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Säkerhetsdatablad

Namn på produkt: 

� 

Kompilator: 

ffl!ft!rtEtil m!%: BT740 Li 48 43.2V 

48V(MAX)4.0Ah 172.8Wh 

Li-ion Battery pack 

Modell: BT740 Li 48 43.2V 

48V (MAX)4.0Ah 172.8Wh 

�{i� 

Guo Beilin 

Kontrollant: Xu Haifeng 

Godkännare: Chen Danchao 
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Sektion 1 Identifiering 

�-"ij f,j19' 

Produktnamn: Li-ion Battery pack Modell: BT740 Li 48 43.2V 48V(MAX)4.0Ah 

8Wh f'=tfb�l$: iJ.Ef!.itM.13. lli!J.%: BT740 Li 48 43.2V 48V(MAX)4.0Ah 172.8Wh 

No.398, Longtan Road, Longtan village, Fenghua City,Ningbo.China 
Telefonnummer: +86-15062414116 

�$-: #JrIT�-����h�ttWffi��0� 

#RIT�, 'r r&'. rn �1-t IX :t�Jf tt :t�J!Jl 3 98 J.% 
EEl.i!: +86-15062414116 

Telefonnummer vid nödsituation:

$�EE1.i!: 

Sektion 2 Riskidentifiering 

�=-=w ��tt-� 

Primära inträdesvägar:

:ltl:AA �B<J±���: 
Hudkontakt, Hudabsorption, Ögonkontakt, Inandning och Förtäring: Nej
&:JltctiM,&:Jltc'W.45C�lHiM,u,&_A, r!A:3c 
Symtom på exponering: Inte tillgänglig 
�KB<J��: 7f�ffl 

Hudkontakt: Ingen effekt vid rutinmässig hantering och användning.

&:Jlk�M: El 1tti1ft□1l'.ffl&�JJU[oj 

Hudabsorption: Ingen effekt vid rutinmässig hantering och användning.
&:Jlk'W.�: aa-m-•w�1l'.ffl&���o 

Ögonkontakt: Ingen effekt vid rutinmässig hantering och användning.
Hli�M: El 1tti1tt□ 1!ffl&�JJU[oj 

0 

Inandning: Ingen effekt vid rutinmässig hantering och användning.
'W.A: El -m-•1tt□ 1!ffl &�JJU[oj 

0 

Rapporterad som cancerframkallande: Inte tillgänglig

a���-•�-����tfb�-��tt�.���������1l'.m��*�Ä�• tt�7f 
��JTI;��o 

Leverantör av: Zhejiang Lera New Energy Power Technology Co., Ltd. t

3&@1wt!H�r = ��m

Denna produkt som beskrivs i detta produktsäkerhetsdatablad är förseglade enheter som inte är farliga 
t

när de används enligt tillverkarens rekommendationer och så länge deras integritet bibehålls.
Öppna, punktera, förbränna, krossa, deformera, demontera, tvinga urladdning, utsätt inte för vatten eller 
utsätt inte för temperaturer över produktens deklarerade driftstemperatur. Brand och explosion kan uppstå 
under sådana missbruksförhållanden. Förvara denna produkt ifrån små barn. lntemational Standard lEC 
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60086-4 innehåller mer detaljerad information om säkerhet  av  lithium batterier.

��n*. ��. �m. •w. �m. m�. �hff�. a•r*, �#a■r��ft��� 

ffl 1:ittmllz:>1� o åtlliffl�1tJ:r"i:iJ�tbt��J'I=, �)c JIE_j:mfö�ffl;% o f*M=�� �ili� 1J,� o 
Il �.i};l',Fi't IEC 60086-4 'El.� J �rit �}t!!�J!g; �:'.?;c:i:fäl -�-�""n o 

Sektion 3 Information om beståndsdelar    ffi-=. il ffi.JJxl JJx ?t-rn ,m,

Innehåll

ffi.?t 
Koboltoxid
�1-Ut 
Mangandioxid 
=�1-ttt
Nickeloxid
�1-t�
Kol
�
Elektrolyt (huvudingredienser: 
litiumhexafluorfosfat, organiska karbonater)
���(±��5t:A��Mw.�m�M�) 
Polyvinylidenfluorid (PVdF)
#l�fffill=ii.z:Jt (PVdF) 
Aluminiumfolie

mm 

Kopparfolie
fflffi 
Aluminium och inerta material 
#l .&:lit!:;J-.H4 

CASNumber 

CAS% 

1307-96-6 

1313-13-9 

1313-99-1 

7440-44-0 

24937-79-9 

7429-90-5 

7440-50-8 

Weight¾ 

�:11:s 5tH�% 

<30% 

<30% 

<30% 

<30% 

<20% 

<10% 

2-10%

2-10%

5-10%

Sektion 4 Första hjälpen åtgärder

ffilrnil ��nttiiä 

Ögonkontakt:

