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IntroduktionIntroduktion

Framåtblick

Hyundai håller hög standard och arbetar målmedvetet med säkerheten för våra kunder och även för 

räddningspersonal. Därför har vi sammanställt den här informationen om vår bränslecellbil.

Information för räddningspersonal

Skriften ger information om hur bärgare och räddningspersonal ska gå tillväga om en Hyundai ix35 

bränslecellbil råkat ut för en olycka eller ett haveri. Det finns en grundläggande information om bilens  

system och hur man ska gå tillväga i olika situationer. Räddningsarbetet är i många avseende samma 

som för en konventionell ix35 med tilläggsinformation som avser bilens högvoltsystem.

Generell beskrivning

ix35 bränslecellbil (FCEV) drivs av en elmotor och har en bränslecell som omvandlar vätgas till 

elektricitet. Bilen är i grunden samma som den ix35 som har bensin- eller dieselmotor. Det som skiljer 

är att det under motorhuven finns en bränslecell och en elmotor kopplad till en reduktionsväxel samt att 

bränsletanken är utbytt mot två vätgastankar. Det finns också ett högvoltbatteri som är monterat 

undertill. Se bilden nedan.

1. Bränslecell

2. Elmotor

3. Högvoltbatteri

4. Vätgastankar

1

2 3

4
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Högvoltbatteriet

Batteriet tillför extra kraft till elmotorn i samband med acceleration. Batteriet laddas också genom 

bromsåtervinning.

Högvoltsystemets säkerhetssystemHögvoltsystemets säkerhetssystem

1) Högvoltbatteriet har ett skyddshölje av stålplåt.

2) Var och en av de 48 cellerna är inkapslade i aluminium som skydd mot elektrolytspill. 

Risken att elektrolyt spills på cellerna är mycket liten, även om själva batterimodulen spricker.

Högvoltbatteriet

→ Placerat mitt under bilen

Högvoltbatteriets system

Spänning 180 volt (max 206 volt) 

Batterityp Litium Polymer (LiPo)

Antal celler 48

Total vikt 47 Kg

Bränslecellen

Bränslecellen omvandlar vätgasen till elektricitet med hög spänning. Det innebär att man måste vara 

försiktig och följa nedanstående anvisningar.

1) Ett metallchassi och ett elektriskt ledande hölje finns i bränslecellpaketet för att motverka elektriska  

stötar vid direkt eller indirekt kontakt. Bränslecellpaketet har den höga säkerhetsklassningen IPXXB. 

2) Spänningsförande delar och ledningar som genererar över 400 volt likström i bränslecellpaketet är 

konstruerade för att ge säker isoleringsresistans genom inkapsling. När isolationsmotståndet är lägre 

än det reglerade värdet, varnas föraren och bränslecellens effekt reduceras. 

• Direktkontakt: Kontakt med strömförande delar.

• Indirekt kontakt: Kontakt med ledande delar som kan vidröras och som blir elektriskt strömförande om 

isoleringen skadas. 
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Högvoltsystemets säkerhetssystemHögvoltsystemets säkerhetssystem

3) För att höja säkerheten finns ett skydd mot överström och skikt av keramisk isolering.

4) Flamsäker elektrolyt används för att motverka att explosion eller eld uppstår i samband med t ex en 

kollision.

5) Kablarna mellan batteriet och växelriktaren är orange.

6) Det finns en högvoltregulator för högspänningsledningen. Dessutom finns en högvoltsäkring och en 

säkerhetskontakt för att strömmen ska kunna brytas.

Säkerheten med högvoltsystemet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika stötar från högvoltsystemet.

1) Bilens högvoltkomponenter med effektiv isolering, isoleringsavstånd m m är konstruerade för att  

bibehålla säker isolationsresistans tillsammans med bilens metallchassi som grund, under bilens hela   

livslängd. 

2) Alla komponenter som är strömförande är täckta så att de förhindrar direkt kontakt. De går inte att 

demontera utan specialverktyg.

3) Det finns stor risk att få en elektrisk stöt, genom indirekt kontakt, om ett isolationsmotstånd mellan en 

högvoltkomponent och elektriskt ledande komponent minskar snabbt.

4) En jordfelsdetektor (GFD) känner av jordfel som överstiger en tillåten gräns för chassits 

ledningsförmåga. Den stänger av strömmen från högvoltbatteriets relä direkt om det uppstår ett 

jordfel.

5) Alla strömförande kablar är väl isolerade från chassits metalldelar. Någon risk för att få en stöt vid 

kontakt med chassit finns inte.

6) Högvoltsäkringar skyddar mot överhettning på grund av för kraftig strömmatning.

7) Högvoltbatteriet har en säkerhetsplugg som sitter i bagageutrymmets framkant.
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Generellt om vätgasen

Vätgas är en unik gasform med den lägsta vikten av alla gaser. Den är färglös, luktar inte, är smaklös. 

inte korrosiv, lättantändlig och mycket lättflyktig. Vätgas måste därför hanteras försiktigt på grund av 

sina egenskaper. Den är emellertid inte farligare än andra vanliga bränslen. Vätgasens mycket lägre 

densitet ger den en fördel ur säkerhetssynpunkt. På grund av detta blandas den inte med den 

omgivande luften utan upplöses uppåt. Det innebär att koncentrationsnivåerna som krävs för 

antändning eller explosion normalt inte uppnås.

