
Ako bezpečne 
zabaliť a poslať 
batérie
Dátum začiatku platnosti:  
Máj 2019



Ako bezpečne zabaliť a poslať batérie
Platné od mája 2019

1© 2012 – 2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, logo UPS a hnedá farba sú ochranné známky spoločnosti United Parcel Service of America, Inc. 
Všetky práva vyhradené. 5/19

Batérie, ktoré v dnešnej dobe tvoria bežnú súčasť prenosných elektronických zariadení, nástrojov a iných 
typov aplikácií, môžu predstavovať zdroj nebezpečného tepla, iskier alebo riziko požiaru v prípade, ak 
sú pred odoslaním nesprávne zabalené. Z uvedeného dôvodu musia zákazníci spoločnosti UPS® počas 
prípravy batérií na odoslanie dodržiavať platné bezpečnostné nariadenia a vhodné preventívne opatrenia. 
Na zásielky obsahujúce batérie sa môžu vzťahovať americké a medzinárodné bezpečnostné nariadenia. 
Z dôvodu možných rizík súvisiacich s porušením týchto nariadení sa na osoby, ktoré nebudú dodržiavať 
počas balenia zásielok platné nariadenia, môže vzťahovať riziko pokút.

Spoločnosť UPS zostavila túto ilustračnú príručku ako pomôcku na bezpečné zabalenie a odosielanie 
mnohých druhov batérií. V niektorých prípadoch (napríklad v prípade alkalických batérií alebo 
bezúnikových olovených batérií s obsahom kyseliny) môžu byť vaše povinnosti obmedzené na niekoľko 
jednoduchých krokov, ako napríklad: výber odolného vonkajšieho obalu, dôsledná ochrana konektorov 
batérie na zabránenie tvorbe iskier alebo skratom a starostlivá príprava vnútorných súčastí balenia tak, 
aby nástroje alebo iné kovové objekty ostali oddelené od batérií.

Ďalšie typy batérií vrátane lítium-iónových a lítium-kovových batérií môžu z hľadiska prepravy právne 
predpisy plne upravovať ako ohrozujúce materiály (známe aj ako nebezpečný tovar), čo znamená, že okrem 
použitia základných preventívnych opatrení si budú vyžadovať aj špeciálne balenie, špeciálne označenie 
nebezpečenstva a špecifickú dokumentáciu, ktorá deklaruje súlad s platnými predpismi.

Všetci odosielatelia musia rozumieť platným predpisom a tieto predpisy, ako aj príslušné tarify 
spoločnosti UPS, v plnom rozsahu dodržiavať. Táto príručka obsahuje všeobecné informácie 
o zásielkach spadajúcich pod nariadenia vydané Medzinárodnou asociáciou leteckých dopravcov 
(IATA) http://www.iata.org a amerického ministerstva dopravy, oddelenia bezpečnosti potrubnej 
prepravy a nebezpečných materiálov (PHMSA), http://phmsa.dot.gov/hazmat. Okrem toho platia aj 
ďalšie medzinárodné regulačné požiadavky, ako je Medzinárodný kódex pre prepravu nebezpečného tovaru 
námornými loďami (IMDG), Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 
alebo Kanadské predpisy o preprave nebezpečného tovaru (TDGR).

Ako bezpečne zabaliť a poslať batérie

Ochrana batérií a konektorov
Bez ohľadu na to, akú batériu odosielate, je vždy nevyhnutné 
chrániť všetky konektory pred skratmi, ktoré môžu spôsobiť 
požiar. Konektory chráňte ich úplným zakrytím izolačným 
nevodivým materiálom (napríklad použitím elektrikárskej 
pásky alebo osobitným zabalením každej batérie do plastového 
obalu) alebo zabalením každej batérie do úplne uzatvoreného 
vnútorného balenia s cieľom zaistiť ochranu odhalených 
konektorov.

•  Batérie zabaľte tak, aby nedošlo k ich rozdrveniu ani 
poškodeniu a aby sa počas manipulácie neposúvali.

•  Kovové predmety alebo iné materiály, ktoré by mohli 
skratovať konektory batérií, vždy uchovávajte mimo, 
oddelene od batérií (napríklad použitím osobitného 
vnútorného boxu na batérie).

Poznámka: Na zabránenie požiaru žiadne zariadenie s nainštalovanými 
batériami nesmie byť počas prepravy zapnuté. Chráňte prepínače, ktoré 
by sa mohli náhodne zapnúť. Nebezpečné množstvo tepla môžu po 
náhodnej aktivácii generovať aj veľmi jednoduché zariadenia, akými sú 
napríklad baterka alebo akumulátorové vŕtačky.

Batérie stiahnuté z trhu alebo 
recyklované batérie
Nikdy nepoužívajte letecké služby na odosielanie batérií, ktoré 
výrobca stiahol z bezpečnostných dôvodov z trhu, pretože 
odosielanie takýchto zásielok je platnými nariadeniami 
zakázané (napríklad Nariadenia IATA pre nebezpečný tovar, 
osobitné ustanovenie A154). Prostredníctvom leteckých služieb 
sa nesmú odosielať ani batérie odobraté na účely recyklácie: 
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/
index.html. Pozemná služba UPS® medzi Aljaškou, Havajom 
alebo Portorikom a kontinentálnou časťou Spojených štátov 
nie je k dispozícii na prepravu batérií stiahnutých z trhu ani 
recyklovaných batérií, keďže zásielky z uvedených miest musia 
byť odoslané letecky v rámci najmenej jedného letového 
segmentu.

Zákazníci, ktorí chcú prepravovať poškodené, chybné alebo 
stiahnuté (DDR) batérie, musia získať predbežný súhlas 
od UPS. UPS akceptuje zásielky typu DDR iba cez Pozemnú 
kontinentálnu službu v USA v baleniach so špeciálnym 
povolením, ktoré zabránia teplotnej udalosti. Ďalšie informácie 
získate od oddelenia predaja.

http://www.iata.org
http://phmsa.dot.gov/hazmat
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Elektronické súčasti určené na opravu
Keď odosielate zariadenia na opravu (napríklad počítače, mobilné 
telefóny a iné zariadenia napájané na batérie) a existuje možné 
riziko prehrievania zariadenia, takéto zariadenie je potrebné odoslať 
bez batérií.

Regulačné inštitúcie
Čo znamenajú skratky „IATA“ a „PHMSA“? 
IATA znamená International Air Transport Association (Medzinárodná 
asociácia leteckých dopravcov). Ide o globálnu obchodnú organizáciu, 
ktorá vyvíja komerčné normy a vydáva Predpisy pre nebezpečný tovar, 
ktoré obsahujú normy platné pre leteckú prepravu nebezpečného 
tovaru. Predpisy IATA o nebezpečnom tovare vychádzajú z dokumentu 
Technické pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru 
Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). ICAO je orgán 
Spojených národov s jurisdikciou vo veciach medzinárodnej leteckej 
dopravy.