Spola omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. I allvarliga fall kontakta läkare
D���M: 

mJ! ffl *. * 11P 1)t I 5 * M1 � .1. ' :liJJ i'äJ t¾ � .1. r HlU:& 0 j! mc � 

Hudkontakt:
Tvätta genast huden med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort förorenade kläder och tvätta 

dem innan de används igen. I allvarliga fall kontakta läkare.
J1l,1]1(�fA!I!: 

��llft!f�4m, ffl7':M*/lt115tl55tM1o J!mc�o 
Inandning:

Lämna omedelbart området och flytta till frisk luft. om jag behöver ge syre. 
l!&.A: t$ �:imJxUit o :90 rm � �-=f $iru� o 

-

� 
c>J 

' 

�-
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Förtäring: : 
Drick två koppar mjölk / vatten och framkalla inte kräkning! I allvarliga fall kontakta läkare.

itA: R
r�.Ll:{fo±o i!.wt�o D��2;Jfl:j::filP)G1Jc Aff!:Jc:@:i 

Sektion 5 Brandbekämpningsåtgärder 

ffi .n -=r.; � iwm nt 

Flampunkt: 

Inte involvera. 
r,;J2: 7fljl}o 

Antändningspunkt: 
Ingen information 

1?&2: :Jc�H4o 
Lämpliga släckmedel:

C02, torr kemisk brandsläckare.

:J<j(ri=IJ: -=f;ffi, CO20 
Metoder för brandsläckning: 

Använd en andningsapparat med självhantering

:}(�/!: {.IR� El .±JfOlHJL 
Förbränningsrisk:

Överdriven värme kan orsaka inneslutningar. 
1ttJJfM!f: 

�:bo���J& fJ ��� tb 
Förbränningsprodukter:

C02, CO, litiummetatoxid, excitant gas och giftig gas. 

1tt��: =-��' --��' -���-��' ���-tt�• tt��o 

Sektion 6 Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp 

ffi:R"il �t�fftD(ffl'nt 

Läckagebehandling:
När cellerna i denna produkt skadas kan små mängder elektrolyt teakas, evakueras tills röken 

rensar. Om batteriet värms bort från platsen, kylar batteriet, släpper ut ånga, tillräcklig ventilation. 
Undvik hud- eller ögonkontakt med ånga.
W:� �3:11!: 

�����-m#H�M�W•. -BAMD�ffi�ft�o ffl�ffi�. #�A���Affl 

®i7'Jo �����. ��-��. »���. �aAfflfto �*��o •���P)Gm-�Ma 

Ao 
Metoder för avfallshantering:
Batteriets urladdning bör vara bra, batteriet kommer att kasseras på grund av relevanta avdelningar, allt 

avfall måste hänvisas till FN, de nationella och lokala bestämmelserna för bortskaffande.   

-

-
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Med hänvisning till det nationella miljöskyddsbyrån eller federala EPA.
�#���7J�: 

i:t:J}tg}§IJD[ l:E1,,ic :i:, �� JlJl S{J 1:E1. itM1E-_t 3'.(-f-;j;§ � tt!Hl , Jifrif !$: 1f!o/.J !.J6,@t�= mur�-g-� , � �c 

±-tl!n·ti�;J;Jll:ittff �_i'_, ��� �%:Ef1i���,�EPAo 
Sektion 7 Hantering och förvaring 

ffi-t-='p �• � fit ff 

Batteriet är förbjudet isär, skadat eller ojämnt och förbjudet att skada elektrolyten. Bör förvaras i 
en lufttät behållare. Förbud mot kortslutning, överladdning, tvingad urladdning eller i vattnet. 
Extrahering eller punktering av batteriet är förbjudet. Förbjudet att batteriet hamnar i vätskan.

l=E1.�-K�H, ffl����. ?-�ffl��l:E1.fi�o fflft�M�ft�-�o -Kmn, rl� 
1:E1., ssit1JJJJ1:E1., �t9:AX.:Po •K11f1I�WU�i:E1.�o -K�l:E1.�JD[A�,µ11:9=10 
Drift och lagring:

Mekaniska eller elektriska skadegörelse av batterier är förbjudna. Förvara denna produkt i torr, 
sval, ventilerad miljö utan temperaturförändring eller hög temperatur. Undvik solljus under lång tid.

