vergelijkbaar zijn met 
oplaadbare batterijen in veel elektronische consumentenproducten. Cellen zijn individuele, hermetisch afgesloten cilinders 
van ongeveer 21 mm in diameter en 70 mm lang.

Alle cellen bevatten lithium-ion elektroden, die als volgt kunnen zijn samengesteld:

• Lithium-nikkel-kobalt-aluminiumoxide (NCA-materiaal), LiNixCoyAlzO2;
• Lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC-materiaal) LiNixMnyCozO2;
• Lithium-nikkel-mangaanoxide (NMO-materiaal), LiNixMnyO2
• Lithium-kobaltoxide, LiCoO2;
• of een mengsel van deze verbindingen

DE CELLEN EN BATTERIJEN BEVATTEN GEEN METALLISCH LITHIUM. Individuele cellen hebben een nominale 
spanning van ongeveer 3,6 V.

BEDRIJF, CONTACT EN PRODUCTINFORMATIE
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Tesla Energy-producten bevatten ook onderhoudsvrije thermische regelsystemen met koelvloeistoffen en/of 
koudemiddelen. Voor deze vloeibare materialen zijn veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar.

Tabel 2. Thermische inhoud
Niet-celmaterialen met veiligheidsinformatiebladen in Tesla Energy-

producten
Geschatte hoeveelheid

Ethyleenglycol 50/50 mengsel met water
Powerwall 1: 1,6 liter 50/50 mengsel

Powerwall 2: 2,3 liter 50/50 mengsel

Powerpack 1: 22 liter 50/50 mengsel

Powerpack 2: 26 liter 50/50 mengsel

Powerpack-omvormer: 11 liter 50/50 mengsel

Megapack: 540 liter 50/50 mengsel

Powerpack Pod-module: geen

Megapack-batterijmodule: geen

R134a: 1,1,1,2-tetrafluorethaan koudemiddel
Powerwall 1, 2: geen

Powerpack 1, 2: 400 g

Megapack: 7,6 kg

Powerpack Pod-module: geen

Megapack-batterijmodule: geen

Individuele lithium-ion cellen zijn verbonden om modules te vormen. Modules zijn batterijsubcomponenten. Deze modules 
zijn geïnstalleerd in Tesla Energy-producten. De geschatte specificaties van Tesla Energy-producten worden hieronder 
vermeld.

Tabel 3. Geschatte specificaties van Tesla Energy-producten
Onderdeelnummer 

(reviseringsnummer, 
indien beschikbaar)

Omschrijving Modulespanning 
– bij transport 

(V)

Max. DC-
spanning 

van 
systeem

Max. AC-
spanning 

van 
systeem

Gewicht 
(kg)

Hoogte 
(cm)

Breedte 
(cm)

Diepte 
(cm)

Uitvoeringen Powerwall 1

1050100-x*y*-z* POWERWALL, 
2KW, 7KWH

<30 (DC) 450 (DC) -
95

(210 lb)

130

(51 in)

86

(34 in)

18

(7 in)

1067000- x*y*-z* POWERWALL, 
3,3KW, 7KWH

<30 (DC) 450 (DC) -
95

(210 lb)

130

(51 in)

86

(34 in)

18

(7 in)
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Onderdeelnummer 
(reviseringsnummer, 
indien beschikbaar)

Omschrijving Modulespanning 
– bij transport 

(V)

Max. DC-
spanning 

van 
systeem

Max. AC-
spanning 

van 
systeem

Gewicht 
(kg)

Hoogte 
(cm)

Breedte 
(cm)

Diepte 
(cm)

1068000-x*y*-z* POWERWALL, 
6,6KW, 10KWH

<30 (DC) 450 (DC) -
101

(223 lb)

130

(51 in)

86

(34 in)

18

(7 in)

Uitvoeringen Powerwall 2

1092170-x*y*-z* AC POWERWALL <30 (DC) 450 (DC) 300 (AC)
114

(251,3 
lb)

115

(45,3 
in)

75

(29,6 in)

14

(5,75 
in)

1112170-x*y*-z* DC POWERWALL <30 (DC) 450 (DC) -
115

(254 lb)

112

(44 in)

74

(29 in)

14

(5,5 
in)

Uitvoeringen Powerpack 1

1047404-x*y*-z*
POWERPACK

(2 uur continue 
netto ontlading)

<30 (DC) 450 (DC) 480 (AC)
1680

(3700 
lb)

219

(86 in)

97

(38 in)

132

(52 in)

1060119-x*y*-z*
POWERPACK

(4 uur continue 
netto ontlading)

<30 (DC) 450 (DC) 480 (AC)
1665

(3670 
lb)

219

(86 in)

97

(38 in)

132

(52 in)

1121229-x*y*-z*
POWERPACK

(4 uur continue 
netto ontlading)

<30 (DC) 450 (DC) 480 (AC)
2160

(4765 
lb)

219

(86 in)

97

(38 in)

132

(52 in)

Uitvoering Powerpack 1.5

1089288-x*y*-z* POWERPACK 1.5 
C/2 SYSTEEM

<30 (DC) 960 (DC) 480 (AC)
1622

(3575 
lb)

219

(86 in)

131

(51,5 in)

82

(32,5 
in)

Uitvoeringen Powerpack 2/2.5

1083931-x*y*-z* 
(1130518-x*y*-z*)

POWERPACK 2 
C/4 SYSTEEM

<30 (DC) 960 (DC) 480 (AC)
2160 219 131 82
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Onderdeelnummer 
(reviseringsnummer, 
indien beschikbaar)