PHMSA je skratkou výrazu Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration (Oddelenie bezpečnosti potrubnej prepravy 
a nebezpečných materiálov) a patrí pod americké ministerstvo dopravy, 
ktoré vyvíja predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci USA 
všetkými spôsobmi.

Typy batérií
V dnešnej dobe existuje množstvo rozličných druhov batérií a pokiaľ ide 
o ich prepravu, mnohé z nich sú klasifikované ako ohrozujúce materiály 
(známe aj ako nebezpečný tovar), ktoré je možné prostredníctvom 
spoločnosti UPS odosielať iba odosielateľmi so zmluvou o poskytovaní 
prepravy ohrozujúcich materiálov/nebezpečného tovaru.

Identifikačné 
číslo Správny názov zásielky a opis Trieda rizika

UN 2794 Batérie, mokré, s obsahom kyseliny 8

UN 2795 Batérie, mokré, s obsahom alkalickej 
látky 8

UN 2800 Batérie, mokré, bezúnikové 8

UN 3028 Batérie, suché, s obsahom hydroxidu 
draselného 8

UN 3090 Lítium-kovové batérie 9

UN 3091
Lítium-kovové batérie vložené 
v zariadeniach alebo lítium-kovové 
batérie balené spolu so zariadením

9

UN 3292 Batérie s obsahom sodíka 4,3

UN 3480 Lítium-iónové batérie 9

UN 3481
Lítium-iónové batérie vložené 
v zariadeniach alebo lítium-iónové 
batérie balené spolu so zariadením

9

Niektoré z vyššie uvedených typov batérií je možné prepravovať na 
základe regulačných výnimiek, ktoré poskytujú úľavy od úplných 
požiadaviek stanovených v predpisoch týkajúcich sa nebezpečných 
látok/nebezpečného tovaru. Okrem toho existujú niektoré typy 
batérií (napríklad konvenčné suché články alebo alkalické batérie 
spotrebiteľských veľkostí), ktoré nie sú regulované žiadnym spôsobom, 
a to za predpokladu, že budú správne chránené pred možnosťou vzniku 
skratu.

Tento dokument slúži ako nástroj na zdôraznenie bezpečnostných postupov pre zákazníkov 
spoločnosti UPS, ktorí sa zaoberajú balením a odosielaním batérií. Nenahrádza však 
platné nariadenia. Ďalšie informácie nájdete v dokumente amerického ministerstva 
dopravy s názvom Nariadenia pre ohrozujúce materiály (hlava 49 zbierky CFR). Taktiež 
si môžete prečítať online informácie amerického ministerstva dopravy na adrese 
http://phmsa.dot.gov/hazmat alebo zatelefonovať na americké informačné centrum pre 
ohrozujúce materiály, číslo +1 800 467 4922.  
Na medzinárodné letecké zásielky sa môžu vzťahovať aj nariadenia pre nebezpečný tovar 
vydané Medzinárodnou asociáciou leteckých dopravcov (IATA). Ďalšie informácie nájdete na 
adrese http://www.iata.org alebo si prečítajte miestne predpisy.

http://www.iata.org
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Typy batérií (pokračovanie)
Mokré batérie (UN 2794 a UN 2795)  
Tieto batérie sa bežne používajú v automobiloch, elektrických 
invalidných vozíkoch, vysokozdvižných vozíkoch, niektorých 
počítačových záložných zdrojoch a v iných zariadeniach. Obsahujú 
vysoko korozívnu kyselinu alebo alkalickú látku a môžu pri skrate 
spôsobiť požiar. Všetky konektory musia byť chránené pred skratom 
a batérie musia byť zabalené a testované podľa hlavy 49 zbierky CFR 
173.159 (zásielky v rámci Spojených štátov) alebo organizácie IATA, 
časť 5, Pokyny na balenie 870. Pamätajte, že bez ohľadu na úroveň 
využívanej služby musia malé zásielky používať obaly predpísané 
pre leteckú prepravu – napríklad letecké zásielky musia byť zabalené 
v obale odolnom voči pôsobeniu kyselín alebo alkalických látok alebo 
musia byť zabalené v doplnkovom obale s dostatočnou pevnosťou 
a zapečatením na zabránenie únikom elektrolytu v prípade jeho úniku 
(pozrite obrázky 1 a 2). Pokiaľ ide o obrázok 2, zásielky musia byť 
zabalené použitím utesneného obalu. Jedným zo spôsobov vytvorenia 
utesneného obalu je použitie pevného plastového vrecka, ktoré je 
odolné voči pôsobeniu korozívneho elektrolytu. Je nevyhnutné splniť 
požiadavky na príslušné dokumenty k zásielke/deklaráciu nebezpečného 
tovaru.

Uzatvorený 
utesnený 
obal

Obrázok 2 
Príklad balenia viacerých 
mokrých batérií

Ochrana konektorov

Odolný vonkajší obal

Nevodivá deliaca priečka

Izolačný uzáver

Vnútorný kontajner

Bezúnikové batérie (UN 2800) 
Na tieto batérie sa nemusia vzťahovať nariadenia pre ohrozujúce 
materiály, ak spĺňajú ustanovenia o tlakovom rozdiele a vibračnom 
testovaní, ktoré sú uvedené v hlave 49 zbierky CFR 173.159, a ak sú na 
vonkajšom obale riadne označené ako „NONSPILLABLE“ (bezúnikové) 
alebo „NONSPILLABLE BATTERY“ (bezúniková batéria) (pozrite 
obrázok 3). Dodržiavanie súladu s ustanoveniami hlavy 49 zbierky CFR 
173.159a je povinné a batérie je potrebné pripraviť na prepravu tak, 
aby nedošlo ku skratu a neúmyselnej aktivácii akýchkoľvek zariadení 
v balení.

Zásielky s bezúnikovými batériami s obsahom kyseliny alebo alkalickej 
látky odosielané podľa predpisov asociácie IATA o nebezpečnom tovare 
sa musia plne deklarovať a musia spĺňať požiadavky článku Pokyny na 
balenie 872.

Na bezúnikové batérie s obsahom kyseliny alebo alkalickej látky, ktoré 
spĺňajú požiadavky na niektoré ďalšie typy testovania, sa nevzťahujú 
žiadne nariadenia za predpokladu, že konektory sú chránené 
pred skratom. Tieto ďalšie požiadavky, ktoré sú uvedené v hlave 
49 zbierky CFR 173.159a(d) a v IATA, časť 4.4, osobitné ustanovenie A67, 
vyžadujú, aby batérie neobsahovali žiadnu voľne tečúcu kvapalinu 
a aby elektrolyt nemohol vytiecť z prasknutého puzdra pri teplote 
55 °C. Batéria a obal by mali byť označené výrazom „NONSPILLABLE“ 
(bezúnikové) alebo „NONSPILLABLE BATTERY“ (bezúniková batéria).

