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Kuidas akusid/patareisid ohutult pakendada ja saata?
Kuigi akude/patareide kasutamine kaasaskantavates elektroonikaseadmetes, tööriistades ja teistes
rakendustes on laialt levinud, võivad need olla ohtliku kuumuse, sädemete või tule allikaks, kui need ei
ole saatmiseks korralikult pakendatud. Seetõttu peavad UPS®-i kliendid akusid/patareisid transpordiks
ette valmistades järgima rakendatavaid ohutuseeskirju ja asjakohaseid ettevaatusabinõusid.
Akude/patareide saadetistele võidakse kohaldada nii Ameerika Ühendriikide kui ka rahvusvahelisi
ohutuseeskirju ja nende eeskirjade rikkumisega seotud potentsiaalse ohu tõttu võidakse inimestele,
kes neid eeskirju saadetisi pakendades ei järgi, määrata rahatrahv või muu karistus.
UPS on koostanud selle illustratiivse juhendi, et aidata Teil eri tüüpi akusid/patareisid ohutult
pakendada ja saata. Mõnel juhul, näiteks aluseliste või teatud mittesöövitavate pliihappeakude/patareide puhul, võivad Teie kohustused piirduda järgmiste lihtsate sammudega. Tugeva välispakendi
valimine; aku-/patareiklemmide kaitsmine sädemete või lühise vältimiseks; ja pakendi sisu hoolikas
ettevalmistus, et tööriistad või teised metallobjektid ei puutuks akude/patareidega kokku.
Muud tüüpi akusid/patareisid, sh liitiumioon ja liitiummetall tüüpi akusid/patareisid, võidakse
määratleda transpordi jaoks ohtlike materjalidena (või ohtliku kaubana), mistõttu tuleb nende puhul
peale põhiliste ettevaatusabinõude rakendada ka eripakendeid, ohumärgiseid ja eridokumente, mis
tõestavad kohalduvate eeskirjade järgimist.
Kõik tarnijad peavad kohalduvaid eeskirju ja UPSi tariife mõistma ja neid järgima. See juhend annab
üldteavet saadetiste kohta, millele kehtivad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni
(IATA), http://www.iata.org ja Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi torustike ja ohtlike
materjalide ohutusameti (PHMSA), http://phmsa.dot.gov/hazmat välja antud eeskirjad. Peale selle
kohalduvad teisedki rahvusvahelised reguleerivad nõuded, nagu Rahvusvaheline ohtlike kaupade
mereveo koodeks (IMDG Code), Ohtlike veoste rahvusvahelise auto- ja raudteeveo Euroopa kokkulepe
(ADR) või Kanada ohtlike veoste transpordi eeskirjad (TDGR).

Kaitske akusid/patareisid ja klemme
Pea mis tahes akut/patareid tarnides peate klemme kaitsma
lühise tekke eest, mis võib põhjustada tulekahju. Kaitske
terminale, kattes need täielikult isoleeriva, mittejuhtiva
materjaliga (nt kasutades isoleerteipi või pakendades iga
aku/patarei eraldi kilekotti) või pakkides iga aku täielikult
suletud sisepakendisse, et tagada katmata klemmide kaitse.
• Pakkige akud nii, et need ei saaks käitlemise ajal muljuda,
kahjustada ega liikuda.
• Jälgige, et metallesemed ja muud materjalid, mis võiksid
akusid/patareisid lühistada, oleksid alati akudest kindlalt
eraldatud (nt kasutades akude/patareide jaoks pakis
eraldi karpi).
Märkus. Tulekahju vältimiseks ei tohi seadmesse paigaldatud
akudega/-patareidega seadmeid transpordi ajal sisse lülitada.
Kaitske lüliteid, mida on võimalik kogemata sisse lülitada. Ka väga
lihtsad seadmed, nagu taskulambid ja akutrellid, võivad juhusliku
käivitumise korral tekitada ohtlikul hulgal soojust.

Tagastatud või ringlusse võetavad
akud/patareid

Ärge kunagi kasutage õhuteenust tarnimaks akusid/
patareisid, mille tootja on ohutuse kaalutlusel tagasi
kutsunud, kuna sellised saadetised on eeskirjadega
keelatud (nt IATA ohtlike kaupade eeskirjade erisäte A154.)
Samuti ei tohi õhuteenuse kaudu saata ringlussevõtu jaoks
kogutud patareisid: https://www.ups.com/content/us/en/
shipping/time/service/index.html. UPS®i maismaateenust
ei saa kasutada tagasi kutsutud või ringlusessevõetud
patareide tarnimiseks Alaska, Hawaii või Puerto Rico
ja Ameerika Ühendriikide külgneva ala vahel, kuna
nendest piirkondadest pärit saadetisi tuleb vähemalt ühe
lennusegmendi ulatuses tarnida lennukiga.
Kliendid, kes soovivad transportida kahjustatud, praak- või
tagasi kutsutud (DDR) akusid/patareisid, peavad saama
eelneva loa UPSilt. UPS aktsepteerib DDR-saadetiste
liikumist vaid maismaa ja Ameerika Ühendriikide mandriosa
kaudu. Eriloaga pakendamise teenus, mis on loodud
kaitseks termilise sündmuse korral. Lisateabe saamiseks
pöörduge müügimeeskonna poole.
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Remonti saadetavad elektroonikaseadmed
Kui saadate seadmeid remonti, näiteks arvuteid ja telefone või
teisi aku/patareitoitega seadmeid, ning on risk, et seade võib üle
kuumeneda, tuleks see saata ilma akude/patareideta.

Reguleerivad ametid

Mida tähendavad lühendid IATA ja PHMSA?
IATA on Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. See
on rahvusvaheline kaubandusorganisatsioon, mis töötab välja
kaubastandardeid ja avaldab ohtlike kaupade rahvusvahelist
lennuvedu reguleerivaid ohtlike kaupade veo eeskirju. IATA ohtlike
kaupade veo eeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse
Organisatsiooni (ICAO) tehnilistel juhistel ohtlike kaupade ohutu
lennuveo kohta. ICAO on ÜRO asutus, mille pädevusse kuuluvad
rahvusvahelise lennutranspordi küsimused.
PHMSA on Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi torustike
ja ohtlike materjalide ohutusamet, mis töötab välja ohtlike kaupade
eri viisidel transportimise eeskirju USA piires.

Akude/patareide tüübid
Saadaval on eri tüüpi akusid/patareisid, transpordis käitletakse neid
kui ohtlikke materjale (või ohtlikke kaupu), mida UPS tarnib ainult
tarnijatega, kellel on ohtlike materjalide / ohtlike kaupade teenuse
leping.