Omschrijving Modulespanning 
– bij transport 

(V)

Max. DC-
spanning 

van 
systeem

Max. AC-
spanning 

van 
systeem

Gewicht 
(kg)

Hoogte 
(cm)

Breedte 
(cm)

Diepte 
(cm)

(4765 
lb)

(86 in) (51,5 in) (32,5 
in)

1083932-x*y*-z* POWERPACK 2 
C/2 SYSTEEM

<30 (DC) 960 (DC) 480 (AC)
2160

(4765 
lb)

219

(86 in)

131

(51,5 in)

82

(32,5 
in)

1490025-x*y*-z* POWERPACK 2,5 
C/4 SYSTEEM

<30 (DC) 960 (DC) 480 (AC)
2160

(4765 
lb)

219

(86 in)

131

(51,5 in)

82

(32,5 
in)

1490026-x*y*-z* POWERPACK 2,5 
C/2 SYSTEEM

<30 (DC) 960 (DC) 480 (AC)
2160

(4765 
lb)

219

(86 in)

131

(51,5 in)

82

(32,5 
in)

1490027-x*y*-z* POWERPACK 2,5 
C/2 SYSTEEM

<30 (DC) 960 (DC) 480 (AC)
2160

(4765 
lb)

219

(86 in)

131

(51,5 in)

82

(32,5 
in)

Megapack (alle versies - afmetingen zoals gemeten voor behuizingsomhulling voor 1462965-x*y*-z*)

1462965-x*y*-z* MEGAPACK <450 (DC) 960 (DC) 505 (AC)
25.400

(56.000 
lb) 
(max)

252,2

(99 ¼ 
in)

716,8

(282 ¼ 
in) 
(lengte)

165,9

(65 ¼ 
in)

Reserveonderdelen

N.v.t. POWERPACK 
POD-MODULE

<30 (DC) 960 (DC) N.v.t.
98

(215 lb)

12

(5 in)

100

(39 ½ 
in)

75

(29 ½ 
in)

N.v.t. MEGAPACK-
BATTERIJMODULE

<450 (DC) 960 (DC) N.v.t.
1.085

(2.400 
lb)

66

(26 in)

81

(32 in)

149

(59 ½ 
in)
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* NB: het 8e of 9e cijfer kan elk(e) nummer of letter zijn en het 10e cijfer kan elke letter zijn.

BEDRIJF, CONTACT EN PRODUCTINFORMATIE

8Handleiding noodsituaties omtrent de lithium-ionbatterij



3.1 Algemene voorzorgsmaatregelen

De in dit document beschreven producten zijn gevaarlijk bij onjuist gebruik. Schade aan eigendommen of persoonlijk 
letsel, inclusief dodelijk letsel, is mogelijk bij onjuist gebruik.

Tesla Energy-producten bevatten lithium-ion batterijen. Een batterij is een energiebron. Voorkom kortsluiting, doorboren, 
verbranden, pletten, onderdompelen, geforceerd ontladen of blootstellen aan temperaturen boven het aangegeven 
bedrijfstemperatuurbereik van het product. Een interne of externe kortsluiting kan leiden tot aanzienlijke oververhitting en 
een ontstekingsbron creëren die brand kan veroorzaken in de omringende materialen of materialen binnen de cel of 
batterij. Onder normale gebruiksomstandigheden worden de elektrodematerialen en het elektrolyt dat ze bevatten niet 
blootgesteld, op voorwaarde dat de integriteit en afdichtingen van de batterij intact blijven. Risico van blootstelling kan 
zich alleen voordoen in gevallen van misbruik (mechanisch, thermisch, elektrisch).

3.2 Risico’s met betrekking tot hoogspanning
Onder normale gebruiksomstandigheden, mits de behuizing van een Tesla Energy-product gesloten blijft, levert het 
product geen elektrisch gevaar op. Talrijke beveiligingsinrichtingen zijn in Tesla Energy-producten geïntegreerd om ervoor 
te zorgen dat de hoogspanningsbatterij veilig blijft bij een aantal verwachte ongeoorloofde gebruiksomstandigheden. Alle 
samengestelde batterijcellen van het product zijn afgedicht als subgroepen in behuizingen (pods voor Powerpack of 
batterijmodules voor Megapack).

Bij een Powerpack en Megapack is de buitenkant van elke pod/batterijmodule geïsoleerd van interne componenten en 
zijn de aansluitingen aanraakveilig. Pods worden vervolgens geïnstalleerd in een stevige metalen behuizing, die is 
geïsoleerd van hoogspanning. Megapack-batterijmodules zijn op gelijkaardige wijze afgedicht en niet toegankelijk van 
buitenaf. In de Powerwall zit de module in de unit en is deze alleen toegankelijk voor Tesla-personeel. Alleen door Tesla 
goedgekeurd personeel heeft toegang tot deze componenten.

Een Tesla Energy-product kan een aanzienlijk hoge spanning en risico op elektrocutie veroorzaken indien de buitenste 
behuizing, pod-/modulebehuizingen en/of veiligheidscircuits zijn aangetast of aanzienlijk zijn beschadigd. Een accupack, 
zelfs in een normaal ontladen toestand, kan een aanzienlijke elektrische lading bevatten en kan bij onjuist gebruik leiden 
tot (dodelijk) letsel. Indien een Tesla Energy-product zichtbaar is beschadigd of als de behuizing is aangetast, neem dan 
bij de praktijk passende preventieve maatregelen tegen hoogspanning, totdat het gevaar is beoordeeld (en indien nodig 
afgevoerd).