Obrázok 1 
Príklad vonkajšieho balenia 

mokrých batérií

Obrázok 3 
Príklad balenia 
bezúnikových 
batérií
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Typy batérií (pokračovanie)
Suché batérie obsahujúce tuhý hydroxid draselný (UN 3028)  
V Spojených štátoch musia byť tieto batérie pripravené podľa 
osobitného ustanovenia 237 v hlave 49 zbierky CFR 172.102, ktoré 
uvádza, že materiály typu UN 3028 „musia byť pripravené a zabalené 
v súlade s požiadavkami časti 173.159(a) a (c). V prípade leteckej 
prepravy sa uplatňujú ustanovenia časti 173.159(b)(2).“ Medzinárodná 
letecká preprava týchto typov zásielok musí spĺňať ustanovenia časti 
Pokyny na balenie 871 od asociácie IATA.

Batérie s obsahom sodíka (UN 3292) 
Tieto batérie sa v rámci spoločnosti UPS neprepravujú.

Suché batérie, zapečatené, N.O.S. (inak nešpecifikované) 
Tieto batérie sa spravidla používajú v rámci prenosných napájacích 
zariadení, sú hermeticky zapečatené a ako elektródy sa v nich vo 
všeobecnosti využívajú kovy (iné než olovo) alebo uhlík. Tieto 
batérie musia spĺňať všetky požiadavky uvedené v časti Osobitné 
ustanovenie 130 v hlave 49 zbierky CFR 172.102, ktoré zahŕňajú pokyny 
na zabránenie nebezpečnému generovaniu tepla v prípade skratu 
alebo poškodenia. Podľa nariadení asociácie IATA je nevyhnutné 
dodržiavať osobitné ustanovenie A123, ktoré zahŕňa pokyny na ochranu 
odhalených kontaktov pred skratom a ochranu pred náhodnou 
aktiváciou batérie.

Iné batérie 
Aj keď bežné suché články (napr. batérie AA, C, D) nemusia byť 
regulované ako ohrozujúce materiály, všetky batérie môžu pri 
skratovaní spôsobiť požiar, ak nie sú batérie a ich kontakty chránené. 
Každá zásielka takýchto batérií musí spĺňať všetky požiadavky uvedené 
v časti Osobitné ustanovenie 130 v hlave 49 zbierky CFR 172.102, ktoré 
zahŕňajú zabránenie nebezpečnému generovaniu tepla v prípade skratu 
alebo poškodenia. V prípade leteckých zásielok obsahujúcich batérie 
so suchými článkami a napätím (elektrický potenciál), ktoré presahuje 
deväť voltov, musí byť na balení vyznačený výraz „Not restricted“ 
(bez obmedzenia), ktorý deklaruje súlad s platnými nariadeniami. 
Ekvivalentnú požiadavku na zásielky IATA nájdete v časti 4.4 nariadení 
IATA pre nebezpečný tovar vo forme osobitného ustanovenia A123 
(pozrite obrázok 4).

Obrázok 4 
Príklad balenia batérií so suchými článkami

Tlmiaca vrstva

Blistrové balenie

Predeľovač

Lítiové batérie 
(UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481)

Regulačné zmeny  
Upozorňujeme, že predpisy platné pre lítiové batérie sa často menia. Spoločnosť UPS sa 
bude snažiť o čo najrýchlejšie aktualizácie tohto dokumentu s pokynmi. Odosielatelia 
lítiových batérií musia držať krok so zmenami.

Na požiadanie musia byť dostupné dokumenty so zhrnutím testu 
podľa odseku OSN 38.3  
„Výrobcovia a následní distribútori článkov alebo batérií vyrobených 
po 30. júni 2003 musia sprístupniť súhrn testu špecifikovaný v Príručke 
OSN pre skúšky a kritéria, časť III, pododdiel 38.3, odsek 38.3.5.“ 
IATA 3.9.2.6.1(g)

Každý odosielateľ lítiových batérií prostredníctvom leteckej dopravy je 
od 1. januára 2020 zodpovedný za splnenie požiadaviek IATA 3.9.2.6.1(g). 
Predpisy ADR zahrnuli túto požiadavku pre pozemnú dopravu (1. júl 
2019) a očakáva sa, že ďalšie súbory predpisov budú mať v blízkej 
budúcnosti rovnakú požiadavku.

Platí to pre všetky zásielky lítium-iónových a kovových batérií, či už 
samotné, obsiahnuté v zariadeniach, zabalené so zariadeniami alebo 
poháňajúce vozidlo. 

Neočakáva sa, že odosielateľ/distribútor bude poskytovať papierové 
kópie spolu s každou zásielkou obsahujúcou lítiové batérie. Regulačné 
dokumenty s usmerneniami podporujú používanie technológií na 
uľahčenie dostupnosti na požiadanie (napríklad prepojenia na webové 
stránky). 

POZNÁMKA: Spoločnosť UPS nebude vyžadovať súhrn testu pri každej zásielke, ale je 
zodpovednosťou odosielateľa, aby mal tieto informácie na požiadanie k dispozícii. 
Ak odosielateľ nie je schopný vyhovieť tejto požiadavke, služba môže byť prerušená.

Informácie o lítiových batériách 
Lítiové batérie sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň 
napájania. Preto obsahujú značné množstvo elektrickej energie, 
následkom čoho môžu v prípade skratu generovať veľké množstvo 
tepelnej energie. Okrem toho sa môžu chemické látky v týchto 
batériách v prípade poškodenia, chybnej konštrukcie alebo nesprávnej 
montáže vznietiť. Kvôli týmto rizikám existujú bezpečnostné predpisy 
regulujúce zasielanie tohto typu batérií. Odosielatelia musia dodržiavať 
platné predpisy vydané oddelením PHMSA alebo asociáciou IATA.

Hoci sú všetky lítiové batérie klasifikované ako ohrozujúce materiály 
(označované aj ako nebezpečný tovar), existujú výnimky pre bežné malé 
veľkosti týchto batérií, ktoré zjednodušujú pravidlá odosielania týchto 
položiek leteckou prepravou. Spoločnosť UPS prijíma takéto bežné 
lítiové batérie podľa uvedených redukovaných predpisov iba vtedy, keď 
sú batérie zabalené alebo sú vložené v zariadení (UN3091, UN3481). 

Pokiaľ ide o spoločnosť UPS, všetky letecké zásielky lítium-iónových 
alebo kovových batérií odosielaných bez zariadení (UN 3090, UN 3480) 
musia byť plne regulované ako nebezpečný tovar. Zároveň sa vyžaduje 
zmluva so spoločnosťou UPS o preprave nebezpečného tovaru. 

