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Cellpower kwaliteitsgarantie
Cellpower CLN = Betrouwbare kwaliteit

Cellpower begrijpt als geen ander dat een goede kwaliteit van 
onze producten cruciaal is voor een betrouwbare werking van 
uw toepassing. Daarom ziet Cellpower er streng op toe dat al 
onze producten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Voldoet het 
niet aan onze eisen, dan wordt het niet uitgeleverd. Al onze 
fabrikanten zijn minstens ISO 14001 en ISO 9001 gekeurd.

De 6 betrouwbare kwaliteiten van de Cellpower CLN accuserie

1: Robuust gebouwde cellen
De individuele cellen van CLN accu’s zijn zeer conservatief opgebouwd. De 
cellen zijn iets groter dan de meest voorkomende li-ion cellen en hebben 
daardoor een langere levensduur. Dit draagt ook bij aan een veilige werking 
van de accu, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

2: Accupack geïsoleerd met epoxyhars board
Om interne kortsluiting te voorkomen, is het interne accupack geïsoleerd 
met een epoxyhars board. Dit voorkomt eventuele interne schade, zelfs 
wanneer de accu zwaar wordt misbruikt.

3: Actieve bescherming door BMS
Het ingebouwde BMS (Batterij Management Systeem) monitort actief de 
verschillende parameters en prestaties van de accu. Het houdt de CLN accu 
volledig automatisch in de best mogelijke conditie en kan de accu zelfs 
afschakelen op het moment dat deze ernstig wordt misbruikt.

4: Passieve bescherming door zekering
Naast de actieve BMS bescherming, worden CLN accu’s ook passief 
beschermd door middel van een zekering. Niet alleen als extra 
veiligheidsmaatregel, maar ook om zo eventuele schade aan het BMS te 
voorkomen.

5: Behuizing van Anti Corrosion Coated Steel (ACCS)
Cellpower CLN accu’s zijn gebouwd om langdurig mee te gaan, zowel als het 
gaat om prestaties als om bouwkwaliteit. Daarom is de behuizing van de 
Cellpower CLN accu gemaakt van degelijk, maar tegelijk ook lichtgewicht 
staal (ACCS). CLN accu’s kunnen daardoor tegen een stootje.

6: UN38.3 and IEC62133:2017 gecertificeerd
Om de betrouwbare en degelijke kwaliteiten van de Cellpower CLN accu’s 
te onderschrijven, zijn alle CLN accu’s UN38.3 en IEC62133:2017 getest en 
gecertificeerd door Dekra. CLN accu’s beloven dus niet alleen betrouwbare 
kwaliteit, maar leveren dat ook.



Dekra gecertificeerd

Test Description Unit tested Passed?Individual cell Battery
Altitude simulation Simulation of unpressurized aircraft ✔ ✔ ✔
Thermal shock Resistance to temperatures ranging from 

-40°C to 75°C ✔ ✔ ✔
Vibration Simulation of vibrations during transport ✔ ✔ ✔
Shock Simulation of impacts and drops 

during transportation ✔ ✔ ✔
External short circuit Simulation of an external short to the 

terminals of the battery ✔ ✔ ✔
Impact Mass of 9.1kg dropped on the cell from 

height of 61cm ✔ n.v.t.* ✔
Overcharge Battery charged with double the 

recommended charge voltage and current ✔ ✔ ✔
Forced discharge Simulation of misconnected charger and cells 

installed in reverse ✔ n.v.t.* ✔
Final result ✔

Test Unit tested Times tested Passed?Individual cell Battery
Continuous charge ✔ n.v.t.* 5 ✔
Case stress n.v.t.* ✔ 3 ✔
External short circuit ✔ ✔ 5 ✔
Free fall ✔ ✔ 3 ✔
Thermal abuse ✔ n.v.t.* 5 ✔
Crush ✔ n.v.t.* 5 ✔
Overcharge n.v.t.* ✔ 5 ✔
Forced discharge ✔ n.v.t.* 5 ✔
Mechanical vibration n.v.t.* ✔ 3 ✔
Mechanical shock n.v.t.* ✔ 3 ✔
Forced internal short ✔ n.v.t.* 5 ✔
Internal AC resistance ✔ n.v.t.* 3 ✔
Final result ✔

UN38.3 Test procedures

IEC62133:2017 Test procedures

*: Niet toepasbaar voor dit testcriterium

*: Niet toepasbaar voor dit testcriterium
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Cyclische levensduur (50% D.O.D.)

Vergelijking tussen AGM en Lithium
Actieradius met scootmobiel
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Cellpower CPC Cyclic AGM series 
(600 cycli)
Cellpower CPX Extreme Cyclic AGM series 
(800-1000 cycli)

Cellpower CPG Extreme Cyclic Gel series 
(1000 cycli)

Cellpower CLN Extreme Cyclic Lithium series (1800 cycli)

Totale kosten over levensduur
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Cellpower CPC AGM
Cellpower CLN Lithium

2x CPC 75-12
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1x CLN 60-24: +40% actieradius

2x CLN 60-24: +180% actieradius