ATTENTIE: SNIJD NOOIT IN EEN AFGEDICHTE BEHUIZING VAN EEN TESLA ENERGY-PRODUCT vanwege de 
gevaren van hoogspanning en elektrocutie.

Neem contact op met het Tesla Service Support-team voor de juiste instructies voor installatie/verwijdering:

BEHANDELING, GEBRUIK EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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3.3 Risico's in verband met mechanische schade
Mechanische schade aan Tesla Energy-producten kan resulteren in een aantal gevaarlijke omstandigheden (hieronder 
besproken), waaronder:

• Lekkage van koelvloeistof van accupack (zie Risico's in verband met lekkage van koelvloeistof)
• Lekkage van koudemiddel (alleen Powerpack- en Megapack-systeem, zie Risico's in verband met lekkage van 

koudemiddel (alleen Powerpack en Megapack))
• Lekkage van elektrolyt uit cellen (zie Risico's in verband met lekkage van elektrolyt)
• Snelle opwarming van individuele cellen als gevolg van een exotherme reactie van samengestelde materialen 

(thermische instabiliteit van cellen), ontluchting van cellen en de verspreiding van zelfverwarming en thermische 
instabiliteit naar naburige cellen.

• Brand

Om mechanische schade aan Tesla Energy-producten te voorkomen, moeten deze items worden opgeslagen in de 
originele verpakking wanneer deze niet worden gebruikt of voorafgaand aan de installatie (zie Voorzorgsmaatregelen bij 
opslag).

3.4 Risico's in verband met blootstelling aan verhoogde temperaturen
Tesla Energy-producten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F), met tot 
100% bedrijfsvochtigheid (condenserend), en tegen opslagtemperaturen tot 60 °C (140 °F) en <95% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend) gedurende 24 uur zonder invloed op hun goede werking.

Langdurige blootstelling van Tesla Energy-producten aan hogere dan deze temperaturen kan leiden tot thermische 
instabiliteit van batterijcellen en resulteren in brand. Blootstelling van accupacks aan lokale warmtebronnen, zoals 
vlammen, kan leiden tot reacties van thermische instabiliteit in cellen en dient te worden voorkomen.

3.5 Risico's in verband met lekkage van koelvloeistof
De temperatuurregeling van producten van Tesla Energy vindt plaats via een koeling met vloeistof van een 50/50-mengsel 
van ethyleenglycol en water. Een typisch Powerpack-batterijsysteem bevat ongeveer 26 liter koelvloeistof (Powerpack 
2/2.5) of ongeveer 22 liter koelvloeistof (Powerpack 1). Een typisch Powerwall-systeem bevat ongeveer 1,6 liter 
koelvloeistof (Powerwall 1) of ongeveer 2,3 liter koelvloeistof (Powerwall 2). De Powerpack-omvormer (volledig gevuld) 
bevat ongeveer 11 liter koelvloeistof. Een typisch Megapack bevat ongeveer 540 liter koelvloeistof. Mechanische schade 
aan een Tesla Energy-product dat is geïnstalleerd, kan leiden tot lekkage van de koelvloeistof. De vloeistof is blauw van 
kleur en heeft geen sterke geur.

Voor informatie over de toxicologische risico's in verband met ethyleenglycol, evenals ecologische effecten en 
verwijderingsinstructies, verwijzen wij naar het specifieke veiligheidsinformatieblad (VIB) voor de accuvloeistof.

Langdurige blootstelling van een Tesla Energy-product aan gelekte koelvloeistof kan extra schade aan het product 
veroorzaken, zoals corrosie en aantasting van de bescherming van elektronische onderdelen.

3.6 Risico's in verband met lekkage van koudemiddel (alleen Powerpack en 
Megapack)
Het thermische regelsysteem van een Powerpack en Megapack bevat respectievelijk 400 g en 7,6 kg R134a: 1,1,1,2-
tetrafluorethaan koudemiddel in een onderhoudsvrij systeem. Mechanische schade aan een Powerpack of Megapack kan 
leiden tot het vrijkomen van koudemiddel. Een dergelijke lekkage lijkt op de emissie van rook.

Voor informatie over de toxicologische risico's in verband met R134a, evenals ecologische effecten en 
verwijderingsinstructies, verwijzen wij naar het specifieke veiligheidsinformatieblad (VIB) voor R134a.

BEHANDELING, GEBRUIK EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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3.7 Risico's in verband met lekkage van elektrolyt
Het elektrolyt binnen samengestelde cellen omvat een vluchtige op koolwaterstof gebaseerde vloeistof en opgelost 
lithiumzout (een bron van lithiumionen) zoals lithium hexafluorfosfaat. Het elektrolyt in de cellen van Tesla Energy-
producten is grotendeels geabsorbeerd in elektroden in individueel afgesloten cellen. Het elektrolyt reageert met deze 
materialen en wordt verbruikt tijdens de normale werking van de batterijen. De afwezigheid van vrij vloeibaar elektrolyt 
maakt het onpraktisch om het elektrolytvolume in Tesla Energy-producten te rapporteren.