ID-number

Saadetise nimi ja kirjeldus

Ohuklass

UN2794

Akud/patareid, märg, täidetud happega

8

UN2795

Akud/patareid, märg, täidetud
leelismetalliga

8

UN2800

Akud/patareid, märg, mittesööbivad

8

UN3028

Patareid, kuiv, sisaldavad tahket
kaaliumhüdroksiidi

8

UN3090

Liitiummetallakud/-patareid

9

UN3091

Seadmesse sisestatud
liitiummetallakud/-patareid või
seadmega koos pakendatud
liitiummetallakud/-patareid

9

UN3292

Akud/patareid, sisaldavad naatriumi

UN3480

Liitiumioonakud/-patareid

9

UN3481

Seadmesse sisestatud liitiumioonakud/patareid või seadmega koos pakendatud
liitiumioonakud/-patareid

9

4,3

Mõnda eespool mainitud aku-/patareitüüpidest võib tarnida
eeskirjade eranditega, mis ei nõua ohtlike materjalide / ohtlike
kaupade eeskirjade täielikku järgimist. Lisaks on aku-/patareitüüpe
(nt tarbijale sobivas mõõdus tavapärased kuivelement- või
leelismetallakud/-patareid), mida ei reguleerita üldse, eeldusel,
et need on piisavalt kaitstud lühistumise eest.
Kuigi selle dokumendi eesmärk on selgitada ohutustavasid akusid/patareisid
pakendavatele ja tarnivatele UPSi klientidele, ei asenda see kohalduvaid eeskirju.
Lisateavet vaadake Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi ohtlike materjalide
eeskirjast (Föderaaleeskirjade koodeksi jaotis 49). Võite vaadata lisateavet ka Ameerika
Ühendriikide transpordiministeeriumi veebilehelt http://phmsa.dot.gov/hazmat
või helistada Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi ohtlike materjalide
teabekeskusesse numbril 1 800 467 4922.
Rahvusvahelistele õhusaadetistele võivad lisaks kohalduda Rahvusvahelise
Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade eeskirjad. Lisateabe
saamiseks vaatahttp://www.iata.org või kontrolli kohalikke eeskirju.
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Akude tüübid (järg)

Märgakud/-patareid (UN2794 ja UN2795)
Neid akusid/patareisid kasutatakse tavapäraselt autodes,
elektrilistes ratastoolides, kahveltõstukites ja arvutite pidevates
toiteallikates ning teistes rakendustes. Need sisaldavad äärmiselt
söövitavat hapet või leelist ja võivad lühise korral põhjustada
tulekahju. Kõiki klemme tuleb kaitsta lühistumise eest ja akusid/
patareisid tuleb katsetada Föderaalkoodeksi jaotise 49 punkti
173.159 kohaselt Ameerika Ühendriikide saadetiste puhul või IATA
jaotise 5 punkti 870 pakendamisjuhendi kohaselt. Pange tähele,
et olenemata teenuse tasemest peab väikeste pakkide tarnimisel
kasutama õhusaadetiste jaoks ette nähtud pakendit – õhusaadetised
peavad olema happe- või leeliskindla vooderdusega, sisaldama
piisavalt tugevat ja asjakohaste tihenditega täiendpakendit, et vältida
elektrolüüdilahuse lekkimist väljavalgumise korral (vt joonis 1 ja 2).
Joonisel 2 kujutatu järgi peavad pakid olema pakendatud lekkekindla
vooderdusega. Üks võimalus lekkekindla vooderduse loomiseks
on kasutada tugevat söövitavat elektrolüüti tõrjuvat kilekotti.
Kohaldatav tarnedokumendi/ohtlike kaupade nõuete deklaratsiooni
nõudeid tuleb täita.
Joonis 1
Märgakude/-patareide
välispakendi näidis

Joonis 2
Mitme märgaku/-patarei
pakendamise näidis
Klemmide kaitse

Suletud
lekkekindel
vooderdus

Elektrit mitte juhtiv
eraldaja
Elektrit mittejuhtiv kork
Sisepakend

Tugev väline
pakend

Mittesöövitavad akud/patareid (UN2800)
Nendele akudele/patareidele ei kohaldata alati ohtlike
materjalide eeskirju, kui need läbivad Föderaalkoodeksi jaotise
49 punktis 173.159 kirjeldatud rõhueristus- ja vibratsioonikatse
ja nende välispakend on selgelt ja püsivalt märgistatud kirjaga
„MITTESÖÖVITAV” või „SÖÖVITAV AKU/PATAREI” (vt joonis 3).
Kooskõla Föderaalkoodeksi jaotise 49 punktiga 173.159a on
kohustuslik ja akusid/patareisid tuleb transpordiks ette valmistada
viisil, mis ennetaks lühistumist ja mis tahes seadmete või varustuse
juhuslikku käivitumist pakendis.
IATA ohtlike kaupade eeskirjade alusel tarnitavaid mittesöövitavaid
happe- või leelisakude/patareide saadetisi tuleb täielikult
deklareerida ja need peavad olema punkti 872, pakendamisjuhend,
nõuete kohased.
Teatud lisakatsetustega kooskõlas olevatele mittesöövitavatele
happe- või leelisakudele/-patareidele ei kohaldata ühtegi
eeskirja eeldusel, et klemmid on kaitstud lühistumise eest. Need
Föderaalkoodeksi jaotise 49 punktis 173.159a(d) ja IATA jaotise 4.4
erisättes A67 sätestatud lisaeeskirjad nõuavad, et aku/patarei
ei tohi sisaldada vabalt voolavat vedelikku ning pragunenud
korpusest ei tohi temperatuuril 55 °C (131 °F) voolata elektrolüüti.
Akule/patareile ja pakendile tuleb lisada märgis „MITTESÖÖVITAV”
või „MITTESÖÖVITAV AKU/PATAREI”.
Joonis 3
Mittesöövitavate
akude/patareide
pakendamise
näidis
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Akude tüübid (järg)