Säkerheten för den komprimerade vätgasenSäkerheten för den komprimerade vätgasen

Detekteringssystem för gasläckage

Sensorer känner av om det uppstår något läckage. Vid läckage stängs gastankarna och 

strömmatningen av. Sensorer utlöser ett varningslarm vid koncentrationer som ligger under 

gränsen för antändning av vätgasen.

Sensorer finns vid bränslecellpaketet i bränsleprocessystemet, och ovanför vätgastankarna samt i 

innertaket på kupén. Sensorerna styr avstängningsventiler för att motverka läckage i samband 

med en olycka.

Vätgasfakta

Av säkerhetsskäl ska läckage undvikas för att gasen inte ska 

antändas eller explodera.

Vätgasens egenskaper :

▪ Lägsta molekylära vikt och minsta molekylerna av alla 

grundämnen.

▪ Lägsta densitet och högsta bärighet av alla grundämnen.

▪ Den kan orsaka sprödhet i vissa material, inklusive metaller. 

Material som speciellt valts ut för vätgasapplikationer 

påverkas dock inte.

▪ Den är färglös, luktar inte och är smaklös.

▪ Den brinner osynligt och avger ingen rök.

▪ Den har den lägst tändpunkt av alla bränslen, 

mindre än en 10-del jämförd med andra bränslen.

▪ Den kan antändas i koncentrationer från 4 till 75 %.

2.83

3.8

H2

Upplösningshastighet i luften

0.631.0Diffusion

0.61.0Turbulent Flow

C3H8CH4Gas
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Ventilering av vätgasen

När bränslecellbilen körs släpper den ut en låg koncentration av vätgas. Vätgasen förtunnas genom 

ett ventilationssystem så att den inte tränger in i kupén utan löses upp i luften.

Säkerhetsfunktioner för vätgasen

- Solenoidventil i tanken (ITS) 

: Den tillför vätgas under normala förhållanden. I en nödsituation fungerar den som en 

säkerhetsventil och stänger av tillförseln. 

- Övertrycksenhet (PRD) 

: Den känner av temperaturen i vätgastanken och släpper ut vätgasen ur tanken om den utsätts för 

brand (höga temperaturer).

- Flödesventil (EFV)

: Den känner av om flödet av vätgas blir för stort och stänger av det för att förhindra läckage om 

gasledningarna skadas. 

- Övertrycksventil (PRV)

: Den sitter i tryckregulatorn och släpper ut vätgasen ur gasledningen om det uppstår fel på

regulatorn.

Främre och bakre krocksensorer

Sensorerna är placerade i den främre stötfångaren och i golvet baktill. De känner av krockkrafterna 
vid en kollision. Den bakre sensorn stänger dessutom av tillförseln av vätgas för att inga följdskador 
ska uppstå.

수소 안전 시스템수소 안전 시스템
Vätgassen

sor

Vätgasse
nsor Solenoidventil (ITS) 

PRD, EFV

Solenoidventil (ITS) 
PRD, EFV

Krocks
ensor

PRV

Säkerheten för den komprimerade vätgasenSäkerheten för den komprimerade vätgasen



SäkerhetsföreskrifterSäkerhetsföreskrifter

Bränslecellbilen fungerar med likström som har en spänning på 180 - 400 volt samt komprimerad vätgas. 

Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna nedan. Annars finns det risk för allvarliga skador.

(Vätgassystemet)

Av säkerhetsskäl ska läckage undvikas för att gasen inte ska antändas eller explodera.
Vätgasens egenskaper :

• Lägsta molekylära vikt och minsta molekylerna av alla grundämnen.

• Lägsta densitet och högsta bärighet av alla grundämnen.

• Den kan orsaka sprödhet i vissa material, inklusive metaller. Material som speciellt valts ut för vätgasap

plikationer påverkas dock inte.

• Den brinner osynligt och avger ingen rök.

• Den har den lägst tändpunkt av alla bränslen, mindre än en 10-del jämförd med andra bränslen.

• Den kan antändas i koncentrationer från 4 till 75 %.

• Det får inte förekomma någon form av gnistbildning intill bilen. Inte heller öppen eld elektrostatisk 

urladdning eller några heta föremål som kan orsaka antändning.

•Varningsdekaler för vätgasen finns på bilen vätgastankar. Tankarna är tillverkade av aluminium och har 

en kolfiberbeläggning, som gör att de tål mycket högt tryck. Trycket på den lättantändliga gasen i 

tankarna är mycket högt. Allvarliga skador kan orsakas vid felaktig montering, bristande underhåll eller 

överfyllning. Tankarna eller några fästanordningar får inte demonteras från bilen. Även "tomma" tankar 

kan innehålla vissa gasrester under tryck som kan antändas eller explodera.

(Högvoltsystemet)

• Varningsdekaler finns på komponenter som ingår i högvoltsystemet. Högvoltkablarna och dess anslutnin

gar är orange. Vidrör inte någon av de komponenterna, kablarna eller anslutningarna utan härför avsedd 

skyddsutrustning (PPE).