Tento dokument obsahuje informácie o pravidlách prepravy malých 
lítiových batérií, ktoré sú zabalené, alebo vložené v zariadení a pre ktoré 
spoločnosť UPS nevyžaduje zmluvu o preprave nebezpečného tovaru 
so spoločnosťou UPS.
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Odosielanie lítiových batérií prostredníctvom leteckej služby 
Nariadenia sa líšia v závislosti od typu odosielanej lítiovej batérie 
(lítium-iónová alebo lítium-kovová) a od toho, či sa batérie odosielajú 
zabalené so zariadením, alebo ako súčasť zariadenia. 

Upozornenie: Spoločnosť UPS neakceptuje zásielky uvádzané v časti 
II klasifikácie UN 3090 alebo UN 3480 pre letecké služby. Tieto zásielky 
musia byť plne regulované ako nebezpečný tovar. Zároveň sa vyžaduje 
zmluva so spoločnosťou UPS o preprave nebezpečného tovaru.

Spoločnosť UPS vypracovala ďalšie požiadavky na označovanie 
leteckých zásielok typu UN 3481 a UN 3091, pripravených a označených 
podľa časti II príslušného pokynu na balenie. Prečítajte si zmenu IATA 
5X-07. Pamätajte, že ide o voliteľnú požiadavku v prípade zásielok 
odosielaných v rámci súvislého územia 48 štátov USA s výnimkou 
Aljašky a Havaja. http://www.iata.org/

Spoločnosť UPS vyžaduje, aby boli leteckí prepravcovia lítium-kovových 
batérií pred samotným odoslaním schválení. Podľa potreby môže ísť 
o dodatok ku zmluve o preprave nebezpečného tovaru. Prečítajte si 
požiadavky týkajúce sa schválenia prepravy lítium-kovových batérií: 
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/
responsible/lithium-battery-preapproval.html

Odosielanie lítiových batérií prostredníctvom pozemnej služby 
Len USA : Na zásielky lítiových batérií určené na pozemnú prepravu 
v rámci Spojených štátov sa vzťahujú ďalšie požiadavky na hmotnosť 
a označovanie. Požiadavky sa líšia v závislosti od typu odosielanej lítiovej 
batérie (lítium-iónová alebo lítium-kovová) a od toho, či sa batérie 
odosielajú bez zariadenia, pribalené k zariadeniu, alebo ako súčasť 
zariadenia. (Ďalšie informácie nájdete na stranách 7, 9 a 11.)

Mimo územia Spojených štátov: Väčšina nariadení týkajúcich sa 
pozemnej prepravy (napríklad ADR a TDGR) disponuje výnimkami, 
ktoré sa vzťahujú na odosielanie malých lítiových batérií. Informácie 
o dodržaní súladu s akýmikoľvek miestnymi alebo štátnymi úpravami 
nájdete v dokumentácii s miestnymi nariadeniami. 

Položky odosielané pozemnou službou UPS® na Aljašku, Havaj, Portoriko a mnoho 
menších ostrovov musia byť prepravované letecky najmenej v rámci jedného 
leteckého segmentu. Tieto služby sa nesmú používať na prepravu lítiových batérií.

Ako môžem zabrániť skratovaniu alebo aktivácii lítiových batérií 
v mojich zásielkach počas prepravy? 
Veľkým rizikom pri odosielaní lítiových batérií je skrat batérie alebo 
neúmyselná aktivácia počas prepravy. Všetky batérie by mali byť 
zabalené, aby sa eliminovalo riziko skratovania alebo aktivácie (pozrite 
si príklad na obrázku 5). Zabezpečte, aby sa batérie počas prepravy 
nemohli dostať do styku s inými batériami, vodivými povrchmi ani 
kovovými predmetmi. Nariadenia vyžadujú zabalenie článkov a batérií 
do úplne uzavretého vnútorného balenia z nevodivého materiálu 
(napríklad plastové vrecká) a zakrytie odhalených kontaktov alebo 
konektorov pomocou nevodivého krytu, pásky alebo iným podobným 
spôsobom. Takisto sa odporúča používať bezpečnostnú tlmiacu vrstvu 
batérií a ich zabalenie tak, aby sa zabránilo posúvaniu počas prepravy 
alebo uvoľneniu krytov kontaktov. Nepoužívajte obálky ani iné balenia 
s mäkkými stenami. Ďalšie tipy a návody nájdete na internetovej 
stránke asociácie IATA: http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Typy lítiových batérií
Existujú dva hlavné druhy lítiových batérií. Obidva sa vyznačujú 
veľmi vysokou úrovňou energie:

Lítium-iónové (Li-Ion) batérie sú dobíjateľné.

•  Niekedy sa nazývajú „sekundárne lítiové batérie“.

•  Sem patria aj lítium-polymérové (Li-Po) batérie.

•  Tieto batérie sa často používajú v bežných elektronických 
zariadeniach, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo prenosné 
počítače.

Lítium-kovové batérie väčšinou nemožno nabíjať.

•  Niekedy sa nazývajú „primárne lítiové batérie“.

Obrázok 5 
Príklad balenia lítiových 
batérií

 Blistrové balenie

 Tlmiaca vrstva

 Predeľovač

Blister Pack

Cushioning

Divider

http://www.iata.org/
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Všeobecné predpisy a často kladené otázky 
Vzťahujú sa obmedzenia množstva článkov a batérií na prebaly? Čo sa 
v rámci týchto predpisov považuje za „balenie“? 
Na spojenie viacerých balíkov, ktoré boli náležite pripravené na zaslanie, 
je možné použiť vonkajší balík. Je však nevyhnutné pochopiť, že vo 
vonkajšom balíku nie je možné spájať všetky zásielky lítiových batérií. 
V prípade lítium-iónových alebo kovových batérií, ktoré sú zabalené 
v zariadení alebo sa v ňom nachádzajú a sú pripravene na základe 
časti II pokynov IATA na balenie 966, 967, 969 alebo 970 v jednotlivých 
baleniach, je možné jednotlivé balenia spĺňajúce nariadenia spojiť 
do vonkajšieho balíka. Vyžaduje sa však, aby jednotlivé balíky spĺňali 
potrebné požiadavky (ako napríklad obmedzenia čistej hmotnosti 
batérie alebo schopnosť úspešne absolvovať test pádu z výšky 
1,2 metra, ak sa na ne vzťahuje). Prebal musí byť označený slovom 
„overpack“ (prebal) a príslušným manipulačným označením pre lítiové 
batérie. Pozrite si obrázok 6 nižšie.

Čo znamená skratka „Wh“? 
„Wh“ znamená „watthodina“. Je to jednotka označujúca energetickú 
kapacitu lítium-iónového článku alebo batérie (ampérhodiny × napätie = 
watthodiny).