Kuivakud/-patareid, sisaldavad tahket
kaaliumhüdroksiidi (UN3028)
Ameerika Ühendriikides tuleb need akud/patareid ette valmistada
föderaalkoodeksi jaotise 49 punkti 172.102 erisätte 237 kohaselt, kus
on öeldud, et toote UN3028 materjal peab olema ette valmistatud
ja pakendatud punktide 173.159(a) ja (c) kohaselt. Õhutranspordile
kohalduvad punkti 173.159(b)(2) sätted. Seda tüüpi akude/patareide
rahvusvaheline õhutransport peab vastama IATA punktile 871,
pakkimisjuhend.
Akud/patareid, sisaldavad naatriumi (UN3292)
Neid akusid/patareisid ei aktsepteerita UPSi pakendikeskkonnas.
Kuivpatareid, suletud, N.O.S. (Not Otherwise Specified – muul
viisil täpsustamata)
Seda tüüpi akusid/patareisid kasutatakse tavapäraselt
kaasaskantavate elektroonikarakendustega, need on suletud ja
üldjuhul on nende elektroodid metallist (va pliist) ja/või süsinikust.
Need peavad olema kõigi Föderaalkoodeksi (CFR) 49 punkti
172.102 jaotise erisättes 130 sätestatud nõuete kohased, siia alla
kuulub ka lühisest või kahjustusest tuleneva ohtliku tuleallika
tekke ennetamine. Järgida tuleb IATA erisätet A123, kuhu kuulub
ka katmata klemmide lühise eest kaitsmine ning aku/patarei
kaitsmine juhusliku aktiveerumise eest.
Muud akud/patareid
Kuigi tavapärastele kuivelementidele (nt AA, C ja D akud/patareid)
ei kohaldu alati ohtlike materjalide eeskirjad, võivad kõik akud/
patareid põhjustada lühise korral tulekahju, kui akud/patareid
ja klemmid pole kaitstud. Kõik aku-/patareisaadetised peavad
vastama Föderaalkoodeksi jaotise 49 punkti 172.102 erisätte
130 eeskirjadele, siia kuulub ka lühistumisest või kahjustusest
tuleneva ohtliku tuleallika tekke ennetamine. Õhusaadetiste puhul,
mis sisaldavad rohkem kui üheksavoldise pingega (elektrilise
potentsiaaliga) kuivelementakusid/-patareisid, tuleb pakile märkida
sõna piiranguteta, mis viitab eeskirjadega kooskõlas olemisele.
Võrdväärse nõude IATA saadetiste jaoks leiate IATA ohtlike kaupade
eeskirjade jaotise 4.4 erisättest A123 (vt joonis 4).
Joonis 4
Kuivelemendiga akude/-patareide
pakkimise näide
Pehmendus
Mullpakend

Eraldaja

Liitiumakud

(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)
Regulatiivsed muudatused

Pange tähele, et liitiumakude/-patareide suhtes kohaldatavad eeskirjad võivad
muutuda. UPS värskendab seda juhendeid sisaldavat dokumenti nii kiiresti kui
võimalik. Liitiumakude/-patareide saatjad peavad end muutustega kursis hoidma.

UN38.3 katsete kokkuvõttedokumendid tuleb nõudmise korral
kättesaadavaks teha
„Pärast 30. juunit 2003 toodetud elementide või patareide tootjad
ja edasised turustajad peavad tegema kättesaadavaks ÜRO katsete
ja kriteeriumide käsiraamatu III osa alajaotise 38.3 punktis 38.3.5
täpsustatud katse kokkuvõtte.“ IATA 3.9.2.6.1(g).
1. jaanuarist 2020 vastutab iga õhutranspordi kaudu liitiumakude/patareide saatja selle eest, et saadetis vastaks IATA 3.9.2.6.1(g)
nõuetele. ADRi määrustega on see nõue maismaatranspordi osas
juba sisse viidud (1. juulist 2019) ja eeldatakse, et lähitulevikus
järgitakse sama nõuet ka teistes regulatsioonikomplektides.
See kehtib kõigi liitiumioon- ja metallpatareide ning -akude
saadetiste kohta, olenemata sellest, kas neid saadetakse eraldi
või need on seadmetes, seadmetega koos pakitud või sõidukis.
Saatja/levitaja ei pea esitama iga liitiumakut/-patareid sisaldava
saadetise kohta paberkoopiat. Normatiivsed juhenddokumendid
julgustavad kasutama tehnoloogiaid, mis hõlbustavad nõudmisel
kättesaadavust (nt lingid veebisaitidele).
MÄRKUS. UPS ei telli iga saadetisega katse kokkuvõtet, kuid saatja kohustus on
tagada, et see teave oleks nõudmisel hõlpsasti kättesaadav. Kui saatja ei suuda
seda nõudmisel esitada, võib teenuses esineda katkestusi.

Teave liitiumakude/-patareide kohta
Kuna liitiumakud/-patareid on mõeldud suure energia andmiseks,
sisaldavad nad suurel määral elektrienergiat, mis tähendab,
et sellised akud/patareid võivad mõnikord tekitada lühisesse
sattumisel kõrget kuumust. Peale selle võib nende akude/patareide
keemiline koostis põhjustada vale kujunduse või kokkupaneku
korral tulekahju. Neil põhjustel on koostatud ohutuseeskirjad, mis
juhivad seda tüüpi akude/patareide transportimist. Tarnijad peavad
täitma IATA ja/või PHMSA välja antud kohalduvaid eeskirju.
Ehkki kõiki liitiumakusid/-patareisid liigitatakse ohtlikeks
materjalideks (või ohtlikeks kaupadeks), kehtivad erandid
üldlevinud seda liiki väikeste akude/patareide kohta, mis
lihtsustavad nende kaupade tarnimise reegleid. UPS aktsepteerib
selliseid liitiumakusid/-patareisid nende eeskirjade vähendatud
tingimustel ainult siis, kui akud/patareid on pakendatud seadmega
koos või seadmesse sisestatud (UN3091, UN3481).
Kõigile seadmeta liitiumioon- või -metallakude/-patareide
(UN3090, UN3480) saadetistele kohalduvad UPSi jaoks ohtlike
kaupade eeskirjad, mille puhul on nõutav UPSi ohtlike kaupade
veo leping.
See dokument kirjeldab seadmega koos pakendatud või seadmesse
sisestatud väikeste liitiumakude/-patareide saadetisi, mille puhul
UPS ei nõua UPSi ohtlike kaupade veo lepingut.
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Liitiumakude/-patareide saatmine rahvusvahelise
lennuteenusega
Eeskirjad erinevad olenevalt tarnitava aku/patarei tüübist
(liitiumioon või liitiummetall) ja sellest, kas tarnite akusid/
patareisid ilma seadmeta, seadmesse kaasa pakituna või
seadmesse sisestatud kujul.
Meeldetuletus: USP ei aktsepteeri II jaotise kohaseid toodete
UN3090 ega UN3480 tarneid lennuteenusega. Need saadetised
peavad olema täielikult reguleeritud ohtliku kauba saadetised,
millel on vaja UPSi ohtlike kaupade veo lepingut.
UPSil on lisamärgistusnõuded toodete UN3481 ja UN3091
lennutarnete jaoks, mis on ette valmistatud ja märgistatud/
sildistatud asjakohase pakendamisjuhise II jaotise kohaselt. Vt IATA
eeskirjade varianti 5X-07. Pange tähele, et see ei ole kohustuslik
Ameerika Ühendriikide 48 külgnevast osariigiist, välja arvatud
Alaskalt ja Hawaiilt, sisse ja välja tarnides. http://www.iata.org/
UPS nõuab, et kõik liitiummetallakusid/-patareisid lennuteenusega
tarnivad tarnijad oleks enne tarnet heaks kiidetud. Seda lisaks
ohtlike kaupade lepingule, kui see on kohustuslik. Vaadake üle
liitiummetallaku/-patarei heakskiitmise nõuded: https://www.
ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/
lithium-battery-preapproval.html

