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Introduktion

Forord 

Hyundai har høje standarder og er pligttro overfor vores kunders og nødberedskabspersonalets 

sikkerhed. Hyundai giver denne information om elektriske biler med brændselscelle som et resultat af 

vores forpligtelse overfor sikkerheden. 

Dokumentets formål

Formålet med dette dokument er at gøre nødberedskabspersonalet og personalet hos bugserings-

/vejhjælpsfirmaer bekendt med de rigtige måder at behandle en elektrisk Hyundai ix35 med 

brændselscelle på i en nødsituation. Denne guide giver en grundlæggende oversigt over bilens 

vigtigste systemer og giver instruktioner i håndtering af de forskellige typer af situationer, som 

beredskabspersonalet bliver stillet overfor. Nødberedskabsprocedurerne for denne bil er i nogen 

udstrækning lig med en konventionel ix35, her gives der yderligere information om håndtering af det 

elektriske højspændingssystem.

Beskrivelse af bilen

ix35 er en elektrisk bil med brændselscelle (FCEV), hvor den elektriske energi genereres af et 

brændselscellesystem. ix35 FCEV er produceret på den samme undervogn som den konventionelle 

Tucson SUV. Men motor- og transmissionssystemet er helt anderledes end den konventionelle bil med 

forbrændingsmotor. 

Som vist på illustrationen er motor- og transmissionssystemet i en ix35 FCEV placeret i motorrummet

som på en konventionel bil, hvilket betyder, at dens motor- og transmissionssystem næsten har

samme størrelse som i den konventionelle bil.

1. Brændselscellemodul

2. Motor

3. Højspændingsbatteri

4. Brinttank

1

2 3
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Højspændingsbatteriets system

Dette system forsyner den energi, som bilen bruger i accelerationsfasen. Systemet bruges også til at

oplagre den genererede energi under en regenererende bremsefase.

Højspændingens sikkerhedssystem i FCEV 

1) Højspændingssystemet findes nede under gulvet, beskyttet af en stålkasse.

2) Systemet består af 48 celler. Hver celle er forseglet med en aluminiumskasse der beskytter mod spild

af elektrolyt. Der er meget lidt risiko for spild af elektroly fra cellen, selvom batterimodulet er revnet.

Batterisystemet

→ nede midt under bilen

Højspændingsbatteriets system

Batteriets komprimerede 

spænding
180 Volt (Max 206V)

Batterimodel LI-POLYMER

Antal celler 48 celler

Batterisystemets totalvægt 47 kg

Brændselsstak

Modsat en almindelig bil med forbrændingsmotor bruger en elektrisk bil med brændselscelle elektrisk

højspændingsenergi genereret i brændselsstakken som energikilde. På grund af denne

højspændingselektricitet, er det nødvendigt at håndtere bilen omhyggeligt på grund af risikoen ved

højspænding. I det efterfølgende findes de sikkerhedsmæssige retningslinjer for højspænding i

brændselsstakken i ix35.

1) Der findes et metalchassis og en elektronisk ledende indkapsling i brændselsstakken til forebyggelse

af elektrisk stød ved direkte eller indirekte kontakt. Brændselsstakken har en høj beskyttelsesgrad af

IPXXB

2) Dele under højspænding, der genererer over DC 400 V i brændselsstakken er designet til at

vedligeholde en pålidelig isolationsmodstand med en elektronisk ledende indkapsling. Hvis

isolationsmodstanden er lavere end den indstillede værdi, gives der signal til føreren, og

udgangsstrømmen fra brændselsstakken begrænses.

• Direkte kontakt: Personers kontakt med dele under spænding.

• Indirekte kontakt: Personers kontakt med ledende dele, der kan berøres, og som bliver elektrisk ladet i

tilfælde af en fejl i systemet.
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Højspændingens sikkerhedssystem i FCEV

3) Af sikkerhedsmæssige grunde bruges der en overstrømsbeskyttelse og en isolerende keramisk

belægning.

4) Der bruges et ikke-brændbart elektrolytisk materiale som beskyttelse mod eksplosioner eller brand i

en nødsituation som fx en bilulykke.

5) Højspændingskabler (orangefarvede) står i forbindelse med batterisystemet med DC-omformer.

6) Der er en højspændingsregulator, der kontrollerer højspændingssystemet. Desuden er der en

højspændingssikring og et sikkerhedsstik til at adskille de elektriske kilder af sikkerhedsmæssige

årsager.

Højspændingens sikkerhedssystem

Det efterfølgende er sikkerhedsmæssige retningslinjer, der skal forebygge elektrisk stød fra 

højspændingssystemet i ix35.

1) Højspændingskomponenterne i FCEV som fx fast isolator, isolationsafstand osv. er designet til at 

vedligeholde en pålidelig isolationsmodstand med jordforbindelse til bilens metalchassis til brug ved 

bilens servicering. 

2) Alle komponenter under højspænding er dækket af en indkapsling, der skal forebygge direkte kontakt. 

Disse kan ikke skilles ad uden specialværktøj. 

3) Der er en høj risiko for elektrisk stød ved indirekte kontakt, når en isolerende modstand mellem en 

højspændingskomponent og den elektronisk ledende indkapsling pludselig reduceres. Hele den 

elektronisk ledende indkapsling vedligeholder en elektrisk kontinuitet ved at være jordforbundet til bilens 

chassis.

4) En GFD-detektor (Ground Fault Detector) sporer strømlækage over det tilladte niveau i de elektrisk 

ledende chassisdele. Desuden afbryder den øjeblikkeligt strømmen fra højspændingsrelæet i tilfælde af 

strømlækage.

5) Alle strømførende kabler er isolerede fra chassiets metaldele. Der er således ingen risiko for at få et 

elektrisk stød ved at røre ved chassiets dele.

6) En højspændingssikring er et udstyr, der beskytter mod overophedning på grund af høj strøm. 