Čo je to „stav nabitia“ alebo SoC? 
Tento výraz označuje podiel uchovanej elektrickej kapacity 
v dobíjateľnom článku či batérii (napr. lítium-iónové články či batérie), 
ktorú je možné využiť. Plne nabitá lítium-iónová batéria má stav nabitia 
(SoC) 100 %. Výskum dokázal, že v prípade lítium-iónových batérií môže 
nižšia hodnota SoC zvýšiť úroveň bezpečnosti počas prepravy a znížiť 
pravdepodobnosť výskytu teplotnej udalosti. V súlade s nariadeniami 
asociácie IATA nesmie žiadna lítium-iónová batéria (bez zariadenia), 
ktorá je odosielaná vzduchom, presiahnuť hodnotu 30 % SoC.

Čo je to „gombíková batéria“? 
Gombíková batéria je malá okrúhla batéria, ktorej výška je menšia 
ako priemer1. Označuje sa aj ako „batéria tvaru mince“. Takéto batérie 
nájdete v hodinkách, kalkulačkách, elektronických hodinách, hračkách 
a iných zariadeniach.

Aký je v rámci tohto predpisu rozdiel medzi „článkom“ a „batériou“? 
•  Batéria predstavuje minimálne dva články, ktoré sú trvalo elektricky 

prepojené, vrátane obalu, kontaktov a označení.

Poznámka: „Akumulátory“, „moduly“ alebo „batériové zostavy“ sa v rámci tohto 
predpisu považujú za batérie.

•  Článok predstavuje jednu uzavretú elektrochemickú jednotku. 
Má jednu kladnú a jednu zápornú elektródu a vykazuje napäťový 
rozdiel medzi svojimi dvomi pólmi.1

Poznámka: V bežnej konverzácii sa môžu mnohé články označovať ako „batéria“ 
alebo „monočlánková batéria“, ale v rámci tohto predpisu sa pre monočlánky musia 
používať len predpisy vzťahujúce sa na „články“. Príkladom „článku“ je primárny 
lítiový článok CR123 používaný vo fotoaparátoch a bleskoch.

Pokyny na odosielanie lítiových externých batérií („power bank“) 
Podľa nariadení asociácie IATA o nebezpečnom tovare z roku 2017, ako 
aj doplnkových pokynov spoločnosti IATA pre lítiové batérie, sú zväzky 
batérií, moduly alebo batériové zostavy, ktoré sa často označujú ako 
externé batérie, regulované ako lítium-iónové batérie (UN 3480). Na 
takéto zásielky sa vzťahuje požiadavka spoločnosti UPS – v prípade 
leteckej prepravy sa musia všetky lítium-iónové a kovové batérie 
odosielať ako plne regulovaný nebezpečný tovar, čo si vyžaduje zmluvu 
so spoločnosťou UPS o preprave nebezpečného tovaru. 

Otázky klasifikácie súvisiace so špecifickým produktom je potrebné 
predkladať príslušnému národnému úradu v krajine, z ktorej chce 
prepravca odosielať lítiové batérie.

Požadované štítky a označenia
Požiadavky na používanie štítkov a označení uvádzaných na 
nasledujúcej strane sa líšia v závislosti od typu odosielanej batérie 
(lítium-iónová alebo lítium-kovová) a od toho, či sú batérie zabalené 
spolu so zariadením, alebo či sú v ňom vložené.

Informácie o tom, ako a kedy sa tieto štítky a označenia musia podľa 
nariadení používať pri leteckých zásielkach lítiových batérií zabalených 
spolu so zariadením alebo vložených v ňom, nájdete na stranách 8 a 10. 
Informácie o požiadavkách na označovanie v prípade zásielok určených 
na pozemnú prepravu nájdete na stranách 9 a 11. Pamätajte na to, že 
zásielky lítium-iónových (UN 3480) a lítium-kovových (UN 3090) batérií 
bez zariadenia musia byť v prípade využívania služieb UPS odosielané 
ako plne regulovaný nebezpečný tovar, čo si vyžaduje zmluvu so 
spoločnosťou UPS o preprave nebezpečného tovaru.

Za čo sa v spojitosti so zásielkami lítiových batérií považuje 
„zariadenie“? 
Lítium-iónové alebo kovové batérie môžu byť podľa nariadení 
klasifikované ako „zabalené so zariadením“ alebo „vložené v zariadení“ 
v prípade, ak sú batérie priložené k zariadeniu alebo sú v zariadení 
nainštalované, pričom takéto batérie slúžia na napájanie daného 
zariadenia.

Aké označenia nebezpečenstva sa vyžadujú? 
V prípade plne regulovaných zásielok sa vyžaduje označenie 
lítiovej batérie triedy 9. Pamätajte, že nové označenie je povinné od 
1. januára 2019.

Obrázok 6

Štítok lítiovej batérie 
a označenie PREBAL

Jednotlivé balenia 
(s označením) 
v prebale

Vonkajší balík

1Zdroj: „Usmerňovací dokument asociácie IATA pre lítiové batérie: Preprava lítium-kovových a lítium-iónových batérií.“ IATA. 2016. Web. http://www.iata.org/lithiumbatteries 

STARÉ NOVÉ

http://www.iata.org/Pages/default.aspx
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Letecká preprava zásielok

Lítium-iónové batérie 
zabalené spolu so 
zariadením: 

Ďalšie označenia sú tieto:
–  Lítium-iónové batérie zabalené 

spolu so zariadením: „PI 966-II“*

Lítium-iónové batérie vložené 
v zariadení:
Pokiaľ ide o lítium-iónové batérie vložené 
v zariadení, označenie nie je potrebné 
používať za predpokladu, že (a) balenie 
obsahuje maximálne 4 články alebo 
2 batérie a (b) celá zásielka neobsahuje viac 
než dve balenia lítium-iónových batérií 
vložených v zariadení. 

Ďalšie označenia sú tieto:
–  Lítium-iónové batérie vložené v zariadení: 

„PI 967-II“*

Lítium-kovové batérie zaba-
lené spolu so zariadením: 

Ďalšie označenia sú tieto:
–  Lítium-kovové batérie zabalené 

spolu so zariadením: „PI 969-II“*

Lítium-kovové batérie vložené 
v zariadení:
Pokiaľ ide o lítium-kovové batérie vložené 
v zariadení, označenie nie je potrebné 
používať za predpokladu, že (a) balenie 
obsahuje maximálne 4 články alebo 
2 batérie a (b) celá zásielka neobsahuje viac 
než dve balenia lítium-kovových batérií 
vložených v zariadení.