De kans op lekkage van elektrolyt uit Tesla Energy-producten is zeer klein. Elektrolyt kan uit een enkele cel worden 
gehaald met behulp van een centrifuge, of door sommige extreme beschadiging, zoals ernstige verbrijzeling. Het is echter 
zeer moeilijk cellen mechanisch zodanig te beschadigen dat dit lekkage van elektrolyt veroorzaakt. Zelfs als een enkele 
cel zodanig zou worden beschadigd dat lekkage van elektrolyt zou kunnen ontstaan, is het uiterst moeilijk om een lek van 
meer dan een enkele cellen te veroorzaken als gevolg van een incident. Bovendien zijn de cellen verbonden in modules 
die in een afgedichte stalen, gecompartimenteerde behuizing zijn ondergebracht. Elk compartiment heeft de capaciteit 
voor vloeistof uit een groot aantal individuele cellen. Voordat de elektrolytvloeistof in contact kan komen met een 
gebruiker van een Tesla Energy-product, zouden de externe behuizing, de pod-/batterijmodulebehuizing en de cel ernstig 
mechanisch moeten zijn beschadigd. Als zodanig worden Tesla Energy-producten geacht geen risico in te houden op het 
ontsnappen van vloeibaar elektrolyt.

Al het vrijgekomen elektrolyt zal waarschijnlijk snel verdampen, waardoor een wit zoutrestant achterblijft. Verdampt 
elektrolyt is brandbaar en bevat verbindingen van alkylcarbonaat. Gelekt elektrolyt is kleurloos en wordt gekenmerkt door 
een zoete geur. Als een geur duidelijk aanwezig is, evacueer of ontruim dan de omgeving en zorg dat de ruimte goed 
wordt geventileerd.

ATTENTIE: VERMIJD CONTACT MET ELEKTROLYT.

Gelekte elektrolytoplossing is ontvlambaar en bijtend/irriterend voor de ogen en huid. Als een vloeistof wordt aangetroffen 
waarvan het vermoeden bestaat dat het elektrolyt is, ventileer dan de omgeving en voorkom contact met de vloeistof 
totdat een positieve identificatie kan worden gemaakt en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden 
gedragen (bescherming van ogen, huid en luchtwegen). Chemische strips kunnen worden gebruikt om gemorste vloeistof 
te identificeren (elektrolyt zal petroleum/organisch oplosmiddel en fluorverbindingen bevatten).

In het geval van een lekkage van elektrolyt wordt de volgende veiligheidsuitrusting aanbevolen: een luchtzuiverend 
masker met organische damp/zuur-gaspatronen, een veiligheidsbril of een volgelaatmasker en veiligheidshandschoenen 
(butylrubber of gelamineerde folie (bijv. Silver Shield)). Men dient beschermende kleding te dragen. Gebruik een droog 
absorberend materiaal om de gemorste stof op te ruimen.

OPMERKING: Een aanvaardbare blootstellingsconcentratie van elektrolyt is nog niet vastgesteld door de American 
Council of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). In het geval van lekkage van elektrolyt uit de batterij, is de orale 
LD50 (rat) groter dan 2 g/kg (schatting).

3.8 Risico's in verband met ontsnappend elektrolyt
Lithium-ion-cellen zijn afgedicht eenheden en dus kan ontsnapping van elektrolyt onder normale gebruiksomstandigheden 
niet optreden. Indien blootgesteld aan abnormale verhitting of andere vormen van onjuiste gebruiksomstandigheden 
kunnen elektrolyt en afbraakproducten van elektrolyt verdampen en uit cellen ontsnappen. Ophoping van vloeibaar 
elektrolyt is onwaarschijnlijk bij abnormale verhitting. Ontsnappende gassen zijn een veel voorkomende vroege indicatie 
van thermische instabiliteit - een abnormale en gevaarlijke situatie.

Indien ontsnappende gassen of rook worden waargenomen uit een Tesla Energy-product, verlaat dan de ruimte en stel 
een hulpverleningsdienst en/of de plaatselijke brandweer op de hoogte. Gassen of rook die ontsnappen uit een lithium-ion 
accupack zijn waarschijnlijk brandbaar en kunnen onverwacht ontbranden aangezien de omstandigheid die leidde tot 
ontluchting van de cel ook ontbranding van de ontsnappende gassen kan veroorzaken. Een Tesla Energy-product waarin 
gassen ontsnappen, mag alleen worden benaderd met uiterste voorzichtigheid door getrainde hulpverleningsdiensten die 
zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals beschreven in Beschermingsuitrusting voor 
brandweerlieden.

BEHANDELING, GEBRUIK EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

11Handleiding noodsituaties omtrent de lithium-ionbatterij



De samenstelling van het ontsnappende gas in cellen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder celsamenstelling, 
laadtoestand van de cel en de oorzaak van de ontsnappende gassen in de cel. Ontsnappende gassen kunnen bestaan uit 
vluchtige organische stoffen (VOS) (zoals alkyl-carbonaten, methaan, ethyleen en ethaan), waterstofgas, kooldioxide, 
koolmonoxide, roet en deeltjes die oxiden van nikkel, aluminium, lithium, koper en kobalt bevatten. Bovendien kunnen 
fosforpentafluoride, POF3 en HF-dampen worden gevormd.

ATTENTIE: VERMIJD CONTACT MET ONTSNAPPEND GAS.

Ontsnappende gassen kunnen irriterend zijn voor de ogen, huid en keel. Ontsnappende gassen zijn meestal heet; bij het 
verlaten van een cel kan de temperatuur van ontsnappend gas hoger zijn dan 600 °C (1110 °F). Contact met hete gassen 
kan brandwonden veroorzaken. Ontsnappend elektrolyt is brandbaar en kan ontbranden bij contact met een 
ontstekingsbron, zoals een open vlam, vonk of een voldoende verhit oppervlak. Ontsnappend elektrolyt kan ook 
ontbranden bij contact met cellen waarin een reactie van thermische instabiliteit plaatsvindt.
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4.1 Brandbestrijdingsmaatregelen
LET OP!: Neem voor de bestrijding van een brand van of gevaarlijk incident met een Tesla-product onmiddellijk 
contact op met Tesla voor technische hulp. Alleen getrainde professionals mogen een brand bestrijden.