7) Højspændingsbatteriets sikkerhedsstik findes på den indvendige side af batterikassen.
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Brintens generelle egenskaber

Brint er en enestående gasformig substans med den laveste molekylvægt af alle gasser. Den er

farveløs, lugtløs, uden smag, ikke-korroderende, brandfarlig og meget flygtig. Det er derfor nødvendigt

at håndtere brint med omhu på grund af brintens gasformige egenskaber. Men den er ikke mere farlig

og er snarere mindre farlig i nogle henseender end andre almindeligt brugte brændstoffer. Brint har en

meget lav vægtfylde, hvilket giver den en forholdsmæssig fordel set fra et sikkerhedsmæssigt

synspunkt. På grund af det har brintgas ikke tendens til at blande sig med luften, men forsvinder opad i

luften. Dette betyder, at det er usandsynligt, at koncentrationsniveauerne for brint, som er nødvendig

for antændelse eller eksplosion, opnås.

Sikkerhedsrisici ved komprimeret brint

Sporingssystem for lækage af brintgas

Brintgassensoren sporer lækage af brint. Hvis der er lækage af brint vil brintens lagersystem og

elektriske system lukke ned. Sensorer starter typisk med at udløse en advarselsalarm ved

koncentrationer under brintens minimumsgrænse for brændbarhed.

Sensorer er installeret i brændselsstakkens brændstofsystem (FPS), imellem brinttankens tag og

bilen. Disse sensorer forebygger brintlækage i en nødsituation.

Brintgassens egenskaber

Ud fra et sikkerhedsmæssig synspunkt skal lækage af brintgas

forhindres på grund af risikoen for antændelse eller

eksplosion.

I det efterfølgende beskrives egenskaberne ved gasformig

brint.

▪ Den har den laveste molekylvægt og de mindste molekyler af 

alle grundstoffer.

▪ Den har den laveste vægtfylde og den højste opdrift af alle 

grundstoffer.

▪ Den kan forårsage, at nogle materialer bliver skøre, inklusive 

metaller (men materialer, udvalgt til brug i forbindelse med 

brint, kan ikke blive udsat for skørhed).

▪ Den er farveløs, lugtløs og uden smag.

▪ Den brænder usynligt og uden røg.

▪ Den har det laveste antændelsespunkt af alle brændstoffer 

(mindre end en tiendedel af andre brændstoffer).

▪ Den har en bred brændbarhedskoncentration fra 4% to 75%

Hastighed ved spredning og flow i

luften

Gas CH4 C3H8 H2

Diffusion 1.0 0.63 3.8

Turbulent Flow 1.0 0.6 2.83
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Udluftning af brintgas

En elektrisk FCEV-bil udsender en lav koncentration af brint under kørslen. Den frigivne gas fortyndes

gennem et udluftningssystem installeret i bilen, inden gassen kommer ind i bilen og den fortyndede

gas frigives til omgivelserne.

Sikkerhedsudstyr for brint

- Magnetventil inde i tanken (ITS)

: Den forsyner brint under normale driftsbetingelser. I et nødstilfælde har den til opgave at afbryde 

sikkert for brinten.

- Overtryksventil (PRD)

: Den sporer temperaturen i brinttanken og udlufter brint til den omgivende atmosfære i tilfælde af 

brand.    

- Overstrømsventil (EFV)

: Den sporer store flow af brint og lukker derefter sikkert for brint i tilfælde af beskadigede højtryksrør.

- Overtryksventil (PRV)

: Den er installeret på regulatoren og udlufter brint til den omgivende atmosfære i tilfælde af fejl i 

regulatoren.

Påkørselssensorer foran og i bag

Sensorerne er installeret på den forreste kofanger og på gulvet i bag. De er fjernsensorer, der sporer 

acceleration på grund af en kollision. Desuden afbryder den bagerste påkørselssensor 

brintforsyningen og medvirker til, at der ikke opstår følgeskader.

수소 안전 시스템
Brint-

sensor

Brint-

sensor Magnetventil (ITS)

PRD, EFV

Magnetventil (ITS)

PRD, EFV

Påkørsels-

sensor

PRV

Sikkerhedssystem for brint



Sikkerhedsregel for FCEV

Denne brændselscellebil (FCEV) bruger ca. DC DC 180 ~ 400 spænding og højtryksbrintgas. De skal      

omhyggeligt følge sikkerhedsinstruktionerne i det efterfølgende. Hvis De undlader at følge sikkerheds-

instruktionerne, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfald som følge af stød.

[Sikkerhedsregler for brintsystemet]

Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt skal lækage af brintgas forhindres på grund af risici for antændels

e eller eksplosion. 

Det efterfølgende omhandler egenskaber ved gasformig brint.

„  Den har den laveste molekylvægt og de mindste molekyler af alle grundstoffer. 

„  Den har den laveste vægtfylde og den højeste opdrift af alle grundstoffer.

„  Den kan få nogle materialer til at blive skøre, inklusive metaller (men materialer, udvalgt som udstyr i     

forbindelse med brint, er ikke udsatte for at blive skøre).

„  Den brænder usynligt og uden røg.

„  Den har det laveste antændelsespunkt af alle brændstoffer (mindre end en tiendedel til sammenligning). 

„ Den har en bred brændbarhedskoncentration fra 4% to 75%

„ Der må ikke være nogen antændelseskilder i nærheden af bilen. Som for eksempel flammer eller gnister, 

elektrostatiske udledninger eller varme overflader, der kunne forårsage, at brintgassen antændes.

„ Forsigtighedsmærkater for brint er fastgjort til brinttanksystemets komponenter. Brintens lagersystem 

består af to cylindre fyldt med brintgas. Hver tank er lavet af aluminium og desuden dækket af kulfiber,  

der gør lagertanken modstandsdygtig mod højt tryk. Denne cylinder indeholder brændfarlig gas under højt 

tryk. Alvorlig personskade eller dødsfald kan være et resultat af ukorrekt installation, manglende 

vedligeholdelse eller overfyldning. De må ikke forsøge at fjerne denne cylinder eller nogle af dens beslag 

fra denne bil. Den kan indeholde rester af gas under tryk, der vil kunne forårsage brand eller eksplosion.