8



Identifiering av bränslecellbilen (ix35 FCEV)Identifiering av bränslecellbilen (ix35 FCEV)

Generell beskrivning

Grunden för bränslecellbilen är den konventionella modellen ix35. De kan därför vara svåra att skilja åt. 

Det bästa kanske är att utgå ifrån att alla bilar som ser ut som nedan är bränslecellbilar. Men med 

informationen som följer kan man särskilja bränslecellbilen från den konventionella versionen.

Exteriöra kännetecken

Märkning/symboler

Nedanstående märkning är unik för bränslecellbilen.

① H-märket i grillen har blå bakgrund. 

② Fuel Cell-dekaler på framdörrarna 

③ Fuel Cell-märkning på bakluckan.

Någon av dessa kännetecken kan eventuellt skadas vid en eventuell kollision. I en sådan situation bör 

man därför kontrollera bilens front, bakparti och båda sidorna för att konstatera om det är en 

bränslecellbil. 

9
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Identifiering av bränslecellbilen (ix35 FCEV)Identifiering av bränslecellbilen (ix35 FCEV)

Chassinumret

Om den 8:e siffran i chassinumret är en 6:a är det 

en bränslecellbil.

XXXXXXX6XXXXXXXXX (8:e positionen)

Motorrummet

Kåpan över bränslecellen och elmotorn är märkt 

med ix35 Fuel Cell.

Orangefärgade kablar för högvolt är också synliga 

när man lyfter på huven.

10



Identifiering av bränslecellbilen (ix35 FCEV)Identifiering av bränslecellbilen (ix35 FCEV)

Interiör identifiering

Instrumentpanelen

Instrumentpanelen i bränslecellbilen skiljer sig i stor utsträckning från den konventionella bilen.

① Fuel Cell-märket gör att man direkt kan se att man sitter i en bränslecellbil.

② READY-lampan är unik. 

③ blue drive-symbolen blir synlig med POWERKNAPPEN i läge ON.

④ Effektmätaren är unik. 

①②③

Vätgassensor i innertaket

Sensorn A känner av eventuellt gasläckage och stänger i 

så fall av bränslecellsystemet. Vanligen kopplas då
drivningen om till enbart eldrift med matning från 

högvoltbatteriet.

11
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Bilens huvudkomponenterBilens huvudkomponenter

Vätgastankar Högvolt kopplingsbox 

BHDC/LDC 

Högvoltbatteri 

Vätgasmatningssystem 

Kylvätskebehållare 
för bränslecellen 

Högvolt kopplingsbox

Hydrogen tank module

Motorreglerare

Högvoltbatteri

BHDC/LDC

※ BHDC: Dubbelriktad högvolt växelriktare 
LDC: Lågvolt växelriktare 

Avgasrör

Fläkt

12 volt batteri 

12 volt batteri

Kylvätskepump för 
elektriska komponenter 

Bränslecellmodul 

Jonfilter 

Vätgasmatningssystem
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Komponenter i bränslecellbilen

ix35 FCEV är en bil med elektrisk motor som 

drivs av ström från bränslecellen. Bilen är i 

grunden samma som den konventionella bil med 

samma beteckning, ix35.

Den stora skillnaden är drivlinan under huven, 

som består av ett bränslecellpaket, en elmotor och 

en reduktionsväxel. En jämförelse i storlek 

framgår av bilden nedan till höger.

※ Bränslecellerna och deras reglerande komponenter är integrerade i moduler :

Bränsleceller + (APS+FPS+TMS) + HV J/BOX + växelriktare

Storleksjämförelse 

※ FPS : Bränsleprocessingsystem, TMS : Temperaturstyrsystem 
APS : Luftprocessingsystem,   HV J/BOX : Högvolt kopplingsbox

APS

Stack

Vanlig förbrännings
motor

TMS

FPS
HV J/Box

MCU

Bränslecellbilens system - ÖverblickBränslecellbilens system - Överblick

1. Bränslecellenheten 
2. Elmotor 
3. Högvoltbatteri 
4. Vätgastankar

1
2 3

4



14

Fyra huvudkomponenter i bränslecellbilen

1) Bränslecellpaketet som genererar elektricitet. 

2) Elmotorn som driver bilen. 

3) Vätgastankarna som är placerade under bagageutrymmet. 

4) Högvoltbatteriet som stöttar bränslecellen när extra effekt behövs för drivningen av bilen. Det laddas 

dels av bränslecellen och genom bromsåtervinning. Under motorhuven finns också kompletterande 

system som bl a kontrollenheter och spänningsomvandlare. 

Bränslecellerna

I bränslecellerna omvandlas syre och vätgas till 

elektricitet genom en kemisk reaktion. Bilen drivs 

av en elektrisk motor via en reduktionsväxel.

Batterierna är antingen primära eller sekundära.

Primära batterier används bara en gång på grund 

av att den kemiska reaktionen som genererar 

elektrisk ström endast gå i en riktning 

(engångsbatterier).

Sekundära batterier kan användas, laddas och 

återanvändas (laddningsbara batterier). I dessa 

batterier kan den kemiska reaktionen vändas och 

batteriet laddas.

Generellt kan bränslecellen inte betraktas som 

ett batteri. Den ska snarare jämföras med en 

generator, som skapar energi genom att 

kombinera vätgas och syre.