Liitiumakude/-patareide tüübid
Liitiumakude/-patareide kaks peamist tüüpi, mis mõlemad on
väga suure energiasisaldusega, on järgmised.
Liitiumioonakud (Li-ion) on laetavad.
• Mõnikord nimetatakse neid „sekundaarseteks liitiumakudeks”

UPS® i maismaateenus Alaskast, Hawaiilt ja Puerto Ricost ning paljudelt
väikesaartelt toimub osaliselt vähemalt ühe lennusegmendi ulatuses
lennukiga. Selliseid teenuseid ei tohi liitiumakude/-patareide tarnimiseks
kasutada.

Kuidas saab tõkestada saadetises sisalduvate liitiumakude/
patareide lühise tekkimist või aktiveerumist transpordi ajal?
Liitiumakude/-patareide saatmise üks peamisi ohte on nende
lühistumine või soovimatu aktiveerumine transpordi ajal.
Lühistumise või aktiveerumise välistamiseks peaksid kõik akud/
patareid olema pakendatud (vt näidet jooniselt 5). Tagage, et akud/
patareid ei saaks transpordi ajal kokku puutuda teiste akude/
patareide, elektrit juhtivate pindade ega metallesemetega. IATA
eeskirjade kohaselt tuleb iga aku/patarei pakendada elektrit
mittejuhtivast materjalist valmistatud täielikult suletud
sisepakendisse (nt kilekott) ning katta klemmid või pistikuotsad
elektrit mittejuhtiva korgi, teibi või muu sarnase vahendiga. Samuti
soovitatakse akud/patareid polstri abil pakis kindlalt fikseerida
nii, et need ei saaks transpordi ajal nihkuda ning klemmikorgid
lahti tulla. Ärge kasutage ümbrikke ega muid pehmete külgedega
pakendeid. Täiendavate nõuannete ja juhiste saamiseks lugege IATA
veebisaiti: http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Joonis 5
Liitiumakude/-patareide
pakkimise näide
Blister Pack
Mullpakend
Cushioning
Pehmendus
Divider
Eraldaja

• Nende hulka kuuluvad ka liitiumpolümeerakud (Li-Po)
• Selliseid akusid kasutatakse sageli tavapärastes
elektroonikaseadmetes, näiteks mobiiltelefonides ja
sülearvutites
Liitiummetallpatareid on üldjuhul mittelaetavad.
• Mõnikord nimetatakse neid „primaarseteks ehk esmasteks
liitiumakudeks”
Liitiumakude/-patareide saatmine rahvusvahelise
maismaateenusega
Ameerika Ühendriigid (ainult): Ameerika Ühendriikide sisestele
liitiumakude/-patareide maismaasaadetistele kohalduvad kaalu ja
märgistuse lisanõuded. Eeskirjad erinevad olenevalt tarnitava aku/
patarei tüübist (liitiumioon või liitiummetall) ja sellest, kas tarnite
akusid/patareisid ilma seadmeta, seadmesse kaasa pakituna või
seadmesse sisestatud kujul. (Täpsemaid juhiseid vt lk 7, 9 ja 11.)
Väljaspool Ameerika Ühendriike: Enamikus maismaatarnete
eeskirjades, nagu ADR ja TDGR, on erandid väikeste liitiumakude/patareide tarne jaoks. Vaadake üle kohalikud eeskirjad, et olla
kindel, et Teie saadetis vastab mis tahes kohalikele või osariiklikele
variantidele.
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik õigused on kaitstud. 5/19
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Üldised eeskirjad ja KKK

Kas akude ja patareide kogusepiirangud kehtivad ka
kattepakendite suhtes? Mida tähendab eeskirjades määratletud
mõiste „Pakk”?
Saatmiseks õigesti ette valmistatud mitme pakendi ühendamiseks
võib kasutada välist kattepakendit, aga tuleb mõista, et kõiki
liitiumakuga/-patareiga saadetisi ei tohi välisesse kattepakendisse
kokku panna. Liitiumioon- või liitiummetallakud/-patareide korral,
mis on pakendatud koos seadmega või mis on seadme sees ja ette
valmistatud kooskõlas IATA II jaotise pakendamisjuhisega 966,
967, 969 või 970, võib veopakendisse kokku panna üksikpakendid,
mis on kooskõlas eeskirjadega. Kuid üksikpakendit peavad olema
kooskõlas vastavate eeskirjadega (nt aku/patarei netokaalu
piirangud või võime taluda kukkumist 1,2 meetri kõrguselt).
Väline kattepakend peab olema tähistatud sõnaga „overpack”
(väline kattepakend) ning varustatud nõuetekohase etiketiga
liitiumakude/-patareide käitlemise kohta. Vt allolevat joonist 6.
Joonis 6

Väline
kattepakend
Välise kattepakendi
sees olevad üksikud
pakid (koos etiketiga)
Liitiumaku/-patarei
etikett ja VÄLISE
KATTEPAKENDI teatis

Mida tähendab lühend „Wh”?
Wh on vatt-tunni lühend. See on liitiumioonelemendi või -aku/patarei energiamahutavuse ühik (ampertund × pinge = vatt-tunnid).
Mis on laetuse tase ehk SOC („state of charge”)?
See termin tähendab talletatud elektrimahu protsenti taaslaetavas
elemendis või akus/patareis (nt liitiumioonelementides või
-akudes/-patareides), mis on kasutamiseks saadaval. Täielikult
laetud liitiumioonaku/-patarei laetuse tase (SOC) on 100%.
Uuringud on näidanud, et liitiumioonakudel/-patareidel võib
vähenenud SOC tagada transportimisel täiendavat turvalisust
ja vähendada ülekuumenemisega seotud juhtumite võimalust.
IATA eeskirjade kohaselt ei tohi ühegi õhusaadetisena tarnitava
seadmeta liitiumioonakude/-patareide SoC olla kõrgem kui 30%.
Mis on nööppatarei?
Nööppatarei on väike ümmargune patarei, mille läbimõõt on
suurem kui kõrgus1. Tihti öeldakse selle kohta ka kellapatarei. Seda
kasutatakse näiteks käekellades, kalkulaatorites, elektronkellades,
mänguasjades ja muudes seadmetes.
Kuidas erineb „element” eeskirjade mõistes akust/patareist?
• Aku/patarei koosneb ühest või mitmest püsiva elektrilise
ühenduse abil ühendatud elemendist koos ümbrise, klemmide
ja märgistusega.