[Sikkerhedsregler for højspændingssystemet] 

„ Advarselsmærkater for højspænding er fastgjort til højspændingskomponenterne. Farven på højspæn-

dingskabler og forbindelser er orange. De må ikke røre ved nogle af disse højspændingskomponenter,     

kabler eller forbindelser uden korrekt personligt beskyttelsesudstyr (PPE).

8



Identifikation af ix35 FCEV 

Generel beskrivelse af bilen

En Hyundai ix35 FCEV er bygget på chassiet til en konventional ix35, og derfor ligner den konventionell

e udgave meget af udseende. Det bedste er at gå ud fra, at alle ix35 er elektriske FCEV-biler, indtil det 

modsatte er bevist. Ved hjælp af informationen i dette afsnit, vil nødhjælpsfolk blive i stand til at kende    

forskel på de to.

Udvendig visuel identifikation

Emblemer eller symboler

En ix35 FCEV kan genkendes på det unikke emblem på bilens ydre.

① På bilens forende findes Hyundais logo, et skråtstillet, stiliseret “H” på en blå baggrund.

② Der er Fuel Cell-mærkater på begge fordøre.

③ I passagersiden af bagklappen er der et emblem med Fuel Cell .

Emblemer kan blive skjult ved et sammenstød på grund af skade på bilen. De skal altid undersøge alle 

bilens sider for at bestemme, om der skulle mangle et emblem.

9
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Identifikation af en ix35 FCEV

Bilens identifikationsnummer (VIN)

Bilens identifikationsnummer (VIN) bruges til at 

bestemme, om en bil er en konventionel eller en 

FCEV-bil.

VIN-nummeret findes  på forruden i førersiden og 

under passagersædet.

Tallet 6 i VIN-nummerets talrække på 8 karakterer 

betyder, at det er en FCEV-bil.

XXXXXXX6XXXXXXXXX (På 8. 

pladsen)

Motorrummet med brændselscelle

I modsætning til den konventionelle ix35 har FCEV-

udgaven et højt samlebokslåg med “ix35 Fuel Cell” 

påtrykt.

Derudover er der orangefarvede 

højspændingskabler i motorrummet med 

brændselscelle.

10



Identifikation af en ix35 FCEV

Indvendig visuel identifikation

Instrumentpanel

En ix35 FCEV-bils instrumentpanel indeholder adskillige unikke komponenter, der ikke findes på en 

konventionel ix35. Logoet “① Fuel Cell” er den lettest genkendelige del i instrumentpanelet. Det er 

synligt uanset, hvilken status motor og transmission eller tænding er i. Kontrollamperne ② READY og ③

blue drive er synlige, når tændingskontakten er  tændt (ON).

①②③

Taget

Der er en brintsensor (A) på kabinetaget.

Hvis indholdet af brint stiger på grund af brintlækage, 

stopper FCU-systemet brændselscellesystemet eller 

bilen.

I de fleste tilfælde standser brændselscellens 

kontrolenhed brændselscellesystemet og skifter 

kørselsindstillingen til EV-indstilling, hvor  bilen kun 

forsynes med energi fra højspændingsbatteriet.

11
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Hovedkomponenter

Brintgassens tankmodulHøjspændings-

samleboks

BHDC/LDC

Højspændings-

batteri

Brændselscellens

kombinerede modul

Brintens for-

synings

system

Højspændingens samleboks

Brinttankmodul

Motorkontrol

Højspændingsbatteri

BHDC/LDC

※ BHDC : Tovejs højspændings DC-DC-omformer

LDC    : Lavspændings DC-DC-omformer

Udstødningsrør

Luftblæser

12V-batteri

12V-batteri

Kølepumpe

til elektriske komponenter

Stakkens  kølevands-

beholder

Ion

filter

Brændselscellens

kombinerede modul
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Brændselscellens egenskaber i en 

elektrisk bil 

En elektrisk ix35-bil med brændselscelle (FCEV)

genererer elektrisk energi ved hjælp af

brændselscellesystemet. 1x35 FCEV er

produceret med den samme undervogn som en

konventionel Tucson SUV. Men motor og

transmissionssystemet er helt forskellig fra den

konventionelle bil med en forbrændingsmotor.

Som vist på illustrationen er motor og

transmissionssystemet i 1x35 FCEV placeret i den

konventionelle bils motorrum, hvilket betyder, at

motor og transmisionssystemet næsten har

samme størrelse som på den konventionelle bil.

※ Stak og BOP-dele integreret i modulerne

: Stak + {APS+FPS+TMS} + HV J/BOX + Inverter

[Motor sammenlignet med modul]

※ FPS : Brændstofsystem, TMS : Varmestyringssystem

APS : Luftbehandlingssystem,   HV J/BOX : Højspændingssamleboks

APS

Stak

R-motor

TMS

FPS
HV J/Box

MCU

Oversigt over FCEV-systemerne

1. Brændselscellemodul

2. Motor

3. Højspændingsbatteri

4. Brinttank

1

2 3

4
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Brændselscellebilen omfatter hovedsagelig fire systemer.

1) Brændselscellesystemet der genererer elektrisk energi.

2) Det elektriske energisystem der skaber drivkraft,

3) Brinttanksystemet der er installeret under bilens bagagerum,

4) Ekstra energiforsyningssystem der skal understøtte energien eller oplagre den regenererede energi.

Derudover indeholder den en mængde kontroller, spændingsomformere og fordelere.

Disse komponenter er installeret i motorrummet eller nedenunder bilen.

Brændselsstakken

Brændselsstakken er en energikilde, der kan

genereres ved en kemisk reaktion, der bruger ilt

og brint. Den kører bilen med elektrisk motorkraft

ligesom en konventionel bil.