Högvoltbatteriet

Det är anslutet till bränslecellpaketet via 

växelriktaren och lagrar elektrisk energi, som 

antingen kommer från bränslecellerna eller från 

bilens bromsåtervinningssystem.

Bränslecellbilens system - ÖverblickBränslecellbilens system - Överblick



15

Högtryckstankarna för vätgasen

Tankarna fylls med komprimerad vätgas på ett 

tankställe. Tankarna är tillverkade av aluminium och 

har en kolfiberförstärkning, som gör att de tål mycket 

högt tryck. Tankarna är försedda med 

magnetventiler, tryckregulatorer och trycksensorer i 

anslutning till påfyllningshålen.

Vätgasen i tanken fyller tryckregulatorn med 

trycksensorn. Den manuella ventilen mellan 

regulatorn och vätgasventilmunstycket används för 

att kontrollera flödet under vätgasventileringen 

(tömning av vätgas).

Systemet är anpassat för ett tryck på 70 MPa och för 

temperaturer från -40 till +85°. Max tillåtet tryck är 

87,5 MPa (12 691 psi) vid +85°. 

Högvoltkablarna

Ström från bränslecellen och högvoltbatteriet leds till 

olika funktioner via de orangefärgade kablarna, som 

huvudsakligen är dragna under bilen och skyddas av 

en underliggande plåt. Kablarna ska hanteras med 

största försiktighet.

12 volt batteri

En vanligt 12 volt batteri är placerat baktill, till 

vänster i bagageutrymmet. Det matar ström till den 

all belysning, radion och andra elektriska 

komponenter. Batteriet används också för att driva 

bränslecellsystemet direkt efter start.

Bränslecellbilens system - ÖverblickBränslecellbilens system - Överblick



Bränslecellbilens system - ÖverblickBränslecellbilens system - Överblick

Krockkuddesystemet

Bilen är utrustad med totalt 6 krockkuddar/krockgardiner. Säkerhetsutrustningen är i detta avseende 

samma som i den vanliga versionen av ix35.

För att krockkuddarna inte ska utlösas ofrivilligt ska 12 voltsystemet kopplas bort om räddningsarbete ska 

utföras på bilen.

Komponenternas placering

1. Krockkudde iratten

2. Passagerarkrockkudde 

3. Sidokrockkuddar 

4. Krockgardiner 

3) Passagerarsätets utsidaPåkörning från sidan/höft och överkropp

3) Förarsätets utsidaPåkörning från sidan/höft och överkropp

4) I innanför takklädselnPåkörning från sidan/huvuden i fram-/och baksäte

2) InstrumentpanelenFrontalkrock/huvud

4) I innanför takklädselnPåkörning från sidan/huvuden i fram-/och baksäte

1) I rattenFrontalkrock/huvud

PlaceringSkyddar vid/kroppsdel
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Bältessträckare

Det finns 4 bältessträckare i bilen. 2 st i vardera i B-stolpe. En som stramar åt bältena och en stramar åt 

bältesfästet.

Placeringen av sensorer och kontrollenhet

Krockkuddarna och bältessträckarna utlöses av en kontrollenhet som är monterad framför mittkonsolen. 

Kontrollenheten får signaler från sensorerna på sidorna och i fronten. Det finns två sidokrocksensorerna 

på varje sida. En med accelerationsmätare i B-stolpen och en med trycksensor i framdörren. Se bilden 

nedan.

Komponenternas placering

Bränslecellbilens system - ÖverblickBränslecellbilens system - Överblick

1. Krockkudde i ratten

2. Ratt

3. Klockfjäder

4. Bältessträckare

5. Reglage för bortkoppling av

passagerarkudden

6. Sensorer för påkörning från sidan

7. Sidokrockkuddar

8. Krockkudde i 

instrumentpanelen/höger sida

9. Sensorer för frontalkollision

10. Krockgardiner

11. Kontrollenhet för krockkuddar/ 

krockgardiner/bältessträckare

12. Krockkuddarnas varningslampa

13. Bortkopplad krockkudde –

varningslampa

14. Bältets infästningsåtstramare

• Ofrivilligt utlösta krockkuddar kan medföra allvarliga skador. Kapa aldrig genom någon av 

komponenterna ovan eller genom relaterade anslutningar. 

• Ovanstående säkerhetskomponenter kan matas med ström upp till 3 minuter efter att 12-voltsystemet 

kopplats bort. 

17
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Tekniska specifikationerTekniska specifikationer

HYUNDAI

5Antal åkande 

24 kW Batterieffekt 

0.95 kgH2/100 kmGasförbrukning enligt NEDC* 

Jämförd med bensin: 27,8 km/liter Bränsleförbrukning enligt NEDC* 

0,95 kWh Batterikapacitet 

Typ III wt % / 3,32 (70 MPa) kg/liter Energidensitet i tankarna 

5,64 kg Vätgastankarnas kapacitet 

Under -25°Temperatur då bilen inte är körbar 

100 kW / 136 hk Motoreffekt 

300 Nm Motorns maximala vridmoment 

594 km Beräknad körsträcka enligt NEDC* 

12,5 sek Acceleration 0-100 km/tim 

160 km/tim Toppfart 
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VarningslamporVarningslampor

Låg effekt

Lampan tänds:

• När motoreffekten sjunker på grund av fel i bränslecellen. Om den här lampan lyser samtidigt som 
READY-lampan eller tänds under körning, är det sannolikt något fel i bränslecellen. I så fall 
rekommenderar vi att bilen omgående kontrolleras av en Hyundai-verkstad.