Een significante brand van Tesla Energy-producten kan zich alleen voordoen als de batterijbehuizing wordt onderworpen 
aan een extreme externe gebeurtenis, zoals langdurige directe blootstelling aan een groot vuur of ernstige fysieke impact. 
Thermische instabiliteit van een enkele cel verspreidt zich niet naar naburige cellen, zoals tests volgens de UL- en IEC-
normen hebben aangetoond. Uitgebreide, strenge tests hebben uitgewezen dat Tesla Energy-producten zich in het geval 
van een brand op veilige en gecontroleerde wijze gedragen. Ze branden langzaam op zonder explosieve uitbarstingen, 
deflagratie of onverwachte gevaren en zonder verspreiding naar naburige behuizingen. Deze claims zijn gevalideerd door 
grootschalige brandtests en de beschikbaarheid van rapporten van derden.

4.1.1 Reageren op een Tesla Energy-product met ontsnappend gas

Rook afkomstig van een Tesla Energy-product kan wijzen op een abnormale en gevaarlijke situatie. Batterijbrand door 
thermische instabiliteit wordt voorafgegaan door een periode van rook. De rook is waarschijnlijk brandbaar en kan op elk 
moment ontbranden. Als brand of rook afkomstig van een Tesla Energy-product wordt waargenomen, moeten de 
volgende maatregelen worden getroffen:

1. Schakel de unit/het systeem indien mogelijk uit (zie Uitschakeling in een noodgeval)
2. Evacueer de omgeving
3. Waarschuw getrainde eerstehulpverleners, de lokale brandweer en de aangewezen expert (SME), indien 

beschikbaar.

ATTENTIE: Bij het reageren op brand met het Powerpack-systeem mag u de Powerpack-units niet vanaf de 
voorzijde (deurzijde) naderen. Tref alle maatregelen aan de zijkanten of achterzijde van de unit. Probeer niet de 
deur van de behuizing te openen of in contact te komen met de unit. Zoals uit testresultaten blijkt, verspreidt een 
brand van een Powerpack zich niet naar naburige Powerpacks.
ATTENTIE: Bij het bestrijden van een brand van een Megapack mag het systeem niet worden benaderd en mag 
niet worden geprobeerd om deuren te openen. De deuren zijn ontworpen om gesloten te blijven, en ingebouwde 
deflagratie-ventilatieopeningen in het dak van het systeem laten rook en vlammen ontsnappen via de bovenkant en 
de voorste inlaatlamellen van het thermisch systeem. Zoals uit testresultaten blijkt, verspreidt een brand van een 
Megapack zich niet naar naburige Megapacks.

Het Tesla Energy-product moet dan worden gecontroleerd op tekenen van aanhoudende rookontwikkeling. Als brand 
ontstaat en vlammen zichtbaar zijn, wordt aanbevolen water te sproeien op naburige batterijbehuizingen en blootgestelde 
oppervlakken (zie Defensieve brandbestrijding), in plaats van direct op het brandende systeem. Het direct besproeien van 
de betrokken behuizing met water zal de thermische instabiliteit niet stoppen. De brand zit immers achter meerdere lagen 
staalmateriaal en er is aangetoond dat directe besproeiing met water de uiteindelijke verbranding van het volledige 
systeem alleen vertraagt. In een dergelijk geval mag (mogen) de deur(en) niet worden geopend. Tests hebben 
aangetoond dat thermische instabiliteit in een Powerpack of Megapack zich niet verspreidt naar een naburige behuizing, 
zelfs zonder gebruik van water of andere blusmiddelen. Wel kan water worden gebruikt om verdere verspreiding van het 
gevaar naar blootgestelde oppervlakken en omgevingen te beperken.

Sproeien met water wordt als veilig middel beschouwd voor gebruik bij blootgestelde Tesla Energy-producten. Water 
wordt als aanbevolen blusmiddel beschouwd voor een lithium-ion batterijbrand. Water heeft een superieur koelvermogen, 
is (op vele plaatsen) overvloedig beschikbaar en is gemakkelijk te transporteren naar de brandhaard. Gasvormige stoffen 
zoals CO2, Halon of droge chemische vuurdovende stoffen kunnen het branden van lithium-ion batterijen tijdelijk 
onderdrukken, maar koelen lithium-ion batterijen niet af en beperken daardoor de verspreiding van reacties van 
thermische instabiliteit in cellen niet. Metaalhoudende vuurdovende stoffen zoals LITH-X, grafietpoeder of koperpoeder 
zijn niet geschikt voor het onderdrukken van branden met lithium-ion batterijen aangezien deze waarschijnlijk niet effectief 
zijn.
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Als de brandende behuizing direct met water wordt geblust, kan elektrolyse van water (splitsing van water in waterstof en 
zuurstof) bijdragen tot een brandbaar gasmengsel dat wordt gevormd door verdamping van cellen, brandend kunststof en 
de verbranding van andere brandbare stoffen.

Een batterijbrand kan meerdere uren duren en het kan 24 uur of langer duren voordat het accupack is afgekoeld nadat 
het volledig is opgebrand door thermische instabiliteit. Een brand van een lithium-ion batterij die gedoofd lijkt, kan weer 
oplaaien als niet alle cellen zijn opgebrand ten gevolge van de exotherme reactie van samengestelde materialen van 
kapotte of beschadigde cellen, of niet-opgebrande cellen. Laat het accupack volledig opbranden en koel de verbrande 
massa vervolgens af met water. Nadat de vlammen en rook zichtbaar zijn verdwenen, kan de temperatuur van de unit 
actief worden gemeten met een thermische camera.