Batterier er enten primære eller sekundære.

Primære batterier bruges kun en gang, fordi de

kemiske reaktioner, der forsyner den elektriske

strøm, er uigenkaldelig. Sekundære batterier kan

bruges, oplades og genbruges. I disse batterier,

kan de kemiske reaktioner, der forsyner elektrisk

strøm, let tilbageføres, så batteriet oplades.

Generelt kunne en brændselscelle anses for ikke

at være et batteri, fordi den snarere forekommer

at være tættere på en slags generator, der bruger

energien ved at kombinere brint og ilt.

Højspændingsbatteri

FCEV’en har et højspændingsbatteri, der er

direkte forbundet med brændselsstakken

gennem en DC/DC-omformer. Dette batteri

oplagrer elektrisk energi, der kommer fra

brændselsstakken eller fra bilens

regenereringsbremsesystem.

Oversigt over FCEV-systemerne
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Højtrykslagertanke for brint

Tanksystemet for komprimeret brint består af to

tanke, der er fyldt med brintgas i en gasstation. Hver

tank er lavet af aluminium og derudover dækket med

kulfiber, der gør lagertanken i stand til at modstå

høje tryk. Der er magnetventiler, trykregulatorer og

tryksensorer i nærheden af cylinderens indgang.

Brinten i tankene kommer ind i trykregulatoren, der

har en tryksensor. Den manuelle ventil, der sidder

mellem regulatoren og brintudluftningssoklen,

bruges til kontrol af flowmængden under

brintudluftningen. Det komprimerede brintsystem er

designet til at bruge tryk på 70MPa ved et

temperaturområde på -40℃~85℃. Det maksimalt

tilladte tryk er begrænset til 87.5MPa (12,691psi)

ved 85℃.

Højspændingskabler

Den elektriske energi, der genereres fra

brændselscellesystemet eller

højspændingsbatterimodulet, fordeles til forskellige

komponenter. De fleste af kablerne findes indvendigt

eller i bunden af komponenterne. Disse kabler har

orangefarvede overflader, der adskiller dem fra

andre ledninger. Det er nødvendigt at behandle

kablerne med omhu.

12V-batteri

Det konventionelle 12V-batteri findes i

bagagerummet (under bagagerumsdækkenet).

Batteriet forsyner energi til forlygter, autoradio og

andre elektriske komponenter. Dette batteri bruges

også til at drive brændselscellesystemet i den

indledende fase efter start.

Oversigt over FCEV-systemerne



Oversigt over FCEV-systemerne

Supplerende sikkerhedssystem (SRS)

Airbag

ix35 FCEV’en er udstyret med i alt seks airbags til beskyttelse af passagererne. Disse airbags findes i 

bilens standardområder, hvor beredskabspersonalet er vandt til at finde dem. Man skal altid være 

omhyggelig med at sikre alle 12V-energikilder i bilen, inden der indledes frigørelsesaktioner, eller 

beredskabspersonalet går ind i bilen. Dette er vigtigt for at forhindre utilsigtet udløsning af airbags’ene.

Airbag-typer og –placeringer

1. Front ved førersæde

2. Front ved 

passagersæde

3. Sidekollision Thorax 

(brystkasse)

4. Sidekollision gardin

Type Sted

Frontal Førersiden

Frontal Passagersiden

Sidekollision brystkasse Førersiden

Sidekollision brystkasse Passagersiden

Sidekollision gardin Førersiden

Sidekollision gardin Passagersiden
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Sikkerhedsselerne selestrammerfunktion

ix35 FCEV’en har i alt fire sikkerhedsseler med selestrammerfunktion. To findes i B-stolpen i førersiden, 

hvoraf én er en selestrammer (BPT) og den anden er en ankerselestrammer (APT). De andre to findes i 

B-stolpen i passagersiden. De består også af en selestrammer (BPT) og en ankerselestrammer (APT).

Placeringer for sensor og kontrolmodul

Airbags’ene og selestrammerne betjenes af SRS’ens kontrolmodul eller SRSCM’en, der findes under 

forsiden af midterkonsollen. Derudover er der fire sidekollisionssensorer; to konventionelle 

accelerometersensorer i B-stolperne, og to tryksensorer indvendigt i fordørens moduler. Deres placeringer 

illustreres på billedet herunder.

SRS-komponenternes placeringer

Oversigt over FCEV-systemerne

1. Førerens airbag (DAB)

2. Rattet

3. Urfjeder

4. Sikkerhedsselernes 

selestrammerfunktion (BPT)

5. PAB ON/OFF-kontakt

6. Sidekollisionssensor (SIS)

7. Sideairbag (SAB)

8. Airbag i passagersiden (PAB)

9. Sensor ved frontal kollision (FIS)

10. Gardinairbag(CAB)

11. Supplerende sikkerhedssystems 

(SRS) kontrolmodul

12. Advarselslampe for airbag

13. PAB ON/OFF-Lampe

14. Ankerselestrammere

„ Utilsigtet udløsning af SRS-komponenterne kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. SRS-

komponenterne må ikke gennemskæres.