Vätgas läcker ut

Lampan tänds:

• Om det uppstått något vätgasläckage. Om den här lampan lyser samtidigt som READY-lampan eller 
tänds under körning, har det sannolikt uppstått något läckage. Stanna i så fall bilen omgående och stäng 
av alla funktioner. Vi rekommenderar att bilen därefter omgående kontrolleras av en Hyundai-verkstad.

Överhettad motor

Lampan tänds:

• Om elmotorn eller växelriktaren överhettas. Stanna bilen för att låta temperaturen sjunka. Om lampan 
därefter indikerar överhettning, rekommenderar vi att bilen kontrolleras av en Hyundai-verkstad.

Felkodlampa

Lampan tänds:

• Om systemstyrningen inte fungerar som den ska. Lyser lampan konstant, rekommenderar vi att bilen 
kontrolleras av en Hyundai-verkstad.
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Motorrummet med bl a säkringshållarenMotorrummet med bl a säkringshållaren

Bränslecellens 
kylvätskebehållare

(Vänster)
Bränslecellens säkringar och reläer
(Höger)
Vanliga säkringar och reläer

Vanliga säkringar och reläer

Elmotorns kylvätskebehållare
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Olyckshändelse - Första åtgärdernaOlyckshändelse - Första åtgärderna

Nedanstående gäller i samband med arbeten på bränslecellbilen på en olycksplats.

Vid allt annat arbete gäller de instruktioner som finns i verkstadshandboken.

1. Identifiera

Är detta en bränslecellbil? Grunden för bränslecellbilen är den konventionella modellen ix35. De kan 

därför vara svåra att skilja åt. Det bästa kanske är att utgå ifrån att alla bilar som ser ut som nedan är 

bränslecellbilar. Men med informationen nedan kan man särskilja bränslecellbilen från den 

konventionella versionen.

Exteriöra kännetecken:

• H-märket i grillen har blå bakgrund. 

• Dekaler på framdörrarna. 

• Fuel Cell-märkning till höger på bakluckan. 

Någon av dessa kännetecken kan eventuellt skadas vid en eventuell kollision. I en sådan situation 

bör man därför kontrollera bilens front, bakparti och båda sidorna för att konstatera om det är en 

bränslecellbil.

2. Agera rätt

För att inte någon ska skadas i samband med arbeten på bilen och om skadade personer ska 

hjälpas ut ur den, ska man först vidta vissa åtgärder. Man kan uppfatta att bränslecellbil är avstängd 

eftersom det inte hörs något motorljud. Men om bilen är i vad som kallas READY-läge, kan bilen 

börja röra sig nästan ljudlöst eftersom den drivs av en elmotor. Räddningspersonal ska därför närma 

sig bilen från sidorna och inte fram- eller bakifrån. Börja med att följa anvisningarna nedan.

Blockera hjulen Sätt an parkeringsbromsen För väljarspaken till P-läget



3. Stäng av alla funktioner i bilen

När bilen är blockerad så att den inte kan röra sig ska alla funktioner stängas av. Det gäller 

krockkuddesystemet, bränsletillförseln och högvoltsystemet. Man kan gå tillväga på två sätt:

A. Primärt tillvägagångssätt

① Stäng av alla funktioner  ② Lossa 12-voltbatteriets jordanslutning (-)  ③ Dra ut säkerhetskontakten

1. Kontrollera på kontroll- och varningslamporna att 

allt är avstängt. 

a. Om så är fallet gå vidare till steg 2. 

b. Om något i instrumentpanelen visar att någon 

funktion är på, tryck på POWER-knappen som sitter

till höger om ratten och kontrollera mot tabellen nedan.

Lyser blå1:a gången

OFF / AVLyser inte-

Bilens statusLampan i knappenTryck på POWER-knappen

Bromspedalen nedtryckt och väljarspaken i P-läget

ON / PÅ = StartlägeLyser blå2:a gången

ACC-lägeLyser röd1:a gången

OFF / AVLyser inte3:a gången

OFF / AVLyser inte-

Bilens statusLampan i knappenTryck på POWER-knappen

Med bromspedalen ej nedtryckt

2. Se om möjligt till att bilens Smart Key/fjärrkontroll 

kommer bort minst 2 meter från bilen, tills 12-voltbatteriet 

är bortkopplat, så att inga funktioner aktiveras. 

Olyckshändelse - Första åtgärdernaOlyckshändelse - Första åtgärderna
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3. Koppla bort jordkabeln (-) från batteriet, som är  

placerat längst bak till vänster i bagageutrymmet. 

Innan batteriet kopplas bort

Öppna sidorutorna och kontrollera att dörrarna är olåsta, 

om det behövs.

När batteriet är bortkopplat går det inte att öppna 

rutorna och låsa/låsa upp dörrarna. 