1

Märkus. Käesolevate eeskirjade kohaldamisel võrdsustatakse aku-/
patareikogumid, -moodulid ja -komplektid aku/patareiga.

• Element on kestaga ümbritsetud üksik elektrokeemiline seadeldis.
Sellel on üks positiivne ja üks negatiivne elektrood, mis tekitavad
kahe klemmi vahel pinge.1
Märkus. Paljude elementide kohta öeldakse tavakeeles samuti „patarei” või
„ühe elemendiga patarei”, kuid käesolevate eeskirjade kohaselt kohaldatakse
„elementide” suhtes kehtivaid nõudeid igasuguste üksikelementide suhtes.
Elemendi mõiste alla kuulub näiteks kaamerates ja taskulampides kasutatav
mittelaetav liitiumelement CR123.

Liitiumakuga akupanga saatmise juhend
IATA 2017. aasta ohtlike kaupade eeskirjas ja lisas
IATA Lithium Battery Guidance selgitatakse, et aku-/
patareikogumitele, -moodulitele või komplektidele, sageli
nimetusega akupangad või kaasaskantavad laadijad, kohalduvad
liitiumioonakude/-patareide eeskirjad (UN3480). Sellistele
saadetistele kohaldub UPSi nõue, et õhusaadetisena tarnides tuleb
kõiki liitiumioon- ja metallakusid/-patareisid tarnida täielikult
reguleeritud ohtlike kaupadena, mis nõuab UPSi ohtlike
kaupade veo lepingut.
Konkreetse tootega seotud klassifikatsiooniküsimused tuleb
suunata asjakohasele riiklikule institutsioonile riigis, kust või kuhu
saatja soovib liitiumakusid/-patareisid saata.

Nõutavad etiketid ja märgised
Sellel lehel kirjeldatud etikettide ja märgiste kasutusnõuded
erinevad olenevalt tarnitava aku/patarei tüübist (liitiumioon või
liitiummetall) ning akude/patareide pakkimisviisist (ilma seadmeta,
koos seadmega, seadme sees).
Vt lk 8 ja 10 teavet nende etikettide ja märgiste kasutamise
kohta seadmesse sisestatud või seadmega koos tarnitavate
liitiumakude/-patareide õhusaadetiste puhul. Vt lk 9 ja 11
maismaasaadetiste etikettide ja märgiste nõudeid. Pidage
meeles, et UPSiga tarnitavad seadmeta liitiumioon- (UN3480)
ja liitiummetall- (UN3090) akude/-patareide õhusaadetised on
ohtlikud kaubad, mille saatmine on täielikult reguleeritud ning
milleks on vaja UPSi ohtlike kaupade veo lepingut.
Mida tähendab sõna seadmed seoses liitiumakude/-patareide
tarnimisega?
Eeskirjade järgi saab liitiumioon- või -metallakusid/-patareisid
klassifitseerida kas „pakitud koos seadmega” või „seadmesse
sisestatud”, kui akud/-patareid on kaasas või sisestatud seadmesse,
mille jaoks liitiumakud/-patareid annavad töötamiseks vajalikku
elektrivoolu.
Milliseid ohutusmärgiseid on vaja?
Täielikult reguleeritud saadetiste korral on vaja 9. klassi liitiumaku/patarei märgist. Pange tähele, et uus märgis on kohustuslik alates
1. jaanuarist 2019.

VANA

UUS

Allikas: „IATA Lithium Battery Guidance Document: Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries.” IATA. 2016. Veebiaadress: http://www.iata.org/lithiumbatteries

© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik õigused on kaitstud. 5/19
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Nõutavad etiketid ja märgised (järg)
Õhusaadetised
Seadmega koos
pakendatud
liitiumioonakud/patareid.

Seadmesse sisestatud
liitiumioonakud/-patareid.

Liitiumioon
ETTEVAATUST!

KUI ON
KAHJUSTATUD

Lisamärgised on järgmised:
– Seadmega koos pakendatud
liitiumioonakud/-patareid.
„P.I. 966-II”*

Liitiumioonaku/-patarei
ÄRGE LAADIGE EGA TRANSPORTIGE
KAHJUSTATUD PAKKI
Lisateabe saamiseks helistage
numbril ......................

või

**Place for telephone number for additional information

Mitte kasutada pärast
31. detsembrit 2018

Seadmega koos
pakendatud
liitiummetallakud/patareid.

UN3481
**

** Lisateabe
telefoninumbri koht.

Seadmesse sisestatud
liitiummetallakude/-patareide puhul
ei pea märgist kasutama juhul, kui a)
pakendis ei ole rohkem kui 4 elementi või
2 akut/patareid ja b) saadetis ei sisalda
rohkem kui kahte seadmesse sisestatud
liitiummetallakuga/-patareiga pakki.

ETTEVAATUST!

KUI ON
KAHJUSTATUD

Liitiummetallaku/-patarei
ÄRGE LAADIGE EGA TRANSPORTIGE
KAHJUSTATUD PAKKI
Lisateabe saamiseks helistage
numbril ......................

või

Mitte kasutada pärast
31. detsembrit 2018

Lisamärgised on järgmised:
– Seadmesse sisestatud liitiumioonakud/patareid. „P.I. 967-II”*

Seadmesse sisestatud
liitiummetallakud/-patareid:

Liitiummetall

Lisamärgised on järgmised:
– Seadmega koos pakendatud
liitiummetallakud/-patareid.
„P.I. 969-II”*

Seadmesse sisestatud
liitiumioonakude/-patareide puhul
ei pea märgist kasutama juhul, kui a)
pakendis ei ole rohkem kui 4 elementi või
2 akut/patareid ja b) saadetis ei sisalda
rohkem kui kahte seadmesse sisestatud
liitiumioonakuga/-patareiga pakki.

UN3091
**

** Lisateabe
telefoninumbri koht.

**Place for telephone number for additional information

Lisamärgised on järgmised:
– Seadmesse sisestatud liitiummetallakud/patareid: „P.I. 970-II”*

* Valikuline tarnete puhul, mille nii lähte- kui ka sihtkoht on 48 külgnevas Ameerika Ühendriikide osariigis.