„ SRS-komponenterne kan vedblive med at være forsynet med elektricitet og aktive i op til 3 minutter 

efter, at det elektriske 12-voltssystem er slukket eller deaktiveret.
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Bilens specifikationer

HYUNDA
I

Del Enhed Specifikation

Maksimumshastighed km/h 160

Acceleration & elasticitet s 12.5 (0-100km/t)

Kørselsområde (NEDC) km 594

Maksimalt drejningsmoment motor Nm 300

Motor og transmissionskraft kW 100

Lastevne kg 5 passagerer

Grænser for omgivende temperaturer bilkørsel
min °C

-20~40°C
max °C

Bilens maksimale lagerkapacitet af brint kg of H2 5.64

Energitæthed i brintlager
wt% Type III

kg pr. liter 3.32 (70 MPa)

Batteriets energi kWh 0.95

Batteriets energi-output kW 24

Bilens effektivitet (NEDC) kgH2 / 100 km 0.95 kgH2/100 km

Brændstofforbrug (NEDC) km/l Modsvarer benzin 27.8 km/l
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Advarselslamper i instrumentpanelet

Advarselslampe for lavt energiniveau

Denne lampe lyser:

„ Når bilens energi vil være begrænset på grund af en funktionsfejl i brændselsstakken. Hvis 

advarselslampen lyser konstant, mens bilen er i “READY”-tilstand, eller begynder at lyse under kørslen, er 

det tegn på, at der kan være en funktionsfejl i brændselsstakken. Hvis det sker, anbefaler vi, at De får 

bilen kontrolleret på et autoriseret HYUNDAI-værksted.

Advarselslampe for brintgaslækage

Denne lampe lyser :

„ Når der spores brintlækage i bilen. Hvis advarselslampen lyser konstant, mens bilen er i “READY”-

tilstand, eller begynder at lyse under kørslen, er det tegn på, at der kan være en brintlækage. Hvis det 

sker, anbefaler vi, at De slukker for bilen og får den kontrolleret på et autoriseret HYUNDAI-værksted.

Advarselslampe for overophedning af motor

Denne lampe lyser :

„ Når motor eller inverter er overophedet. De må ikke fortsætte kørslen med en overophedet motor eller 

inverter. Hvis Deres bil fortsætter med at være overophedet, anbefaler vi, at De får bilen kontrolleret på et 

autoriseret HYUNDAI-værksted.

Servicelampe

Denne lampe lyser :

„ Når kontrolsystemet for den elektriske bils brændselscelle ikke fungerer korrekt. Hvis advarselslampen 

lyser konstant, anbefaler vi, at De får bilen kontrolleret på et autoriseret HYUNDAI-værksted
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Sikringsboksens placering og motorrummets 

indretning

Beholder for brændselscellens 

kølervæske

[Til venstre] 

Brændselscellesystemets sikring og 

relæ

[Til højre]

Konventionelt systems sikring og 

relæ

Systemrelaterede sikringer og relæer i en 

konventionel bil

Beholder for 

elektricitetssystemets 

kølervæske
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Nødprocedurer - indledende handling

Følgende procedurer skal anvendes under arbejde med en ix35 FCEV-bil på et uheldsted. Alle

andre aktiviteter skal stemme overens med Deres afdelings standardprocedurer.

1. Identificering

2. Under arbejde med en ix35-bil på et uheldsted skal nødberedskabspersonalet altid gå ud fra, at

det er en FCEV-model, indtil det kan bevises, at det ikke er rigtigt, ved at gøre brug af

identifikationskendetegnene beskrevet i begyndelsen af denne ERG-guide for nødberedskab.

Mærkater og skilte på ydersiden vil sædvanligvis være første indikator, men disse kan ofte være

skjult på grund af skader fra et sammenstød. Nødberedskabspersonalet skal altid undersøge alle

sider af bilen samt bruge identifikationerne under motorhjelmen og indvendigt i bilen.

2. Immobilisering

Næste trin er at immobiliserer bilen for at forhindre en utilsigtet bevægelse til fare for

nødberedskabspersonalet. Da en ix35-bil har et brændselscellesystem og en motor, vil der være

tilfælde, hvor bilen tilsyneladende er slukket på grund af den manglende motorstøj. Når bilen er i

“ready”-tilstand, kan den bevæge sig næsten lydløst blot ved hjælp af den elektriske motor.

Nødberedskabspersonalet skal nærme sig bilen fra siderne og holde sig væk fra dens for- og

bagende, hvis bilen skulle begynde at køre. Instruktioner i immobilisering af bilen vises herunder.

Blokér hjulene Aktivér 

parkeringsbremsen
Sæt gearstangen i 

parkering



3. Deaktivering

Efter at det er sikret, at bilen ikke kan bevæge sig, er sidste trin i de indledende handlinger at

deaktivere bilen, dens SRS-komponenter og dens brændselscelle- og højspændingssystem. Dette

udføres på 1 af 2 måder:

Ⅰ. Primær måde 

① sluk for bilen    ② Afbryd kablet til12V-batteriet    ③ Fjern servicestikket

1. Fastslå, om bilen er tændt eller slukket ved at se på

kontrollamperne i instrumentpanelet

a. Hvis bilen er slukket, gå til trin 2

b. Hvis instrumentpanelets kontrollamper viser, at bilen

er tændt, trykkes på “Power”-knappen der findes til

højre for rattet iht. til betingelserne i tabellen

herunder.

Tryk på Power-knappen LED- farve i Power-knappen Bilens tilstand

- OFF (slukket) OFF (slukket) 

1. gang BLÅ START

Bremsepedal trådt ned og gearstang i P (parkering)

Tryk på Power-knappen LED-farve i Power-knappen Bilens tilstand

- OFF (slukket) OFF (slukket )

1. gang RØD ACCESSORY (udstyr)

2. gang BLÅ ON (tændt)

3. gang OFF (slukket) OFF (slukket)

Bremsepedalen ikke trådt ned

2. Om muligt fjernes smartkey-nøglen fra bilen.

Hold nøglen i en afstand af minimum 2 meter fra bilen for

at forhindre utilsigtet genstart af bilen, indtil 12V-

batteriet er afmonteret.

Nødprocedurer – indledende handling
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3. Afbryd 12V-batteriets kabel (A), der findes i

bagagerummet.

Inden eventuel afmontering af 12V-batteriets kabel,

sænkes ruderne og dørene låses op. Når først 12V-

batteriets kabel er afmonteret, vil kontrollerne til vinduer

og dørlås ikke fungere.

4. Om muligt fjernes servicedækslet i bagagerummet.

1) Løft låsekrogen (A) i pilens retning.