Ďalšie označenia sú tieto:
–  Lítium-kovové batérie vložené v zariadení: 

„PI 970-II“*

Zásielky určené na pozemnú prepravu

Pokiaľ ide o zásielky určené na pozemnú prepravu, označenia uvádzané vyššie sú bežnými označeniami vo väčšine krajín sveta (pozrite si normu ADR SP 188, TDGR SP 34 
alebo si prečítajte miestne predpisy). 
V USA sa okrem toho vyžaduje, aby zásielky určené na pozemnú prepravu s malými lítiovými batériami boli označené ako položky so zákazom prepravy v osobných lietadlách. 
Môžete použiť štítok Cargo Aircraft Only (len nákladné lietadlá) alebo niektoré z nasledujúcich označení s písmenami s minimálnou výškou 6 mm:

 

 
Spojené štáty taktiež povoľujú jedinečné výnimky v rámci pozemnej prepravy stredne veľkých lítiových batérií, ktoré netvoria súčasť iných medzinárodných nariadení. Pokiaľ ide 
o lítium-iónové batérie, články strednej veľkosti majú kapacitu > 20 Wh a ≤ 60 Wh a batérie strednej veľkosti majú kapacitu > 100 Wh a ≤ 300 Wh. Pokiaľ ide o lítium-kovové batérie, 
články strednej veľkosti obsahujú > 1 gram a ≤ 5 gramov lítia a lítium-kovové batérie obsahujú > 2 gramy a ≤ 25 gramov lítia. Lítiové články/batérie strednej veľkosti je možné 
prepravovať po zemi ako tovar s miernou úrovňou regulácie za predpokladu, že sú označené príslušnou značkou označujúcou lítium-iónové alebo lítium-kovové batérie (pozri vyššie) 
a s nasledujúcim označením:

„LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL“ (Lítiové batérie – zákaz prepravy na palube lietadiel a plavidiel).

Poznámka: Pozemnú službu nie je možné používať na prepravu lítiových batérií na Aljašku, Havaj, Portoriko alebo do Avalonu v Kalifornii (Spojené štáty).

 

Požadované štítky a označenia (pokračovanie)

*Voliteľné v prípade, ak sa zásielka pohybuje v rámci 48 spojených štátov USA.

Lítium-iónová

alebo

alebo

**Miesto na telefónne číslo na 
získanie ďalších informácií.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Lítium-kovová

**Miesto na telefónne číslo na 
získanie ďalších informácií.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Nesmie sa používať po 
31. decembri 2018.

V PRÍPADE POŠKODENIA BALÍK 
NENAKLADAJTE ANI NEPREPRAVUJTE

Viac informácií na čísle ...............

V PRÍPADE 
POŠKODENIA

UPOZORNENIE!

Lítium-kovová batéria

Nesmie sa používať po 
31. decembri 2018.

V PRÍPADE POŠKODENIA BALÍK 
NENAKLADAJTE ANI NEPREPRAVUJTE

Viac informácií na čísle ..............

V PRÍPADE 
POŠKODENIA

UPOZORNENIE!

Lítium-iónová batéria

„PRIMARY LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN 
FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER 

AIRCRAFT“ (Primárne lítiové batérie – preprava 
na palube osobných lietadiel zakázaná.)

„LITHIUM ION BATTERIES—FORBIDDEN FOR 
TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT.“ 
(Lítium-iónové batérie – preprava na palube 

osobných lietadiel zakázaná.)

– alebo – – alebo –

„LITHIUM METAL BATTERIES—FORBIDDEN 
FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER 

AIRCRAFT“ (Lítium-kovové batérie – preprava 
na palube osobných lietadiel zakázaná.)
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Obrázok 7 
Letecké zásielky lítium-iónových batérií

Je moja letecká zásielka obsahujúca lítium-iónové batérie plne regulovaná, takže vyžaduje použitie služby UPS Nebezpečný tovar?  
(Podrobné informácie o požadovaných dokumentoch a štítkoch uvedených nižšie nájdete na strane 7.)

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Sú v zásielke lítium-iónové batérie s kapacitou > 100 Wh alebo lítium-
iónové články s kapacitou > 20 Wh?

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.** Vyžaduje 
sa balenie podľa špecifikácií 
OSN, označenie lítiovej batérie 
triedy 9, dokumentácia k zásielke 
nebezpečného materiálu alebo 
deklarácia a označenia balíka. 
Ďalšie podrobnosti nájdete 
v predpisoch IATA: 
http://www.iata.org/

Je kombinovaná čistá hmotnosť 
všetkých lítiových batérií vo 
vašom balíku > 5 kg?

Posielate lítiové batérie, ktoré sú 
súčasťou zariadenia, alebo pribalené 
k zariadeniu?

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.** 
Pozrite si nariadenia IATA, 
v ktorých nájdete podrobnosti 
o požiadavkách na odosielanie, 
UN 3481, časť I.
http://www.iata.org/

Balík nie je potrebné posielať ako plne regulovaný 
nebezpečný tovar. Prečítajte si nariadenia 
asociácie IATA, v ktorých nájdete požiadavky 
týkajúce sa kategórie UN 3481, časť II.
http://www.iata.org/

Všetky balenia „lítium-iónových batérií 
zabalených spolu so zariadením“* si vyžadujú 
použitie štítka s vyznačením lítiovej batérie 
(UN 3481). Balenie označte aj značkou „PI 966-II“.†

V prípade „lítium-iónových batérií vložených 
v zariadení“ je potrebné použiť označenie UN 3481 
v prípade každého jednotlivého balenia, ktoré 
obsahuje > 4 články alebo > 2 batérie. Každé 
z takýchto balení označte aj značkou „PI 967-II“.†

Poznámka: Ak zásielka neobsahuje viac než 
4 články alebo 2 batérie a celá zásielka neobsahuje 
viac než 2 balíky, nevyžaduje sa žiadne označenie.

Vyžaduje sa zmluva so spoločnosťou 
UPS o preprave nebezpečného tovaru.** 
Pozrite si požiadavky asociácie IATA 
týkajúce sa položiek kategorizovaných 
ako UN 3480, časť IB (≤ 10 kg batérií) 
alebo časť IA (> 10 kg).
http://www.iata.org/

 * Balenia zásielok lítiových batérií „zabalených spolu so zariadením“ musia odolať pádu z výšky 1,2 metra a všetky batérie musia byť zabalené tak, aby sa eliminovala 
možnosť skratu alebo aktivácie. Nepoužívajte obálky ani iné balenia s mäkkými stenami.

** Pre služby UPS Malé balíky a UPS Air Cargo sa vyžadujú zmluvy, nie však pre zásielky UPS Air Freight s nebezpečnými materiálmi. Podrobnosti získate od obchodného 
zástupcu.

† Voliteľné v prípade, ak sa zásielka pohybuje v rámci 48 spojených štátov USA.
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Obrázok 8  
Zásielky určené na pozemnú prepravu lítium-iónových batérií*

Je moja pozemná zásielka obsahujúca lítium-iónové batérie plne regulovaná, takže vyžaduje použitie služby UPS Nebezpečný tovar?
(Podrobné informácie o požadovaných označeniach a štítkoch uvedených nižšie nájdete na strane 7.)
Poznámka: Zásielky určené na pozemnú prepravu obsahujúce lítiové batérie sa nesmú odosielať na žiadnu adresu na Aljaške, Havaji, v Portoriku ani na cieľovú adresu na 
ostrovoch (napríklad Avalon v Kalifornii).