Maismaasaadetised
Eespool mainitud maismaasaadetiste märgised on levinud enamikus maailma riikidest (vt ADR SP 188, TDGR SP 34 või kohalikke eeskirju).
Ameerika Ühendriikides on nõutud ka väikeste liitiummetallakude/patareide kui reisilennukites keelatute märgistamine. Kasutada võib ainult kaubalennukeid või
ühte kahest järgmisest märgisest vähemalt 6 mm kõrgete tähtedega:
„PRIMARY LITHIUM BATTERIES
– FORBIDDEN FOR TRANSPORT
ABOARD PASSENGER AIRCRAFT”
(ESMASED LIITIUMAKUD – KEELATUD
REISILENNUKITES)

– või –

„LITHIUM METAL BATTERIES – FORBIDDEN
FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER
AIRCRAFT” (LIITIUMMETALLAKUD –
KEELATUD VEOKS REISILENNUKITES)

– või –

„LITHIUM METAL BATTERIES – FORBIDDEN
FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER
AIRCRAFT” (LIITIUMMETALLAKUD –
KEELATUD VEOKS REISILENNUKITES)

Ameerika Ühendriikides on ainulaadsed erandid keskmise suurusega liitiumakude/-patareide jaoks, mida ei tunnustata muudes rahvusvahelistes eeskirjades. Keskmise
suurusega liitiumioonelementide laeng on > 20 Wh, aga ≤ 60 Wh ja keskmise suurusega liitiumioonakude/-patareide laeng on > 100 Wh, aga ≤ 300 Wh. Keskmise
suurusega liitiummetallelementide liitiumisisaldus on > 1 grammi, aga ≤ 5 grammi ja liitiummetallakude/-patareide liitiumisisaldus on > 2 grammi, aga ≤ 25 grammi.
Keskmise suurusega liitiumelemente/-akusid/-patareisid võib maismaal tarnida väheste eeskirjade kohaselt eeldusel, et neil on asjakohane liitiumiooni või liitiummetalli
märgis (nagu on eespool näidatud) ja kuvatud on järgmine kiri:
„LITHIUM BATTERIES — FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL.” (LIITIUMAKUD/-PATAREID – KEELATUD VEOKS LENNUKITES JA
LAEVADE PARDAL)
Märkus. Maismaateenust ei saa kasutada liitiumakude/-patareide tarnete jaoks Alaskasse, Hawaiile, Puerto Ricosse ega Avaloni, Californiasse (Ameerika Ühendriigid).
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik õigused on kaitstud. 5/19
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Joonis 7
Liitiumioonakude/-patareide õhuvedu
Kas minu liitiumioonakude/-patareide lennusaadetis on täielikult reguleeritud nii, et see nõuab UPSi ohtlike kaupade veo teenust?
(Täpsemat teavet nõutud dokumentatsiooni ja allpool nimetatud märgistamise kohta vt lk 7.)

Kas Teie saadetis sisaldab liitiumioonakusid/-patareisid mahutavusega üle
100 Wh või liitiumioonelemente mahutavusega > 20 Wh?

JAH

EI
Kas tarnite liitiumakusid/-patareisid
seadme sees või seadmega kaasa
pakitult?

Nõutav on UPSi ohtlike kaupade
veo leping.** Nõutav on ÜRO
eripakendi 9. klassi liitiumaku/patarei etikett, ohtlike ainete
tarnimise dokumendid või
deklaratsioon ja pakendi
märgistamine. Vt täpsemat
teavet IATA eeskirjadest:
http://www.iata.org/

EI

JAH
Kas kõigi liitiumakude/patareide kogunetokaal pakis
on > 5 kg?

Nõutav on UPSi ohtlike kaupade
veoleping.** Lugege UN3480
numbriga akude/patareide
veonõudeid IATA eeskirjadest
punktis IB (≤10 kg akusid/patareisid)
või IA (> 10 kg) käsitletaval juhul:

http://www.iata.org/

JAH
Nõutav on UPSi ohtlike
kaupade veoleping.**
Täpsemat teavet UN3481
numbriga akude/patareide
veonõuete kohta lugege IATA
eeskirjade I jaotisest:

http://www.iata.org/

EI
Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi ohtlike
kaupade regulatsiooni järgi. Vt UN3481
numbriga akude/-patareide veonõudeid IATA
eeskirjade II jaotisest:
http://www.iata.org/
Kõik pakendid kirjeldusega „Seadmega koos
pakendatud liitiumioonakud/-patareid”*
nõuavad UN3481 liitiumaku märgist. Lisaks
tuleb pakendile märkida märgis „P.I. 966-II.”†
Kirjeldusega „Seadmesse sisestatud
liitiumioonakud/-patareid” pakendite puhul
esitage UN3481 liitiumaku märgis iga paki
kohta, mis sisaldab > 4 elementi või > 2 akut/
patareid. Lisaks märgistage kõik need pakendid
märgisega „P.I. 967-II.” †
Märkus. Kui saadetises on vähem kui
4 elementi või 2 akut/-patareid ja vähem
kui 2 pakki, ei nõuta märgiseid ega etikette.

* Kõigi liitiumakusid/-patareisid sisaldavate saadetiste pakend peab suutma taluda kukkumist 1,2 m kõrguselt ning kõik akud/patareid peavad olema pakendatud nii,
et oleks välistatud nende lühistumine ja aktiveerumine. Ärge kasutage ümbrikke ega muid pehmete külgedega pakendeid.
** L epingud on nõutavad ohtlike materjalide saatmisel teenusega UPS® Small Package või UPS Air Cargo®, kuid mitte ohtlike materjalide tarnimisel teenusega
UPS® Air Freight. Täpsema teabe saamiseks pöörduge klienditeenindaja poole.
† Valikuline tarnete puhul, mille nii lähte- kui ka sihtkoht on 48 külgnevas Ameerika Ühendriikide osariigis.
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
© 2012–2019
United
Parcel5/19
Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik
õigused on
kaitstud.
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Joonis 8
Liitiumioonakude/-patareide maismaavedu*
Kas minu liitiumioonakude/-patareide maismaasaadetis on täielikult reguleeritud nii, et see nõuab UPSi ohtlike kaupade veo teenust?
(Täpsemat teavet nõutud märgistamise ja allpool nimetatud sildistamise kohta vt lk 7.)
Märkus. Liitiumakude/-patareide maismaasaadetisi ei tohi saata mis tahes aadressile Alaskas, Hawaiil või Puerto Ricos ega sihtkohtadesse saartel, nagu Avalon, CA.
Kas liitiumioonakud/-patareid on > 100 Wh
või liitiumioonelemendid > 20 Wh?

JAH

EI

Kas akud/patareid on > 100 Wh, aga ≤ 300 Wh
või elemendid > 20 Wh, aga ≤ 60 Wh?

Kas pakk sisaldab seadmega koos
pakendatud liitiumioonakusid/-patareisid?

EI

JAH

EI

Kas pakk sisaldab seadmega koos pakendatud
liitiumioonakusid/-patareisid?