2) Fjern sikkerhedsstikket efter at have trukket 

håndtaget (B) 90 grader i pilens retning.

Nødprocedurer - indledende handling
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Ⅱ. Sekundær måde

① Fjern sikringerne ② Afbryd12V-batteriet     ③ Fjern servicestikket

1. Åbn motorhjelmen.

2. Fjern låget på sikringsboksen i motorrummet.

3. Fjern sikringerne IG1, IG2. Se illustrationen, der viser

placering af sikringerne.

Hvis det rigtige relæ ikke kan findes, trækkes alle

sikringer og relæer ud af sikringsboksen.

4. Afbryd 12V-batteriets kabel (A), der sidder i

bagagerummet.

Inden eventuel fjernelse af 12V-batteriets kabel,

sænkes vinduerne og dørene låses op. Når først 12V-

batteriets kabel er blevet afmonteret, vil kontrollerne til

vinduer og dørlås ikke fungere.

Nødprocedurer – indledende handling
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5. Om muligt fjernes servicedækslet i bagagerummet.

1) Løft låseskrogen (A) i pilens retning.

2) Fjern sikkerhedsstikket efter at have trukket 

håndtaget (B) 90 grader i pilens retning.

Hvis ingen af de ovenstående metoder kan udføres, skal nødberedskabspersonalet være klar over

muligheden for utilsigtet aktivering af SRS-systemet samt forstå, at der ikke er garanti for, at

højspændingssystemet er blevet slukket.

„ Inden der udføres nødberedskabsprocedurer på denne bil, skal højspændingssystemet slukkes.

Vent 5-10 minutter efter slukningen, så højspændingskondensatoren aflades tilstrækkeligt.

„ Selvom højspændingssystemet er slukket og afladet, skal alle højspændingskomponenter

behandles, som om de stadig var under spænding.

„ Manglende slukning og deaktivering af højspændingssystemet, inden der udføres

nødberedskabsprocedurer, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

„ Komponenterne i SRS-systemet kan udløses utilsigtet.

„ For at undgå utilsigtet udløsning skal der slukkes for det elektriske 12V-system. Vent 3 minutter

efter slukning eller deaktivering af systemet, så spændingen kan aflades tilstrækkeligt. De må ikke

skære gennem nogle af SRS-komponenterne.

„ Manglende slukning eller deaktivering af SRS-systemet, inden der udføres

nødberedskabsprocedurer, eller gennemskæring af SRS-komponenter, kan medføre alvorlig

personskade eller dødsfald.

Højspænding!

Eksplosiv! 

Nødprocedurer – indledende handling
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De generelle indledende nødberedskabsprocedurer for håndtering af en ix35 FCEV-bil i en

nødsituation er nu blevet gennemgået. De følgende afsnit omhandler specifikke typer af

nødberedskab.

Frigørelse af personer

Gennemgå modellen for identificering, immobilisering og deaktivering, beskrevet på de foregående

sider, inden De går i gang med frigørelsesprocessen.

Nødprocedurer - Specifikke fremgangsmåder

Stabiliseringspunkter

Stabilisering af bilen

Brug standardpunkterne for stabilisering.

De skal altid sikre, at stabiliseringskrybben fastgøres til

bilens bærende konstruktion og undgå, at den

placeres under højspændingskabler, brændstofrør

og andre uhensigtsmæssige områder.

Stabilisering af bilen

I nogle tilfælde kan nødberedskabspersonalet beslutte at

lukke luften ud af dækkene for at stabilisere bilen.

Her skal man bemærke, at denne bil er udstyret med

et overvågningssystem for dæktryk.

Sensorerne i dækkene er monteret ved hjælp af en

ventilspindel af metal. For hurtigt at lukke luften ud af

dækkene kan det være nødvendigt at bide

ventilspindlen af med en tang eller fjerne

ventilhætten og Schrader-hætten.

Frigørelsesudstyr og –teknikker

Der kan bruges standardudstyr til frigørelsesprocessen på denne bil, og de normale teknikker og

SOP-standarder (Standard Operating Procedures) og SOG-retningslinjerne (Standard Operating

Guidelines) skal følges. Der er ingen højspændingskabler eller ‟komponenter i de områder, som

anses for at være standardskæringspunkter. Personalet, der arbejder med frigørelse, skal altid

visuelt undersøge området, hvor der skal skæres, for at sikre, at der ikke skæres i SRS- eller

højspændingskomponenter.
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Nødprocedurer - Specifikke fremgangsmåder

Brandslukning

Efter at de indledende nødberedskabshandlinger er udført, kan brandbekæmpelsesprocedurerne

begynde.

Hyundai anbefaler, at hvert nødberedskabshold følger sin egen afdelings standardprocedurer for

slukning af bilbrande i forbindelse med de specifikke detaljer i en ix35 FCEV-bil, der beskrives i dette

afsnit.

Brandslukningsforanstaltninger

[For ikke-brandmænd]

„ Hvis branden kan slukkes, anbefales det at bruge en CO2-brandslukker. Hvis en sådan brandslukker

ikke findes på stedet, bruges vand eller anden form for brandslukning.

„ Hvis branden ikke kan slukkes, skal De gå væk fra bilen til et sted, hvor De er beskyttet. Derefter

ringer De til brandvæsnet for at anmelde brand i en FCEV-bil.

De må aldrig komme i nærheden af bilen, førend branden er slukket.

[For brandmænd]

„ Hvis branden ikke breder sig til brinttankene, der er installeret under bagendens gulv i en ix35 FCEV-

bil, slukkes branden.