Majú lítium-iónové batérie kapacitu 
> 100 Wh alebo lítium-iónové články 
kapacitu > 20 Wh?

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.** Vyžaduje 
sa balenie podľa špecifikácií OSN, 
označenie lítiovej batérie triedy 9, 
dokumentácia k zásielke nebezpečného 
materiálu a označenia balíka. Prečítajte 
si nariadenia amerického ministerstva 
dopravy o ohrozujúcich materiáloch, 
v ktorom nájdete podrobné informácie 
o požiadavkách na odosielanie.

Majú batérie kapacitu > 100 Wh a ≤ 300 Wh 
alebo majú články kapacitu > 20 Wh a ≤ 60 Wh?

Obsahuje balenie lítium-iónové batérie 
zabalené spolu so zariadením?

Obsahuje balenie lítium-iónové batérie 
zabalené spolu so zariadením?

Obsahuje balenie lítium-iónové batérie 
vložené v zariadení?

Je hrubá hmotnosť 
balenia > 30 kg?

Je hrubá hmotnosť 
balenia > 30 kg?

Obsahuje balenie lítium-
iónové batérie vložené 
v zariadení?

Len USA : Balík nie je potrebné posielať ako plne 
regulovaný nebezpečný tovar. Prečítajte si nariadenia 
amerického ministerstva dopravy o ohrozujúcich 
materiáloch, v ktorom nájdete podrobné informácie 
o požiadavkách na odosielanie.

Vyžaduje sa: Výstražné označenia typu „Lithium 
Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft 
and Vessel“ (Lítiové batérie – zákaz prepravy na palube 
lietadiel a plavidiel).

V prípade balení obsahujúcich > 4 články alebo 
> 2 batérie sa vyžaduje označenie lítium-iónovej 
batérie.

Tieto zásielky nie sú vhodné na prepravu leteckou 
službou.

Balík nie je potrebné posielať ako plne regulovaný 
nebezpečný tovar. Prečítajte si nariadenia 
amerického ministerstva dopravy o ohrozujúcich 
materiáloch, v ktorom nájdete podrobné informácie 
o požiadavkách na odosielanie.

Vyžaduje sa: Označenie lítium-iónových batérií 
a výstražné označenie „Lithium ion batteries  —  
forbidden aboard passenger aircraft“ (Lítium-iónové 
batérie – zákaz na palube osobných lietadiel).

Tieto zásielky nemusia byť vhodné na prepravu 
leteckou službou.  
Pozrite obrázok 7 na strane 8.

Len USA : Balík nie je potrebné posielať ako plne regulovaný nebezpečný tovar. 
Prečítajte si nariadenia amerického ministerstva dopravy o ohrozujúcich 
materiáloch, v ktorom nájdete podrobné informácie o požiadavkách na 
odosielanie.

Vyžaduje sa: Výstražné označenia typu „Lithium Batteries – Forbidden for 
Transport Aboard Aircraft and Vessel“ (Lítiové batérie – zákaz prepravy na palube 
lietadiel a plavidiel), označenie lítium-iónovej batérie.

Tieto zásielky nie sú vhodné na prepravu leteckou službou.  
Plná regulácia v prípade pozemnej prepravy mimo územia Spojených štátov.

Balík nie je potrebné posielať ako plne 
regulovaný nebezpečný tovar. Ďalšie 
podrobné informácie o požiadavkách 
na odosielanie nájdete v miestnych 
nariadeniach týkajúcich sa pozemnej 
prepravy.

Pre balíkov obsahujúcich viac ako 
4 články alebo 2 batérie je povinné 
označenie lítium-iónových batérií 
a výstražné označenie „Lithium 
ion batteries  —  forbidden aboard 
passenger aircraft“ (Lítium-iónové 
batérie – zákaz na palube osobných 
lietadiel).

Tieto zásielky nemusia byť vhodné 
na prepravu leteckou službou. 
Pozrite obrázok 7 na strane 8.

* Balenia zásielok lítiových batérií odosielaných samostatne alebo zabalených spolu so zariadením musia odolať pádu z výšky 1,2 metra a všetky batérie musia byť zabalené 
tak, aby sa eliminovala možnosť skratu alebo aktivácie. Nepoužívajte obálky ani iné balenia s mäkkými stenami. Ďalšie informácie nájdete na strane 5.

** Pre služby UPS Malé balíky a UPS Air Cargo® sa vyžadujú zmluvy, nie však pre zásielky UPS Air Freight s nebezpečnými materiálmi. Podrobnosti získate od obchodného 
zástupcu.
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Obrázok 9  
Letecké zásielky lítium-kovových batérií

Je moja letecká zásielka obsahujúca lítium-kovové batérie plne regulovaná, takže vyžaduje použitie služby UPS Nebezpečný tovar?
(Podrobné informácie o požadovaných dokumentoch a štítkoch uvedených nižšie nájdete na strane 7.)
Poznámka: Pre poslanie lítium-kovových batérii zabalených bez zariadenia prostredníctvom leteckých služieb UPS sa vyžaduje predbežné schválenie. Ďalšie informácie 
nájdete na adrese ups.com.

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Obsahuje zásielka lítium-kovové batérie 
s obsahom > 2 g kovového lítia alebo obsahujú 
články > 1 g kovového lítia?

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.** Vyžaduje 
sa balenie podľa špecifikácií 
OSN, označenie lítiovej batérie 
triedy 9, dokumentácia k zásielke 
nebezpečného materiálu 
alebo deklarácia a označenia 
balíka. Ďalšie podrobnosti 
nájdete v predpisoch IATA: 
http://www.iata.org/

Je kombinovaná čistá hmotnosť 
všetkých lítiových batérií vo vašom 
balíku > 5 kg?

Posielate lítiové batérie, ktoré sú 
súčasťou zariadenia, alebo pribalené 
k zariadeniu?

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.** 
Prečítajte si nariadenia 
asociácie IATA, v ktorých 
nájdete podrobné informácie 
o požiadavkách na prepravu 
podľa kategórie UN 3091, časť I.
http://www.iata.org/

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.**  
Pozrite si požiadavky asociácie 
IATA týkajúce sa položiek 
kategorizovaných ako UN 3090, 
časť IB (≤ 2,5 kg batérií) alebo 
časť IA (> 2,5 kg).
http://www.iata.org/

Balík nie je potrebné posielať ako plne 
regulovaný nebezpečný tovar. Prečítajte si 
nariadenia asociácie IATA, v ktorých nájdete 
požiadavky týkajúce sa kategórie UN 3091, časť II.
http://www.iata.org/

Všetky balenia „lítium-kovových batérií 
zabalených spolu so zariadením“* si vyžadujú 
označenie lítiovej batérie (UN 3091). Balenie 
označte aj značkou „PI 969-II“.†

V prípade „lítium-kovových batérií vložených 
v zariadení“ je potrebné použiť označenie lítiovej 
batérie UN 3091 pri každom jednotlivom balení, 
ktoré obsahuje > 4 články alebo > 2 batérie. 
Balenie označte aj značkou „PI 970-II“. †

Poznámka: Ak zásielka neobsahuje viac 
než 4 články alebo 2 batérie a celá zásielka 
neobsahuje viac než 2 balíky, nevyžaduje sa 
žiadne označenie.

