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Bij het leveren en onderhouden van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie zal de laadspanning 
gemeten worden. Bij het onderhoud zal aanvullend de accuspanning gecontroleerd worden. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de voeding (laadinrichting) voldoet aan de NEN-EN 54-4. 

 
De gemeten waarde zal vergeleken worden met de door de leverancier van de voeding 
(laadinrichting) en/of accu aangegeven specificaties met goed- en afkeurcriteria.  
 
Indien de specificaties met goed- en afkeurcriteria van de leverancier niet beschikbaar zijn hanteert 
CIBV onderstaande meetmethode en meetwaarden. 

 
Werkwijze meting 
Administratief wordt in de serviceovereenkomst gecontroleerd of de autonomie (<72 uur) groter is dan 
de gegarandeerde maximale reparatietijd van een storing in de noodstroomvoorziening. 
 
De meetprocedure is als volgt: 

1. stel in het voorgesprek vast of via het logboek/geheugen van de brandmeld- en/of 
ontruimingscentrale dat de accubatterij in de afgelopen 48 uur niet is ontladen; 

2. meet (V) met aangesloten stroomdraden de totale laadspanning; 
3. schakel de primaire energievoorziening uit (noodstroombedrijf) en wacht 1 tot 3 uur. Schakel de 

primaire energievoorziening pas weer in aan het eind van de vereiste autonomietijd of aan het 
eind van de inspectie. 

4. meet (V) de accuspanning (bij serieschakeling de spanning van elke accubatterij); 
5. meet (A) de ruststroom en de alarmstroom; 
 
Uitgangspunt is dat de accu een onderhoudsvrije verzegelde lood-zuur accu betreft. 
 
De meetwaarden worden beoordeeld ten opzichte van de volgende grenswaarden: 

 

 Nominale spanning accubatterij 12 V 24V 48V 

Laadspanning bij -5 °C 

Laadspanning bij 0 °C 

Laadspanning bij 5 °C 

Laadspanning bij 10 °C 

Laadspanning bij 15 °C 

Laadspanning bij 20 °C 

Laadspanning bij 25 °C 

Laadspanning bij 30 °C 

Laadspanning bij 35 °C 

Laadspanning bij 40 °C 

Laadspanning bij 45 °C 

Laadspanning bij 50 °C 
 

13,9 - 14,6 V 

13,8 - 14,6 V 

13,7 - 14,5 V 

13,6 - 14,4 V 

13,5 - 14,3 V 

13,4 - 14,2 V 

13,3 - 14,1 V 

13,2 - 14,0 V 

13,1 - 13,9 V 

13,0 - 13,8 V 

12,9 - 13,7 V 

12,8 - 13,6 V 
 

27,8 - 29,2 V 

27,6 - 29,2 V 

27,4 - 29,0 V 

27,2 - 28,8 V 

27,0 - 28,6 V 

26,8 - 28,4 V 

26,6 - 28,2 V 

26,4 - 28,0 V 

26,2 - 27,8 V 

26,0 - 27,6 V 

25,8 - 27,4 V 

25,6 - 27,2 V 
 

55,6 - 58,4 V 

55,2 - 58,4 V 

54,8 - 58,0 V 

54,4 - 57,6 V 

54,0 - 57,2 V 

53,6 - 56,8 V 

53,2 - 56,4 V 

52,8 - 56,0 V 

52,4 - 55,6 V 

52,0 - 55,2 V 

51,6 - 54,8 V 

51,2 - 54,4 V 
 

 Accuspanning (belast(Ir), na 1 – 3 uur) 12,4 - 13,8 V 24,8 - 27,6 V  49,6 - 55,2 V 

 Accuspanning (verschil tussen accu’s) < 0,5 V 

 Capaciteit Inclusief verouderingsfactor 1,25 

 
 
 