„ Hvis branden breder sig til brinttankene, der er installeret under bagendens gulv i en ix35 FCEV-bil,

skal man ikke slukke branden, men lade bilen brænde, mens De opholder Dem på et sikkert sted.
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Placering af brintudluftning

Nødudluftning af brintgas

Hvis temperaturen i nærheden af sikkerhedsventilen 

under bilens bagende er over 110°C på grund af en 

brand eller af andre grunde, vil sikkerhedsventilen 

åbnes for at udlufte brintgas. Udluftning af brintgas 

støjer meget på grund af den høje hastighed, som 

udluftningen sker med. Gå bort fra bilen. En sådan 

udluftningsstrøm af brintgas kunne antændes.



Nødprocedurer - Specifikke fremgangsmåder

„ Hvis højspændingsbatterisamlingen er enten indblandet eller i risikozonen for at blive indblandet i en

brand i en ix35 FCEV-bil, skal strenge forsigtighedsregler iagttages under brandslukningen af følgende

årsager:

- Et batteri med lithium-ion polymer indeholder en elektrolyt-gel, der kan fordampe, antændes og

producere gnister, når det udsættes for temperaturer over 145°C.

- Det kan brænde hurtigt med høje flammer.

- Et brændende batteri kan udsende brint-fluorid, kulilte og kuldioxidgasser.

- Brug heldækkende åndedrætsudstyr af SCBA-typen, som bruges af dykkere, og som er godkendt iht.

NIOSH/MSHA sammen med fuldt personligt beskyttelsesudstyr.

Selvom højspændingsbatterisamlingen ikke er direkte indblandet i en bilbrand, skal De nærme Dem

bilen med forsigtighed.

Brandslukkere

For at slukke en lille brand, kan følgende teknikker bruges:

„ Kemisk pulverslukning

„ CO₂

„ Store mængder vand

„ Skumslukning

Til en stor brand bruges disse slukkemetoder:

„ Store mængder vand

„ Vandforstøvning

„ Skumslukning

Anvendelse af vand i forbindelse med højspændingselektricitet

Når brandmænd går i gang med at slukke en bilbrand i en ix35 FCEV-bil, skal de ikke tøve med at

slukke branden med vand. Bilens højspændingssystem er godt isoleret, og modsat det elektriske 12-

voltssystem, er det ikke en del af bilens chassis.
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Nødprocedurer - Specifikke fremgangsmåder

Reparationer

Under udførelse af reparationer er det vigtigt for nødberedskabspersonalet at huske på de farer, der

stadig er til stede selv efter, at en brand er blevet slukket.

Ligesom under en brand er de samme farer til stede. De omfatter, men er ikke begrænset til:

„ Skadelige gasser

„ Genantændelse af branden

„ Elektriske forbrændinger, stød eller dødsfald på grund af stød

For at beskytte sig selv og andre og for at minimere potentielle risici, skal nødberedskabspersonalet

bruge passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) iht. afdelingens sikkerhedsprocedurer (SOP) og

sikre, at bilens højspændingssystem er blevet deaktiveret. Metoderne beskrevet i begyndelsen af

afsnittet “Nødprocedurer “ skal følges.

Bilens gennemskæringsområder ved frigørelse af personer

Hvis det er nødvendigt at skære i en bil for at evakuere passagerer i en nødsituation som fx 

en bilulykke, er det et krav, at alle højspændingssystemer og brintforsyningssystemer bliver 

blokeret.

Områder hvor der må skæres

Brændselsstak og 

tilhørende system

DCDC-

omformer

højspændingsbatteri Brintlagertank

Områder hvor der ikke må skæres
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„ En sikker måde er at fjerne batteriets sikkerhedsstik og afbryde batteriets minusterminal (-).

Desuden anbefales det at afbryde forsyningen af elektriciteten i 12V-systemet. Der henstilles til, at 

man er meget omhyggelig, hvis der skæres i orangefarvede kabler, fordi det er højspændingsledninger.

„ Brintforsyningsledninger er installeret nede under gulvet.  For at forebygge utilsigtet beskadigelse af 

brintforsyningsledningerne, skal de behandles med omhu.

„ Der kan opstå elektrisk stød, hvis forsyningerne af højspændings- eller lavspændingsstrøm ikke er 

afbrudt rigtigt.

Under vand

Nogle nødberedskabstilfælde kan involvere en bil under vand. Bilstellet og -rammen på en ix35

FCEV-bil, der er dækket af vand, er ikke strømførende med højspændingsstrøm og kan berøres

uden risiko, uanset om det er i vand eller på land.

Når bilen er kommet op af vandet og tømt helt for vand, vil det udtømte vand rundt om bilen ikke være

strømførende.

Dette er en fordel ved designet i en ix35 FCEV-bils højspændingssystem. Det er designet til at bevare

sin isolation fra bilens chassis og omgivelser.

[Fremgangsmåde]

1. Træk bilen op af vandet.

2. Tøm vandet ud af bilen.

3. Deaktiver bilen ved at følge de beskrevne metoder i

begyndelsen af afsnittet “Nødprocedurer”.

Nødprocedurer - specifikke fremgangsmåder
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Nødprocedurer - Specifikke fremgangsmåder

Beskadigelse af et højspændingsbatteri/spild

Højspændingsbatterisamlingen er indkapslet i en robust metalkasse, der er fastmonteret på bilens

konstruktion. Denne konstruktion bidrager til forebyggelse af skader på

højspændingsbatterisamlingen, selv i alvorlige sammenstød. Dette afsnit giver information til

nødberedskabspersonalet om, hvordan faren begrænses ved en beskadiget

højspændingsbatterisamling eller spild af elektrolyt-gel, selvom det er højst usandsynligt, at det

skulle ske.

Begrænsende procedurer

Ved spild eller lækage af elektrolyt-gel:

„ Fjern alle antændelseskilder (ingen rygning, åben ild, gnister osv.) fra de umiddelbare omgivelser.

„ Undgå at røre ved eller træde på spildt materiale.

„ Spild af elektrolyt opsuges med jord, sand eller andet ikke-brændbart materiale.

„ Anbring et lækkende batteri (hvis det er fjernet fra bilen) og det forurenede materiale i

metalbeholdere.