JAH

Kas pakk sisaldab seadmesse sisestatud
liitiumioonakusid/-patareisid?

EI
Kas pakk sisaldab
seadmesse sisestatud
liitiumioonakusid/patareisid?

EI

EI

JAH

Kas paki kogukaal on
> 30 kg?

JAH
Ameerika Ühendriigid (ainult): Teie pakki ei ole
vaja tarnida UPSi ohtlike kaupade regulatsiooni
järgi. Lisateavet tarne-eeskirjade kohta vt
Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi
ohtlike materjalide eeskirjadest.
Kohustuslik: hoiatusmärgis kirjaga „Lithium
Batteries – Forbidden for Transport Aboard
Aircraft and Vessel” (Liitiumakud/-patareid –
keelatud veoks õhusõidukite ja laevade pardal).

JAH

JAH

EI

Kas paki kogukaal on > 30 kg?

EI

Nõutav on UPSi ohtlike kaupade veo
leping.** Nõutav on ÜRO eripakendi
9. klassi liitiumaku/-patarei etikett,
ohtlike ainete tarnimise dokumendid
ja pakendi märgistamine. Lisateavet
tarne-eeskirjade kohta vt Ameerika
Ühendriikide transpordiministeeriumi
ohtlike materjalide eeskirjadest.

JAH

Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi
ohtlike kaupade regulatsiooni järgi.
Vt tarne eeskirjade lisaüksikasju
kohalikust maismaasaadetiste
eeskirjast.
Liitiumioonakude/-patareide
märgis on nõutav pakkide puhul,
mis sisaldavad > 4 elementi või
> 2 akut/patareid.
Ei pruugi sobida õhuteenuse
jaoks. Vt joonis 7, lk 8.

Liitiumioonakude/-patareide märgis on nõutav
pakkide puhul, mis sisaldavad > 4 elementi või
> 2 akut/patareid.
Õhuteenuse jaoks sobimatu.

Ameerika Ühendriigid (ainult): Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi ohtlike kaupade
regulatsiooni järgi. Lisateavet tarne-eeskirjade kohta vt Ameerika Ühendriikide
transpordiministeeriumi ohtlike materjalide eeskirjadest.
Kohustuslik: hoiatusmärgis kirjaga „Lithium Batteries – Forbidden for
Transport Aboard Aircraft and Vessel” (Liitiumakud/-patareid – keelatud veoks
õhusõidukite ja laevade pardal.), liitiumioonakude/-patareide käitlemise märgis.
Õhuteenuse jaoks sobimatu.
Täielikult reguleeritud maismaatarne väljaspool Ameerika Ühendriike.

Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi ohtlike
kaupade regulatsiooni järgi. Lisateavet tarneeeskirjade kohta vt Ameerika Ühendriikide
transpordiministeeriumi ohtlike materjalide
eeskirjadest.
Kohustuslik: Liitiumioonaku/-patarei märgis.
Ei pruugi sobida õhuteenuse jaoks.
Vt joonis 7, lk 8.

© 2012-2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi brändimärk ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik õigused on kaitstud. 1/17
* Kõigi liitiumakusid/-patareisid sisaldavate saadetiste pakend, kas vaid liitiumakude/-patareidega või koos seadmega saadetult, peab suutma taluda kukkumist 1,2 m
kõrguselt ning kõik akud/patareid peavad olema pakendatud nii, et oleks välistatud nende lühistumine ja aktiveerumine. Ärge kasutage ümbrikke ega muid pehmete
külgedega pakendeid. Lisateavet vt lk 5.
** L epingud on nõutavad ohtlike materjalide saatmisel teenusega UPS® Small Package või UPS Air Cargo®, kuid mitte ohtlike materjalide tarnimisel teenusega
UPS® Air Freight. Täpsema teabe saamiseks pöörduge klienditeenindaja poole.
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
© 2012–2019
United
Parcel5/19
Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik
õigused on
kaitstud.
Kõik õigused on kaitstud. 5/19
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Joonis 9
Liitiummetallakude/-patareide õhuvedu
Kas minu liitiummetallakude/-patareide lennusaadetis on täielikult reguleeritud nii, et see nõuab UPS®-i ohtlike kaupade veo teenust?
(Täpsemat teavet nõutud dokumentatsiooni ja allpool nimetatud märgistamise kohta vt lk 7.)
Märkus. Seadmeta liitiummetallakude/-patareide saatmiseks UPS Airi teenuste kaudu on vaja eelnevat nõusolekut. Lisateavet vt aadressilt ups.com .
Kas mõni liitiummetallaku/-patarei Teie
saadetises sisaldab > 2 g liitiummetalli või kas
elemendid sisaldavad > 1 g liitiummetalli?

JAH
Nõutav on UPSi ohtlike kaupade
veo leping.** Nõutav on ÜRO
eripakendi 9. klassi liitiumaku/patarei etikett, ohtlike ainete
tarnimise dokumendid või
deklaratsioon ja pakendi
märgistamine. Vt täpsemat
teavet IATA eeskirjadest:
http://www.iata.org/

EI
Kas tarnite liitiumakusid/-patareisid
seadme sees või seadmega kaasa
pakitult?

JAH
Kas kõigi liitiumakude/-patareide
kogunetokaal pakis on > 5 kg?

EI
UPSi ohtlike kaupade leping on
nõutav.**
Vt IATA eeskirju toote UN3090
jaotisele IB (≤2,5 kg akusid/
patareisid) või jaotisele IA
(> 2,5 kg).

http://www.iata.org/

JAH
Nõutav on UPSi ohtlike
kaupade veoleping.**
Täpsemat teavet UN3091
numbriga akude/patareide
veonõuete kohta lugege IATA
eeskirjade I jaotisest.

http://www.iata.org/

EI
Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi ohtlike
kaupade regulatsiooni järgi. Vt UN3091
numbriga akude/-patareide veonõudeid IATA
eeskirjade II jaotisest:
http://www.iata.org/
Kõik pakendid kirjeldusega „Seadmega koos
pakendatud liitiummetallakud/-patareid”*
nõuavad UN3091 liitiumaku käitlemise
märgist. Lisaks tuleb pakendile märkida
märgis „P.I. 969-II.”†
Kirjeldusega „Seadmesse sisestatud
liitiummetallakud/-patareid” pakendite puhul
esitage UN3091 liitiumaku märgis iga paki
kohta, mis sisaldab > 4 elementi või > 2 akut/
patareid. Lisaks tuleb pakendile märkida
märgis „P.I. 970-II.” †
Märkus. Kui saadetises on vähem kui
4 elementi või 2 akut/-patareid ja vähem
kui 2 pakki, ei nõuta märgiseid ega etikette.