4.1.2 Defensieve brandbestrijding

Tesla beveelt aan om een brand van een Tesla Energy-product defensief te bestrijden. Brandweerlieden moeten op 
veilige afstand blijven en de batterij laten opbranden. Brandweerlieden moeten een nevelpatroon gebruiken om naburige 
units of blootstellingen te beschermen of de baan van de rook te controleren. Er is aangetoond dat een brandslang met 
een dikte van 5 cm volstaat. Direct water op het brandende systeem spuiten zal de brand vertragen, maar niet blussen. 
Een batterijbrand kan meerdere uren duren en kan meermaals oplaaien door de manier waarop thermische instabiliteit 
zich in de behuizing verspreidt. Het kan 24 uur of langer duren voordat het accupack is afgekoeld nadat het volledig is 
opgebrand.

4.1.3 Beschermingsuitrusting voor brandweerlieden

Brandweerlieden moeten een zelfstandig ademhalingstoestel (SCBA) en een brandwerende uitrusting dragen. Cellen of 
batterijen kunnen ontbranden of potentieel gevaarlijke organische dampen kunnen vrijkomen bij blootstelling aan extreme 
hitte, brand of overspanning. Deze dampen kunnen bestaan uit vluchtige organische stoffen (VOS), waterstofgas, 
kooldioxide, koolmonoxide, roet en deeltjes die oxiden van nikkel, aluminium, lithium, koper en kobalt bevatten. 
Bovendien kunnen fosforpentafluoride, POF3 en HF-dampen worden gevormd.
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ATTENTIE: Na het afsluiten van de stroom naar een Tesla Energy-product blijft de batterij spanning voeren en is de 
kans op een elektrische schok nog steeds aanwezig.
ATTENTIE: Benader het product niet en open geen deuren van het product als er rook of vuur zichtbaar is.

Het Powerpack-systeem, Megapack of Powerwall uitschakelen in een noodgeval:

5.1 Powerpack-systeem

1. Als er een externe noodstopknop of uitschakelcontact op afstand is voor Powerpack, schakelt u deze in.
2. Als na Powerpack een externe AC-onderbrekings- of scheidingsschakelaar is geïnstalleerd, opent u de 

onderbrekings- of scheidingsschakelaar.
3. Open, alleen als dit veilig kan, de DC-scheidingsschakelaar op de deur van de omvormer.

5.2 Megapack

1. Als er een externe noodstopknop of uitschakelcontact op afstand is voor Megapack, schakelt u deze in.
2. Als na Megapack een externe AC-onderbrekings- of DC-scheidingsschakelaar is geïnstalleerd, opent u de 

onderbrekings- of DC-scheidingsschakelaar.
3. Open, alleen indien dit veilig kan, de klantinterfacedeur om toegang te krijgen tot de AC-onderbrekingsschakelaar, 

verwijder de DC-uitschakelsleutel en pas indien nodig Lock Out-Tag Out (LOTO, vergrendelen en labelen) toe.

5.3 Powerwall

1. Als een noodstopknop aanwezig is, schakelt u deze in.
2. Open de AC-onderbrekingsschakelaar die na het systeem is geïnstalleerd.

UITSCHAKELING IN EEN NOODGEVAL
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6.1 Eerstehulpmaatregelen

6.1.1 Elektrische schok/elektrocutie

Zoek onmiddellijk medische hulp als een elektrische schok of elektrocutie heeft plaatsgevonden (of wordt vermoed).

6.1.2 Contact met gelekt elektrolyt

De samengestelde batterijcellen zijn afgedicht. De inhoud van een open (gebroken) samengestelde batterijencel kan 
huidirritatie en/of chemische brandwonden veroorzaken. Indien materialen uit een gescheurde of anderszins beschadigde 
cel of batterij in contact komen met de huid, onmiddellijk spoelen met water en het getroffen gebied wassen met water en 
zeep. Als een chemische verbranding optreedt of als de irritatie aanhoudt, medische hulp inroepen.

Bij contact met de ogen, spoelen met grote hoeveelheden water gedurende 15 minuten zonder wrijven en direct een arts 
raadplegen.

6.1.3 Inademing van elektrolytdampen

Als elektrolytdampen worden ingeademd, breng de betreffende persoon dan in de frisse lucht. Bij ademstilstand 
kunstmatige ademhaling toepassen en onmiddellijk medische hulp inroepen.

6.1.4 Inademing van ontsnappend gas

De samengestelde batterijcellen zijn afgedicht en gassen mogen tijdens normaal gebruik niet uit de cellen ontsnappen. 
Als ontsnappende gassen worden ingeademd, breng de betreffende persoon dan in de frisse lucht. Bij ademstilstand 
kunstmatige ademhaling toepassen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

EERSTE HULP
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7.1 Voorzorgsmaatregelen bij opslag
Powerpack-systemen, Powerwalls en subcomponenten moeten worden opgeslagen in goedgekeurde verpakkingen 
voorafgaand aan de installatie. Megapack bevat geen verpakking en kan in transportvorm worden opgeslagen met een 
afdekzeil.

Bewaar Tesla Energy-producten op een manier waarbij de aansluitklemmen geen kortsluiting kunnen maken (zorg dat 
geen elektrisch geleidende verbinding kan worden gevormd).

