
 www.numatic.co.uk  www.numatic.de   www.numatic.ch 
 www.numatic.fr   www.numatic.nl   www.numatic.co.za

Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB Tel:  +44 01460 68600 Fax: +44 01460 68458  
Specification subject to change without prior notice.  Author A Boyes       08/2014  MED-000313 (A01)

Litiumioniakkujen ylläpito ja hävitys

VIALLISET AKUT

HUOMIO
Noudata kaikkia ilmoitettuja turvallisuusohjeita.

Viallista akkua ei saa missään tapauksessa säilyttää sisätiloissa.

Jos asiakas haluaa palauttaa akun toimittajalle, toimittajan on järjestettävä akun nouto. Viallisia akkuja ei kuitenkaan saa 
palauttaa postitse tai kuriiripalvelun kautta.  

Jos vialliseksi epäillyssä akussa näkyy kolhuja, vääntymiä, pullistumia, irrallisia osia tai vuotoja, kun akkua ollaan 
palauttamassa toimittajalle TAI kun ollaan asiakkaan tiloissa, akun kuntoa ei saa missään tapauksessa tarkistaa. Se on 
oletettava vialliseksi ja alla olevasta kohdasta 8 alkavia toimenpiteitä on noudatettava. 

Jos vialliseksi epäillyssä akussa ei näy kolhuja, vääntymiä, pullistumia, irrallisia osia tai vuotoja, kun akkua ollaan 
palauttamassa toimittajalle TAI kun ollaan asiakkaan tiloissa, pätevä henkilö voi suorittaa akun kunnon tarkistuksen 
sopivalla akun kunnon tarkistukseen tarkoitetulla laitteella. 

Jos akku osoittautuu vialliseksi tarkistuksen yhteydessä, alla olevasta kohdasta 8 alkavia toimenpiteitä on noudatettava.
 
Jos akku osoittautuu toimivaksi tarkistuksen yhteydessä, sille voidaan tehdä yksi latausjakso sopivalla Numatic-laturilla 
valvotuissa oloissa. 

Jos akku latautuu oikein yhden latausjakson aikana, akku on toimiva.  

Jos akku ei lataudu oikein yhden latausjakson aikana, se on oletettava vialliseksi ja alla olevasta kohdasta 8 alkavia 
toimenpiteitä on noudatettava. 
Akkua ei saa yrittää ladata uudelleen.  

Viallista akkua ei saa missään tapauksessa säilyttää sisätiloissa.

Viallinen akku on tyhjennettävä asettamalla se suolavettä sisältävään astiaan. Astiassa on oltava vähintään 25 litraa 
suolavettä, jonka pitoisuus on 15 grammaa keittosuolaa yhtä vesilitraa kohden. Astiassa on oltava suljettava ja lukittava 
kansi, mutta sen ei pidä olla sinetöity. Akku on jätettävä veteen täysin upoksiin vähintään 100 mm:n syvyyteen vähintään 
kahdeksi viikoksi. Vesi on hävitettävä ongelmajätteenä, kun tyhjennys on valmis. 

Viallista tyhjennettyä akkua voidaan säilyttää lukitussa akkujätesäiliössä, jonka on oltava muovista valmistettu tai muovilla 
vuorattu. Säiliö on asettava rakennusten ulkopuolelle ja merkittävä viallisen akun sisältäväksi säiliöksi asianmukaisin, 
selkein varoituksin. 

Tämän jälkeen akut on lähetettävä jätehuoltoon maan paikallisten jätemääräysten mukaisesti.
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Litiumioniakkujen ylläpito ja hävitys

TOIMIVIEN AKKUJEN TURVALLINEN SÄILYTYS

HUOMIO
Noudata kaikkia ilmoitettuja turvallisuusohjeita.

Haarukka- ja kuormalavatrukkeja on käytettävä/liikutettava varovasti, jotta akut eivät vaurioidu.

Jos toimivaa akkua käytetään väärin tai akku altistetaan sitä mahdollisesti vaurioittaville olosuhteille akun 
käyttöoppaan kuvaamalla tavalla, se on oletettava vialliseksi ja asiakirjan kääntöpuolella olevasta kohdasta 2 
alkavia toimenpiteitä on noudatettava.

Esimerkki hyvin turvatusta alueesta, jossa on häkki suojaamassa kolhuilta. Akkuja säilytetään turvasäiliössä, joka 
suojaa niitä kuumuudelta, kolhuilta ja nesteiden läikkymiseltä.