„ Indholdet fra højspændingsbatterier er lokalirriterende og sensibilitetsskabende.

„ For at undgå kontakt med sådanne irritationskilder og sensibilisatorer skal man bære iltmaske (SCBA) 

og andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE), der er designet til brug ved sådanne risikable situationer.

„ Manglende SCBA- og PPE-udstyr kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

Lokalirriterende!

Kontaktinformation vedr. fabrikanten af 

højspændingsbatterier:

HL Green Power, Ltd.

47, Gieopdosi 1-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, 

Chungbuk-do, 380-870 Korea

Nødtelefonnummer:

Bong kyu Hwang (Manager)

- TEL : +82-43-841-6789

- M.P : +82-10-8943-7139

Bortskaffelse af en beskadiget HV-batterisamling Kontakt et lokalt autoriseret Hyundai-værksted
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Førstehjælp ved berøring med elektrolyt

Højspændingsbatterisamlingen i en ix35 FCEV-bil er en selvstændig, forseglet enhed, og der er

ingen fare for elektrolytforurening under normale omstændigheder. Det er kun i sjældne tilfælde

med beskadigelse af et HV-batteri, at elektrolyt-gelen bliver frigivet, hvor personer kan komme i

kontakt med den.

Følg disse retningslinjer ved udsættelse for elektrolyt.

Hvis en person har været udsat for elektrolyt, skal disse trin udføres:

„ Personen flyttes ud i frisk luft.

„ Giv kunstigt åndedræt, hvis offeret ikke trækker vejret selv.

„ Giv ilt, hvis det er svært at trække vejret.

„ Fjern og isolér forurenede beklædningsgenstande og sko.

„ De skal sikre, at andre nødberedskabspersoner er bekendt med de involverede materialer og tager

deres forholdsregler for at beskytte sig selv.

Derefter behandles offeret i overensstemmelse med, hvordan vedkommende har været udsat:

[Optagelse]

-Kontakt med øjnene: Skyl øjnene med vand i 15 minutter.

-Hudkontakt: Vask området grundigt med sæbe og vand.

[Inhalering]

-Bring offeret ud og forlad området omgående for at undgå yderligere udsættelse.

[Indtagelse]

- Få offeret til at drikke mælk eller vand og fremkald derefter opkastning.
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Bugsering

En ix35 FCEV-bil er ikke anderledes end en konventionel bil med benzinmotor, når det gælder 

bugsering. Hvis det er nødvendigt at foretage bugsering, anbefaler Hyundai at få det udført af et 

autoriseret Hyundai-værksted eller et professionelt bugseringsfirma. Korrekte løfte- og 

bugseringsprocedurer er nødvendige for at forhindre skade på bilen. Da bilen har forhjulstræk, 

anbefales brug af en fladvogn eller transportrulle under hjulene. De specifikke retningslinjer for 

bugsering er beskrevet i det efterfølgende.

Nødbugsering

A. Bugsering på en fladvogn er den 

anbefalede metode for transport af en ix35 

FCEV.

B. Hvis nogen af hjulene eller 

ophængskomponenterne er beskadiget, eller 

bilen bugseres med baghjulene løftet op, skal 

der anbringes en transportrulle under 

forhjulene.

C. Bilen kan bugseres med forhjulene hvilende 

på løfteudstyret i de fleste tilfælde, hvor skader 

på hjul, dæk eller ophængskomponenter ikke 

er involveret.

A

B

C



Nødbugsering

„ Bugsering med trækkabel eller med forhjulene på 

jorden er ikke korrekte metoder for bugsering af 

denne bil.

„ For at forebygge skade på bilen skal der altid 

bruges hjulløft eller transport på en fladvogn.

„ Hvis den korrekte bugseringsmetode ikke bruges, 

kan bilen tage skade.

Forholdregler ved bugsering

„ Drej POWER-knappen til ACC, så rattet låses op.

„ Sæt gearstangen i N (frigear)

„ Løsn parkeringsbremsen.

„ Træd på bremsepedalen med mere kraft end normalt, fordi der vil være nedsat bremseevne.

„ De skal bruge flere kræfter for at styre, da servostyringen vil være deaktiveret.

„ Hvis De kører ned ad en lang bakke, kan bremserne blive overophedede, og bremsefunktionen vil 

blive nedsat. Stands ofte og lad bremserne køle af.
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Check the luminous intensity

Start med startkabel

1. De skal sikre, at startbatteriet er et 12-voltsbatteri, og at 

den negative terminal er jordet.

2. Hvis startbatteriet er i en anden bil, må bilerne ikke røre 

hinanden.

3. Sluk for alt unødvendigt udstyr, der bruger elektricitet.

4. Først forbindes den ene ende af startkablet til den 

positive terminal i det afladede batteri i bagagerummet, 

derefter forbindes den anden ende til den positive terminal 

i startbatteriet. 

Derefter forbindes den ene ende af det andet startkabel til 

den negative terminal i startbatteriet, og derefter den 

anden ende til et fast, stationært metalpunkt væk fra 

batteriet (fx låsen på bagklappen).

Start med startkabel

De må ikke forbinde den til eller nær en del, der kan 

bevæge sig, når bilen startes. 

De må ikke lade startkablet komme i kontakt med 

andet end den korrekte batteriterminal eller den 

korrekte jordforbindelse. 

De må ikke læne Dem ind over batteriet, når De 

forbinder kablerne.

5. Start bilen med startbatteriet og lad den køre med 2.000 

omdrejninger (rpm), derefter startes bilen med det 

afladede batteri.

6. Efter nogle få minutter slukkes begge biler.

7. Fjern kablet fra den negataive terminal først, og derefter 

fjernes kablet fra den positive terminal. Hvis årsagen til 

afladning af Deres batteri ikke kan konstateres, anbefaler 

vi, at systemet bliver kontrolleret på et autoriseret 

HYUNDAI-værksted.