* Kõigi liitiumakusid/-patareisid sisaldavate saadetiste pakend peab suutma taluda kukkumist 1,2 m kõrguselt ning kõik akud/patareid peavad olema pakendatud nii,
et oleks välistatud nende lühistumine ja aktiveerumine. Ärge kasutage ümbrikke ega muid pehmete külgedega pakendeid.
** L epingud on nõutavad ohtlike materjalide saatmisel teenusega UPS® Small Package või UPS Air Cargo®, kuid mitte ohtlike materjalide tarnimisel teenusega
UPS® Air Freight. Täpsema teabe saamiseks pöörduge klienditeenindaja poole.
† Valikuline tarnete puhul, mille nii lähte- kui ka sihtkoht on 48 külgnevas Ameerika Ühendriikide osariigis.
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
© 2012–2019
United
Parcel5/19
Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik
õigused on
kaitstud.
Kõik õigused on kaitstud. 5/19
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Joonis 10
Liitiummetallakude/-patareide maismaavedu*
Kas minu liitiummetallakude/-patareide lennusaadetis on täielikult reguleeritud nii, et see nõuab UPSi ohtlike kaupade veo teenust?
(Täpsemat teavet nõutud märgistamise ja allpool nimetatud sildistamise kohta vt lk 7.)
Märkus. Liitiumakude/-patareide maismaasaadetisi ei tohi saata mis tahes aadressile Alaskas, Hawaiil või Puerto Ricos ega sihtkohtadesse saartel, nagu Avalon, CA.
Kas liitiummetallakud/-patareid sisaldavad > 2 g liitiummetalli
või liitiummetallelemendid > 1 g liitiummetalli?

JAH

EI

Kas akud/-patareid sisaldavad > 2 g, aga
≤ 25 g liitiummetalli või elemendid > 1 g,
aga ≤ 5 g liitiummetalli?

Kas pakk sisaldab seadmega koos
pakendatud või seadmesse sisestatud
liitiummetallakusid/-patareisid?

EI

JAH

JAH

JAH

EI

Kas pakk sisaldab seadmega koos pakendatud
liitiummetallakusid/-patareisid?

JAH

Kas paki kogukaal on
> 30 kg?

EI
Kas pakend sisaldab
seadmesse sisestatud
liitiummetallakusid/patareisid?

EI

Kas paki kogukaal on
> 30 kg?

JAH
Ameerika Ühendriigid (ainult): Teie pakki ei ole vaja
tarnida
täielikult reguleeritud ohtliku kaubana. Lisateavet
tarne-eeskirjade kohta vt Ameerika Ühendriikide
transpordiministeeriumi ohtlike materjalide
eeskirjadest.
Kohustuslik: hoiatusmärgis kirjaga „Lithium
Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft
and Vessel” (Liitiumakud/-patareid – keelatud
veoks õhusõidukite ja laevade pardal).
Liitiummetallakude/-patareide märgis on nõutav
pakkide puhul, mis sisaldavad > 4 elementi või
> 2 akut/patareid.
Õhuteenuse jaoks sobimatu.
Ameerika Ühendriigid (ainult): Teie pakki ei ole vaja
tarnida UPSi ohtlike kaupade regulatsiooni järgi. Lisateavet
tarne-eeskirjade kohta vt Ameerika Ühendriikide
transpordiministeeriumi ohtlike materjalide eeskirjadest.
Kohustuslik: hoiatusmärgis kirjaga „Lithium Batteries –
Forbidden for Transport Aboard Aircraft and Vessel”
(Liitiumakud/-patareid – keelatud veoks õhusõidukite ja
laevade pardal), liitiummetallakude/-patareide käitlemise
märgisel.
Õhuteenuse jaoks sobimatu.
Täielikult reguleeritud maismaatarne väljaspool
Ameerika Ühendriike.

Kas pakendis on
> 5 kg puhaskaalus
liitiummetallakusid/patareisid?

EI
JAH

EI
Nõutav on UPSi ohtlike kaupade
veo leping.** Nõutav on ÜRO
eripakendi 9. klassi liitiumaku/patarei etikett, ohtlike ainete
tarnimise dokumendid
ja pakendi märgistamine.
Lisateavet tarne-eeskirjade
kohta vt Ameerika Ühendriikide
transpordiministeeriumi ohtlike
materjalide eeskirjadest.

Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi
ohtlike kaupade regulatsiooni
järgi. Lisateavet tarne-eeskirjade
kohta vt Ameerika Ühendriikide
transpordiministeeriumi ohtlike
materjalide eeskirjadest.
Kohustuslik: Liitiummetallaku/patarei märgis.
Ei pruugi sobida õhuteenuse jaoks.
Vt joonis 9, lk 10.

JAH

EI

Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi ohtlike
kaupade regulatsiooni järgi. Vt tarne
eeskirjade lisaüksikasju kohalikust
maismaasaadetiste eeskirjast.
Kohustuslik: hoiatusmärgis kirjaga „Lithium
Batteries – Forbidden for Transport Aboard
Passenger Aircraft” (Liitiumakud/-patareid
– keelatud veoks reisilennukite pardal),
liitiummetallakude/-patareide märgisel.
Ei pruugi sobida õhuteenuse jaoks.
Vt joonis 9, lk 10.

„seadmega koos pakendatud”
„seadmesse sisestatud”
Teie pakki ei ole vaja tarnida UPSi ohtlike
kaupade regulatsiooni järgi. Vt tarne eeskirjade
lisaüksikasju kohalikust maismaasaadetiste
eeskirjast.
Liitiummetallakude/-patareide märgis on nõutav
pakkide puhul, mis sisaldavad > 4 elementi või
> 2 akut/patareid.
Ei pruugi sobida õhuteenuse jaoks.
Vt joonis 9, lk 10.

* Kõigi liitiumakusid/-patareisid sisaldavate saadetiste pakend, kas vaid liitiumakude/-patareidega või koos seadmega saadetult, peab suutma taluda kukkumist 1,2 m
kõrguselt ning kõik akud/patareid peavad olema pakendatud nii, et oleks välistatud nende lühistumine ja aktiveerumine. Ärge kasutage ümbrikke ega muid pehmete
külgedega pakendeid. Lisateavet vt lk 5.
** L epingud on nõutavad ohtlike materjalide saatmisel teenusega UPS® Small Package või UPS Air Cargo®, kuid mitte ohtlike materjalide tarnimisel teenusega
UPS® Air Freight. Täpsema teabe saamiseks pöörduge klienditeenindaja poole.
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPSi tootemark ja pruun värv on ettevõtte United Parcel Service of America, Inc. kaubamärgid.
Kõik õigused on kaitstud. 01972381 5/19
Kõik õigused on kaitstud. 5/19
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