Hoge temperaturen kunnen leiden tot een kortere levensduur van de batterij. Tesla Energy-producten zijn bestand tegen 
omgevingstemperaturen van -40 °C tot 60 °C gedurende maximaal 24 uur. Echter, Tesla Energy-producten die langer dan 
één maand worden opgeslagen, moeten worden opgeslagen bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en 30 °C (-4 °F en 
86 °F), bij een vochtigheid <95% en worden beschermd tegen condens. Opslag buiten het aanbevolen temperatuurbereik 
kan de levensduur van het product verkorten. Sla Tesla Energy-producten niet op in de buurt van verwarmingsapparatuur.

Idealiter dient een Tesla Energy-product te worden opgeslagen met een laadtoestand (SOC) van 50% of minder. Tesla 
Energy-producten mogen niet met een volle laadtoestand of volledig ontladen gedurende langere tijd worden opgeslagen, 
aangezien beide omstandigheden een negatieve invloed hebben op de levensduur van de batterij. Tesla Energy-
producten dienen zonder toezicht niet langer dan twaalf maanden te worden opgeslagen aangezien de levensduur van de 
batterij anders negatief kan worden beïnvloed.

De opslagruimte moet worden beschermd tegen overstromingen.

Ruimtes voor langdurige opslag moeten voldoen aan de toepasselijke voorschriften van de lokale brandweer.

De aanvaardbare opslagdichtheid van accupacks en de opslaghoogte van accupacks zal worden bepaald door de 
plaatselijke overheidsinstanties. Eisen en limieten worden gebaseerd op een aantal factoren, waaronder de structurele en 
brandbeschermingskenmerken van de opslagruimte en aanbevelingen voor brandveiligheid uitgevaardigd door de 
National Fire Protection Association (NFPA) en vergelijkbare organisaties. Op het moment van dit schrijven is er geen 
standaard productclassificatie gedefinieerd voor lithium-ion cellen of accupacks (zie 2016 NFPA 13: Norm voor de 
installatie van sprinklersystemen). Tesla-producten hebben een laadtoestand (SOC) van slechts 30-40 % tijdens opslag, 
wat de energie-impact bij brand vermindert. Zo is bijvoorbeeld een verminderd energieniveau van 30% vastgelegd als 
aanvaardbaar niveau voor luchtvervoer op basis van uitgebreide tests en analyses in samenwerking met de FAA. Tesla 
beveelt aan om lithium-ion cellen en batterijen in verpakking op dezelfde manier te behandelen als kunststofproducten 
van groep A.

OPSLAG
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8.1 Behandeling, opslag en transport van beschadigde Tesla Energy-producten
Neem in het geval van beschadiging van een Tesla Energy-product onmiddellijk contact op met Tesla.

Indien een Tesla Energy-product beschadigd is (behuizing van de batterij is ingedeukt of aangetast), is het mogelijk dat 
verwarming optreedt die uiteindelijk kan leiden tot brand. Beschadigde of geopende cellen/batterijen kunnen leiden tot 
een snelle verwarming (als gevolg van exotherme reactie van samengestelde materialen), de ontsnapping van brandbare 
dampen en de verspreiding van zelfverwarming en reacties van thermische instabiliteit naar naburige cellen.

Wacht minimaal 24 uur voorafgaand aan het gebruik of transport van een beschadigd Tesla Energy-product. Rook kan 
een indicatie zijn dat een thermische reactie gaande is. Indien geen rook, vlammen, tekenen van lekkage van 
koelvloeistof of tekenen van warmte worden waargenomen gedurende 24 uur, kan het Tesla Energy-product worden 
losgekoppeld en naar een veilige locatie worden gebracht. Neem contact op met het Tesla Service-team voor specifieke 
instructies voor het evalueren, loskoppelen en voorbereiden van een beschadigd Tesla Energy-product voor transport.

Een beschadigd Tesla Energy-product moet tijdens de opslag worden gecontroleerd op tekenen van rook, vuur, lekkage 
van koelvloeistof of tekenen van warmte. Als fulltime bewaking van het product niet mogelijk is (bijvoorbeeld tijdens 
langdurige opslag), moet het product worden verplaatst naar een veilige opslaglocatie.

Een veilige opslagplaats voor een beschadigde batterij is vrij van brandbare materialen en is alleen toegankelijk voor 
getrainde professionals en 15 m uit de wind van bouwwerken. Zo is een omheind, open terrein bijvoorbeeld een geschikte 
en veilige locatie. SLA BESCHADIGDE TESLA ENERGY-PRODUCTEN NIET OP NAAST ONBESCHADIGDE TESLA 
ENERGY-PRODUCTEN. Het is mogelijk dat een beschadigde batterij tijdens transport nog verder beschadigd raakt, 
hetgeen kan leiden tot brand. Om dit risico te minimaliseren, dient de beschadigde batterij met uiterste voorzichtigheid te 
worden behandeld.

BESCHADIGDE PRODUCTEN
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9.1 Procedures voor verwijdering
Tesla Energy lithium-ion batterijen bevatten geen zware metalen zoals lood, cadmium of kwik.

De onderstaande procedures gelden voor Tesla Energy-producten aan het einde van hun levensduur (EOL). Neem 
contact op met Tesla voor hulp bij verwijdering na een brand of thermisch probleem.

Tesla Energy-producten dienen te worden verwijderd of gerecycled in overeenstemming met lokale, provinciale en 
federale regelgeving. Merk op dat de voorschriften met betrekking tot verwijdering van batterijen kunnen variëren 
afhankelijk van het rechtsgebied. In de Verenigde Staten worden batterijen geclassificeerd als universeel afval en 
bovendien hebben vele individuele staten een specifieke regelgeving met betrekking tot de afvoer van accupacks. In 
Californië bijvoorbeeld moeten alle batterijen worden ingeleverd bij een universeel afvalbedrijf of bevoegd recyclingbedrijf.

