INFORMATION OM LITHIUM BATTERIER
Der gælder særlige regler for lufttransport af enheder
med indbyggede lithium batterier og/eller transport af
løse (ekstra) lithium batterier. Afhængig af batteriets
konfiguration og watt-time (for genopladelige battier)
eller lithium indholdet (for ikke-genopladelige batterier).

Watt-time (Wh) eller (Li indhold)

Konfiguration

Kan det transporteres
i kabine baggage?

Kan det transporteres
i indchecket baggage?

Indbygget i en enhed

Ja

Nej

Løse

Ja (Ingen begrænsning)

Nej

Indbygget i en enhed

Ja

Nej

Løse

Ja (Maks 2)

Nej

≤ 100 Wh (2g Li)

Nej

>100 til ≤ 160 Wh
>160 Wh

Kræver det
godkendelse fra DAT?

Ja
Skal sendes som fragt

* For at konvertere Ampere-timer (Ah) til Watt-timer (Wh) ganges ”Ah” med ”volt”

Batteri terminalerne skal beskyttes imod kortslutning ved at:
- forsegle dem i deres originale indpakning, eller anbringe tape over terminalerne
eller separate plastik poser for hvert batteri.
Løse batterier må ikke placeres i baggagen
Batterier i enheder som bærebare computere, kamera, mobiltelefoner, etc. skal slukkes og der skal
sørges for at de ikke selv kan tænde i baggagen.
Eksempler på Lithium batterier:
Små Lithium batterier og celler inkluderer: mobil telefon batterier, ur batterier, batterier til MP3
afspillere og de fleste originale batterier i bærbare computere. Maksimal batterikapacitet for disse
batterier er 100 watt-timer (Wh)
Mellemstore Lithium batterier og celler inkluderer større batterier og celler. Eksempler på disse
inkluderer: batterier med forlænget levetid til bærebare computere og batterier brugt professionelt i
lyd og kamera udstyr. Et mellemstort batteri har en kapacitet mellem 100 og 160 watt-timer.
Store Lithium batterier og celler er primært anvendt i industrielle sammenhæng. Et stort genopladeligt batteri har over 160 watt-timer i kapacitet. Store batterier findes i nogle elektriske og
hybrid biler samt i nogle mobilitetsenheder og/eller scootere.
Note: Andre batterier som for eksempel Ni-Cad (nikkel-cadmium) og alkaline, kan tages med som
kabine baggage eller i indskrevet baggage så længe de er sikkert beskyttet mod kortslutning.
Kontakt din udbyder af elektronisk udstyr, hvis du er i tvivl om hvilke batterier dit udstyr indeholder.