4. Om det behövs, ta bort golvet i bagageutrymmet.

A) Lyft spärranordningen som pilen visar.

B) Vinkla upp säkerhetskontakten som pilen vid (1) 

visar. Dra den sedan som pilen vid (2) visar. När 

säkerhetskontakten är utdragen är hybridsystemet 

avstängt.

OBS! Vänta 5 minuter efter att systemet stängts av. 

Då har all spänning i systemet försvunnit och du kan 

utföra vissa arbeten på bilen.

Olyckshändelse - Första åtgärdernaOlyckshändelse - Första åtgärderna
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B. Sekundärt tillvägagångssätt

① Lossa säkringar   ② Koppla bort batteriets jordanslutning (-).   ③ Dra ut säkerhetskontakten 

1. Öppna motorhuven. 

2. Lyft bort locket på säkringshållaren 

3. Ta loss säkringarna IG1 och IG2, som är inramade med 

rött. Se bilden till höger. Om det inte går att hitta just 

de säkringarna, ta bort samtliga säkringar och reläer 

från säkringshållaren. 

4. Koppla bort 12-volt batteriets jordanslutning (-). 

Batteriet är placerat längst bak till vänster i   

bagageutrymmet. 

Innan batteriet kopplas bort

Öppna sidorutorna och kontrollera att dörrarna är 

olåsta, om det behövs.

När batteriet är bortkopplat går det inte att 

öppna rutorna och låsa/låsa upp dörrarna.

Olyckshändelse - Första åtgärdernaOlyckshändelse - Första åtgärderna
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5. Om det behövs, ta bort golvet i bagageutrymmet. 

A) Lyft spärranordningen som pilen visar.

B) Vinkla upp säkerhetskontakten som pilen vid (1) 

visar. Dra den sedan som pilen vid (2) visar. När 

säkerhetskontakten är utdragen är hybridsystemet 

avstängt.

OBS! Vänta 5 minuter efter att systemet stängts av. Då

har all spänning i systemet försvunnit och du kan utföra 

vissa arbeten på bilen.

Om ingen av ovanstående åtgärder kan utföras helt, finns det risk att krockkuddarna kan utlösas. Det 

finns också risk att högvoltsystemet inte är avstängt.

• Högvoltsystemet måste vara avstängt innan någon form ar räddningsarbete ska utföras. Vänta 

också i 5-10 minuter efter att systemet stängts av. Då har all spänning i systemet försvunnit.

• Även om högvoltsystemet är avstängs ska alla högvoltkomponenter betraktas som strömförande.

• Om högvoltsystemet inte stängs av före räddningsarbetet, finns det stor risk för allvarliga skador. 

• Komponenter i krockkuddesystemet och bältesträckare kan utlösas ofrivilligt.

• För att undvika det måste 12-voltbatteriet kopplas bort. Vänta därefter i 3 minuter innan några 

åtgärder vidtas. Skär och klipp inte i några säkerhetskomponenter.

• Om inte strömmen stängs av före ingrepp i bilen eller om några säkerhetskomponenter skärs eller 

klipps är risken för skador stor.

Högvoltsystemet!

Explosivt!

Olyckshändelse - Första åtgärdernaOlyckshändelse - Första åtgärderna
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Efter att ha vidtagit de åtgärder som beskrivs på föregående sidor, kan även följande åtgärder 

behöva vidtas.

Flytta bilen

Att flytta en skadad bränslecellbil skiljer sig inte nämnvärt från att flytta en konventionell bil. 

Åtgärderna som beskrivs på föregående sidor måste dock vara vidtagna.

Olyckshändelse - SpecialåtgärderOlyckshändelse - Specialåtgärder

Lyftpunkter

Stabilisera bilen

Det görs på samma sätt som med vanliga bilar, 

d v s genom att stötta bilen under de markerade 

lyftpunkterna. Viktigt är att stöttningen inte kommer i 

kontakt med högvoltkablarna och bränsleledningarna som 

är dragna under bilen.

Släppa ut luft ur däcken

Krävs det att däcken töms på luft för att bilen ska 

stabiliseras? Tänk då på att hjulen är försedda med 

sensorer för däcktryckövervakning. Sensorerna är fästa på

ventilenheten som är av metall. Om luften snabbt måste 

släppas ut kan det vara nödvändigt att klippa av ventilen 

eller lossa ventilhatten och att skruva loss själva ventilen.

Att klippa upp bilen

Normal utrustning kan användas för att klippa upp bilen. Det finns inga högvoltkablar i de delar av 

bilen som normalt kapas. Man ska dock ta hänsyn till eventuellt kablage till krockkuddar och 

bältessträckare. Men de överensstämmer med hur det ser ut i konventionella bilar.
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Olyckshändelse - SpecialåtgärderOlyckshändelse - Specialåtgärder

Brandbekämpning

Efter att ha vidtagit de åtgärder som beskrivs på föregående sidor, kan brandbekämpning påbörjas. 

Hyundai rekommenderar att varje räddningsteam följer sina egna fastställda regler för 

brandbekämpning samt med hänsyn till nedanstående anvisningar.