* Balenia zásielok lítiových batérií „zabalených spolu so zariadením“ musia odolať pádu z výšky 1,2 metra a všetky batérie musia byť zabalené tak, aby sa eliminovala možnosť 
skratu alebo aktivácie. Nepoužívajte obálky ani iné balenia s mäkkými stenami.

** Pre služby UPS Malé balíky a UPS Air Cargo sa vyžadujú zmluvy, nie však pre zásielky UPS Air Freight s nebezpečnými materiálmi. Podrobnosti získate od obchodného zástupcu.

† Voliteľné v prípade, ak sa zásielka pohybuje v rámci 48 spojených štátov USA.
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Obrázok 10  
Zásielky určené na pozemnú prepravu lítium-kovových batérií*

Je moja pozemná zásielka obsahujúca lítium-kovové batérie plne regulovaná, takže vyžaduje použitie služby UPS Nebezpečný tovar? 
(Podrobné informácie o požadovaných označeniach a štítkoch uvedených nižšie nájdete na strane 7.)
Poznámka: Zásielky určené na pozemnú prepravu obsahujúce lítiové batérie sa nesmú odosielať na žiadnu adresu na Aljaške, Havaji, v Portoriku ani na cieľovú adresu na 
ostrovoch (napríklad Avalon v Kalifornii).

Obsahujú lítium-kovové batérie > 2 g kovového Li 
alebo lítium-kovové články > 1 g kovového Li?

Bude sa vyžadovať zmluva so 
spoločnosťou UPS o preprave 
nebezpečného tovaru.** Vyžaduje 
sa balenie podľa špecifikácií OSN, 
označenie lítiovej batérie triedy 9, 
dokumentácia k zásielke nebezpečného 
materiálu a označenia balíka. Prečítajte 
si nariadenia amerického ministerstva 
dopravy o ohrozujúcich materiáloch, 
v ktorom nájdete podrobné informácie 
o požiadavkách na odosielanie.

Obsahujú batérie > 2 g a ≤ 25 g kovového 
Li alebo články > 1 g a ≤ 5 g kovového Li?

Obsahuje balenie lítium-kovové batérie 
zabalené spolu so zariadením?

Obsahuje balenie lítium-kovové batérie 
zabalené spolu so zariadením, alebo 
vložené v zariadení?

Je hrubá hmotnosť 
balenia > 30 kg?

Je hrubá hmotnosť 
balenia > 30 kg?

Obsahuje balenie > 5 kg 
čistej hmotnosti lítium-
kovových batérií?

Obsahuje balenie lítium-
kovové batérie vložené 
v zariadení?

Len USA : Balík nie je potrebné posielať  
ako plne regulovaný nebezpečný tovar. Prečítajte 
si nariadenia amerického ministerstva dopravy 
o ohrozujúcich materiáloch, v ktorom nájdete 
podrobné informácie o požiadavkách na odosielanie.

Vyžaduje sa: Výstražné označenia typu „Lithium 
Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft 
and Vessel“ (Lítiové batérie – zákaz prepravy na palube 
lietadiel a plavidiel).

V prípade balení obsahujúcich > 4 články alebo 
> 2 batérie sa vyžaduje označenie lítium-kovovej 
batérie.

Tieto zásielky nie sú vhodné na prepravu leteckou 
službou.

Balík nie je potrebné posielať ako 
plne regulovaný nebezpečný tovar. 
Prečítajte si nariadenia amerického 
ministerstva dopravy o ohrozujúcich 
materiáloch, v ktorom nájdete 
podrobné informácie o požiadavkách 
na odosielanie.

Vyžaduje sa: Označenie lítium-kovovej 
batérie.

Tieto zásielky nemusia byť vhodné na 
prepravu leteckou službou. Pozrite 
obrázok 9 na strane 10.

Balík nie je potrebné posielať ako plne regulovaný 
nebezpečný tovar. Ďalšie podrobné informácie 
o požiadavkách na odosielanie nájdete v miestnych 
nariadeniach týkajúcich sa pozemnej prepravy.

V prípade balení obsahujúcich > 4 články alebo 
> 2 batérie sa vyžaduje označenie lítium-kovovej 
batérie.

Tieto zásielky nemusia byť vhodné na prepravu 
leteckou službou.  
Pozrite obrázok 9 na strane 10.

Len USA : Balík nie je potrebné posielať ako plne regulovaný 
nebezpečný tovar. Prečítajte si nariadenia amerického 
ministerstva dopravy o ohrozujúcich materiáloch, v ktorom 
nájdete podrobné informácie o požiadavkách na odosielanie.

Vyžaduje sa: Výstražné označenia typu „Lithium Batteries 
– Forbidden for Transport Aboard Aircraft and Vessel“ 
(Lítiové batérie – zákaz prepravy na palube lietadiel a plavidiel), 
označenie lítium-kovovej batérie.

Tieto zásielky nie sú vhodné na prepravu leteckou službou. 
Plná regulácia v prípade pozemnej prepravy mimo územia 
Spojených štátov.

Balík nie je potrebné posielať ako plne 
regulovaný nebezpečný tovar. Ďalšie 
podrobné informácie o požiadavkách na 
odosielanie nájdete v miestnych nariadeniach 
týkajúcich sa pozemnej prepravy.

Vyžaduje sa: Výstražné označenia typu 
„Lithium Batteries – Forbidden for Transport 
Aboard Passenger Aircraft“ (Lítiové batérie 
– preprava na palube osobných lietadiel 
zakázaná), označenie lítium-kovovej batérie. 

Tieto zásielky nemusia byť vhodné na 
prepravu leteckou službou.  
Pozrite obrázok 9 na strane 10.

* Balenia zásielok lítiových batérií odosielaných samostatne, alebo zabalených spolu so zariadením musia odolať pádu z výšky 1,2 metra a všetky batérie musia byť zabalené 
tak, aby sa eliminovala možnosť skratu alebo aktivácie. Nepoužívajte obálky ani iné balenia s mäkkými stenami. Ďalšie informácie nájdete na strane 5.

** Pre služby UPS Malé balíky a UPS Air Cargo® sa vyžadujú zmluvy, nie však pre zásielky UPS Air Freight s nebezpečnými materiálmi. Podrobnosti získate od obchodného 
zástupcu.
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