Tesla Energy-producten bevatten recyclebare materialen. Tesla moedigt recycling sterk aan. Op dit moment verzoeken wij 
producten van Tesla die afgevoerd moeten worden, te retourneren naar een Tesla punt voor demontage en verdere 
verwerking.

Voor afvoeren zonder retourzending naar Tesla kunt u contact opnemen met de lokale, provinciale en/of federale 
autoriteiten over de geschikte methoden voor verwijdering en recycling. Tesla heeft vastgesteld dat ten minste twee 
recyclingbedrijven in Noord-Amerika in staat zijn op batterijproducten van Tesla te recyclen en drie in Europa, het Midden-
Oosten en Afrika (EMEA).

VERWIJDERING

19Handleiding noodsituaties omtrent de lithium-ionbatterij

9 Verwijdering



10.1 Onderhoud of reparatie
Tesla eist dat alle onderhouds-, service- en reparatiewerkzaamheden voor Tesla Energy-producten worden uitgevoerd 
door personeel of reparateurs die door Tesla zijn goedgekeurd. Dit geldt tevens voor alle proactieve en correctieve 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de levensduur van een Tesla Energy-product. Ondeugdelijke service of reparatie door 
personeel dat niet is goedgekeurd door Tesla kan de beperkte garantie van het product ongeldig maken, leiden tot 
defecten van het Tesla Energy-product, en mogelijk gevaarlijke en onverwachte elektrische situaties tot gevolg hebben.

ONDERHOUD
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11.1 Informatie over transport
Lithium-ion batterijen worden gereguleerd als diverse gevaarlijke goederen van klasse 9 (ook bekend als "gevaarlijke 
stoffen") overeenkomstig de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) - Technische Voorschriften voor het veilige 
vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht, de Internationale vereniging voor luchtvervoer (IATA) - Reglement 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen, de Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen (IMDG-code), 
Europese overeenkomsten betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID) en over de 
weg (ADR), en de toepasselijke nationale regelgeving zoals de Regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen in de 
VS (zie 49 CFR 173,185). Deze verordeningen bevatten zeer specifieke vereisten voor verpakkingen, etikettering, 
markering en documentatie. De regelgeving vereist ook dat de personen die betrokken zijn bij de voorbereiding van 
gevaarlijke goederen voor transport worden opgeleid voor het verpakken, etiketteren, markeren en voorbereiden van 
vervoersdocumenten.

VN-nummer 3480

Juiste verzendbenaming Lithium-ion batterijen

Gevarenclassificatie Klasse 9 Diversen

Verpakkingsgroep N.v.t.

OPMERKING: De beschreven informatie en aanbevelingen zijn gemaakt in goed vertrouwen en worden verondersteld 
juist te zijn op de datum van de vervaardiging van dit document. TESLA INC. geeft geen garantie, expliciet of impliciet, 
met betrekking tot de inhoud van deze informatie.
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Revisienr. Datum Omschrijving

01 14 juli 2015 ERG voor Tesla Powerpack-systemen, Powerwalls en subcomponenten

02 3 september 2015 Toegevoegde onderdeelnummers, bijgewerkte gewichten, voltages en temperaturen, 
toelichting bij gevaren in verband met gemorst elektrolyt, bijgewerkte opslagvereisten, 
bijgewerkte pictogrammen op waarschuwingsstickers, bijgewerkte verpakkingsgroep.

03 3 oktober 2016 Onderdeelnummers toegevoegd, kleine wijzigingen

04 30 juni 2017 Brandbestrijdingsoperaties toegevoegd voor Powerpack 2, inclusief benadering, 
uitlaatgassen en veiligheid. Algemene productinformatie en contactinformatie, alsmede 
onderdeelnummer en reviseringsnummers bijgewerkt

05 22 okt 2018 Opmaak gewijzigd voor gebruiksgemak en vertaling; vertrouwelijke status verwijderd; 
telefoonnummer voor CHEMTREC gecorrigeerd.

06 27 feb 2019 Hoofdstuk over opslagomstandigheden en brandbestrijdingsmaatregelen bijgewerkt 
om verdere context te geven bij tactieken als reactie op een brand van Tesla Energy-
producten. Opmaak aangepast, grafische afbeeldingen voor waarschuwingen en 
opmerkingen opgenomen.

07 17 dec 2019 Contactgegevens (Tesla-contacten), hoofdstuk over productspecificaties en hoofdstuk 
over gelekt elektrolyt bijgewerkt, en Megapack opgenomen in het hele document.

1.8 11 maart 2020 Voettekst gecorrigeerd; stijlen gecorrigeerd.

2.0 8 juli 2020
• Opmaak bijgewerkt
• Productspecificaties bijgewerkt
• Contactgegevens bijgewerkt
• Onderwerp over verhoogde temperatuur gecorrigeerd, Megapack nu opgenomen
• Naam van Tesla-omvormer gecorrigeerd naar Powerpack-omvormer
• Uitschakeling als afzonderlijk onderwerp opgenomen voor betere zichtbaarheid
• Hoofdstuk over brandbestrijding anders ingedeeld voor de duidelijkheid
• Taal bijgewerkt bij risico’s op opnieuw ontbranden

2.1 28 augustus 2020
• Specificaties van reserveonderdelen toegevoegd:

◦ Megapack-batterijmodule
◦ Powerpack Pod-module

REVISIEGESCHIEDENIS
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