Brandbekämpning

(Outbildade personer)

• Om det verkar möjligt att släcka elden, använd i första hand en kolsyresläckare (CO2). Om en sådan  

inte finns tillgänglig, släck med vatten eller annan typ av brandsläckare.

• Om branden verkar för kraftig för att släcka, lämna bilen och sök upp en säker plats långt från den. 

Ring sedan brandkåren (112) och berätta att det är en bränslecellbil som brinner. 

Gå inte nära bilen förrän elden är helt släckt.

(Brandmän)

• Om elden inte spritt sig till undre bakdelen där vätgastankarna är placerade, släck elden.

• Om elden spritt sig till vätgastankarna, släck inte elden! Vänta på säkert avstånd tills bilen brunnit 

färdigt.
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Vätgasen ventileras ut nedåt

Nödventilering av vätgas

Om temperaturen vid säkerhetsventilen, som sitter vid 

vätgastankarna, stiger till 110° på grund av brand eller 

någon annan orsak, sker följande: Säkerhetsventilen 

öppnas för att släppa ut vätgasen. I samband med det 

uppstår ett högt ljud eftersom ventileringen sker 

snabbt. Stå inte nära bilen, den utströmmande 

vätgasen kan eventuellt antändas.



Olyckshändelse - SpecialåtgärderOlyckshändelse - Specialåtgärder

• Om det finns risk att elden sprider sig till eller har spridit sig till högvoltbatteriet. Då är det viktigt att 

brandbekämpningen sker på rätt sätt på grund av: 

- Litium/jon-batteriet innehåller elektrolytgel som kan ventileras, antändas och orsaka gnistbildning vid 

temperaturer över 300°. 

- Batteriet kan brinna snabbt med kraftiga flammor. 

- När batteriet brinner kan de avge gaser med fluorväte, koloxid och koldioxid. Använd därför godkänd    

(NIOSH/MSHA) heltäckande skyddsmask och utrustning (SCBA) som ger heltäckande skydd. 

Även om högvoltbatteriet inte är direkt påverkat av brand i bilen, så ska man närma sig bilen med  

största försiktighet.

Brandsläckare

För mindre bränder kan nedanstående släckare/metod användas:

• Pulversläckare

• Kolsyresläckare (CO₂)

• Rikligt med vatten

• Skumsläckare

Vid kraftigare brand ska nedanstående släckare/metod användas:

• Rikligt med vatten

• Vattendimma

• Skumsläckare

Vatten på högvoltkomponenter

En brandman behöver inte tveka när det gäller att släcka brand i en bränslecellbil med vatten. Alla 

högvoltkomponenter är mycket väl isolerade och inte anslutna till bilens chassi, vilket är fallet med 12-

voltbatteriet.
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Ingrepp i bilen

Det är viktigt att känna till att det fortfarande kan finnas en risk att börja klippa och skära i en bil även 

efter en brand.

Detta gäller även efter att branden släckts:

• Det kan förekomma skadliga gaser.

• Elden kan återflamma upp.

• Det finns risk för elektriska brännskador, elchock och dödlig elektrisk ström.

Det gäller alltså att minimera riskerna för alla inblandade. Räddningspersonal ska använda personlig 

skyddsutrustning anpassad för arbetet. Högvoltsystemet måste vara bortkopplat och alla 

grundläggande åtgärder, som beskrivits på föregående sidor, ska vara genomförda.

Om bilen måste klippas upp för att få ut skadade

Om det är nödvändigt att klippa/skära i bilen för att få ut skadade, måste först högvoltsystemet stängas 

av och flödet från vätgastankarna stängas.

Här går det att klippa och skära

Bränslecellen Växelrik
taren

Högvoltbatteri Vätgastankar

Här är det inte tillåtet att klippa och skära
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• Det är riskfritt att dra ut säkerhetskontakten och att lossa 12 v batteriets jordanslutning (-). Dessutom 

rekommeederas att tändningen slås av. Största försiktighet ska iakttas om det är nödvändigt att 

klippa orangefärgade kablar. De är avsedda att leda högvolt.

• Se till att inte skada ledningarna för vätgasen som finns undertill på bilen.

• Det finns risk för elektriska stötar om batterierna inte är bortkopplade.

Om bilen blir vattendränkt

Det finns ingen risk för elektriska stötar vare sig bilen befinner sig i vatten eller på land.

Vatten som dränerats från bilen är ofarligt.

Högvoltsystemet i bilen är helt isolerat från chassit och intilliggande delar.

(Bärgning)

1. Dra/lyft upp bilen ur vattnet. 

2. Dränera vattnet från bilen. 

3. Stäng av alla funktioner i bilen enligt beskrivningar 

på tidigare sidor. 

Olyckshändelse - SpecialåtgärderOlyckshändelse - Specialåtgärder
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Läckage från skadat högvoltbatteri

Batteriet är inkapslat i ett kraftigt metallhölje och monterat med kraftiga fästen i bilen. Det innebär att 

batteriet kan klara förbli oskadat även om bilen får omfattande skador i en kollision. Här nedan 

beskriver vi hur man ska hantera en skada på högvoltbatteriet och eventuellt läckage av elektrolytgel. 

Vi vill påpeka att risken att detta händer är mycket liten.

Metod för skademinimering

Läckande elektrolytgel:

• Se till att inte öppen eld, rökning eller gnistbildning förekommer i närheten av batteriet.

• Rör inte och kliv inte i elektrolytgel som läckt ut.

• Absorbera elektrolytgelen med sand, jord eller annat material som inte är brännbart och häll det 

i en metallbehållare.

• Om batteriet demonterats från bilen, placera det i en metallåda.

• Komponenterna i batteriet är irriterande och allergiframkallande

• Undvik kontakt med innehållet genom att använda skyddsutrustning anpassad för ändamålet.

• Det finns risk för allvarliga skador om inte rätt skyddsutrustning används.

Irritation

Kontakta en Hyundai-verkstadDeponering av skadat högvoltbatteri

Nödtelefonnummer:

Bong kyu Hwang (Manager)

- TEL : +82-43-841-6789

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

Tillverkare:

HL Green Power, Ltd.

47, Gieopdosi 1-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, 
Chungbuk-do, 380-870 Korea
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Första hjälpen vid kontakt med elektrolyt

Under normala omständigheter finns ingen risk att komma i kontakt med elektrolytgelen i 

högvoltbatteriet. Risken finns bara om batterihöljet skadas.

Om någon kommer i kontakt med elektrolytgel, följ nedanstående anvisningar:

• Personen ska flyttas till en plats där hen kan andas frisk luft.

• Tillför andningshjälp om personen inte andas.

• Ge syrgas om andningen går tungt.

• Ta av förorenade kläder och skor och packa ner i isolerande material.

• Se till att ingen annan kommer i kontakt med det som förorenats.

Behandla den skadade med hänsyn till kontakten med elektrolytgelen.

(Kontakt)

- Ögonen: Skölj med rikligt med vatten i 15 minuter. 

- Huden: Tvätta noga med tvål och vatten. 

(Inandning)

Flytta personen så att hen kan andas frisk luft.

(I munnen)

Se till att hen dricker mjölk eller vatten och framkallar kräkning.

32



33

Om bilen inte är körbar

En bränslecellbil kan bärgas på samma sätt en motsvarande ix35 med bensin eller dieselmotor. Anlita 

dock alltid en professionell bärgare eftersom bilen helst bör transporteras på flak. Det går också att 

transportera bilen med en så kallad Dolly under ena hjulparet. Se ytterligare anvisningar här nedan.

Monterbar bogserögla finns i verktygssatsen:

BärgningBärgning

A. Vi rekommenderar att bilen transporteras 

på en flakbärgare. 

B. Om hjul eller hjulupphängning skadats och    

bilen bärgas baklänges, bör framhjulen 

placeras på en Dolly. 

C. Bilen kan bogseras med framhjulen upplyfta 

och bakhjulen i marken under förutsättning 

att det inte är några skador på bakdäck, hjul 

och hjulupphängningar. Vi rekommenderar 

dock att bakhjulen placeras på en Dolly. 

A

B

C

Fram Bak



BärgningBärgning

• Bärgning som illustreras på bilderna till höger får 

inte förekomma.

• Bilen får aldrig bärgas med framhjulen på marken. 

• Om inte anvisningarna för bärgning följs, kommer 

bilen att skadas. 

Åtgärder om bilen i nödfall ska bogseras med alla hjulen på marken

Förutsättningen är att det inte är några skador på hjul, hjulupphängningar, styrning och bromsar.

• Montera bogseröglan

• POWER-knappen ska vara i ACC-läget.

• För väljarspaken till N-läget.

• Frigör parkeringsbromsen helt.

• För att transmissionen inte ska skadas, bogsera bilen max 1,5 km och kör max 15 km/tim.

• Tänk på att bilen är tungstyrd och att bromspedalen måste trampas ner mycket kraftigt eftersom 

servosystemen inte fungerar när motorn inte är igång.

• Om bromsning sker i en lång utförbacke kan bromsarna överhettas. Stanna i så fall och låt 

bromsarna kylas ner.
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Kontrollera ljusintensiteten

Bilen kan hjälpstartas med startkablar
1. Batteriet i den andra bilen ska vara på 12 volt. 

2. Se till att bilarna inte har kontakt med varandra.

3. Stäng av alla strömförbrukare i bägge bilarna. 

4. Börja med att ansluta den röda kabeln till plus (+) på

båda batterierna. Stå inte lutad över batteriet vid 

anslutningen och se till att kabeln inte kommer i 

närheten av några rörliga delar i bilen med hjälpbatteriet.

5. Anslut sedan den svarta kabelns ena ände till minus (-) 

på hjälpbatteriet. 

6. Anslut sedan den andra änden av den svarta kabeln till 

en oisolerad metalldel en bit från batteriet, t ex 

bakluckans lås. Se till att inte vidröra några andra delar 

med kabelklämmorna! 

7. Starta motorn i bilen med hjälpbatteriet och låt den gå

på ca 2 000 varv/min. Starta sedan bränslecellbilen med 

urladdat batteri. 

8. Lossa sedan kablarna för minus/jord (-) och därefter 

från pluspolerna (+). 

9. Om 12-voltbatteriet inte tar laddning när bilen körs eller  

om det inte går att komma på varför det blev urladdat, 

rekommenderar vi att en Hyundai-verkstad kontaktas. 
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