Batteriet i öppen miljö, extrudering, vid brand eller höga temperaturförhållanden kommer att 
orsaka brand eller explosion, det är förbjudet att kortsluta eller felaktigt använda produkten.
f;\!!f'l=�TTt�: 

•Km•�i:E1.hffl�l:E1.�o -�ft�-. ��. ��S{J:Ef�.:p, -��&�����o
��. M�*B11'äJ�B.7t���t o 

1:E1.�ft1RH, 1ff1I, �x��t!ll.'twi'.5?.r, �i31iE9iE9x�;IIW, ?-�Hn���iE�ti1fo 

Sektion 8 Exponeringskontroll / personligt skydd

ffi J\-='µ tlti�$Llt A��if 

Skyddsmask:
Om batteriet läcker, måste det ventileras helt.

�Il&��: 

:/ZD l:E1,�ffij:1,ffi, ffl�,r��o 
Personligt skydd: 

Ingen vid normal användning.
.:f[SJj:jp: 

iE�fffflr' �·�o 

Övrigt skydd: 
Inget behov vid normal användning

-1' Al3JJ=!P: 

iE�fffflr' �·�o 

jzt� 

iE�fffflr, �·�o 

Använd andningsskydd, butylhandskar, arbetsoverall, kemiska skyddsglasögon vid hantering 
av läckt produkt. 

�l:E1.���ffi±■, ffl�■�J!&ft, 13JJ�.:fff, �ftI�■, ����-0 

Sektion 9 Fysiska och kemiska egenskaper 

ffi fL -='p �m!� {t ��tt 

.. 

:/ 

� 
·,<

--
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Lithium Batterier Standard volt: 43.2V 
ffl! Eg i'IMl=i;f,,j t'!E Egfu: 4 3. 2 V 
Nominell kapacitet: 4.0Ah 
W!JEEg�:5:: 4.0Ah 
Elektricitet: 172.8Wh 
Egfjg: 172.8Wh 
Utseende och form: Gul och svart plastskal

;,1-�� t�: �����H;,1-x,

Kemikalier USES: Li-ion Battery Pack 
f=«bffl�: ilitrtEfä

Sektion 10 Stabilitet och reaktivitet

ffi+il �)Ett�&�tt 

Stabilitet:  
God stabilitet vid normal användning .  

�>Ett: 
IE1t1ffiT, 1-iJi=tt1J�Jf o 

Tabu : 

Höga temperaturer, mekaniska eller elektriska skador. 
�.�: 

r'å'J1.ifl, ��' f�l:gjJj�föo 

Sönderdelning: Ingen information

�?tMf=�: 
::f�m o 

Polymerization product:  

Ingen information 

�il-f=�:
::f �mo 

Undvik kontakt med stark oxidationssyra, alkali, halogen vid läckage.

t!Hi� o.: 232000021001 
2020-10-13 
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�*�■, -�-ti�•�m. -�ffitiB, N, ��o 

Sektion 11 Toxikologisk information

ffi+--=w $:1:I�ffi,�, 

När batteriet skadas kan hud och ögon påverkas. Excitant ånga kan skada huden, ögonen och 
andningsslemhinnan. 

�itrtE•ffl�, �A. ��-ti��Mffitim�,n=��-�fflo �att•A�fflfö��. 

m.{ • to usp PJHi!i JllL 

Sektion 12 Ekologisk Information

ffi+=-=w 1:.�m,�-

Ekologisk Information:

J;f:!_fUtill]iiJ: 

Korrekt användning och kassering av batterier kommer inte att skada miljön. 
jf•�m��-itrtE::f����f=���o 

Bortskaffande av restbatteri, håll borta från vatten, regn och snö.

.. 
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�-�����. ili•*B, ffi*��*· 

Sektion 13 Avfallshantering

ffi+.::::.� �·�� 

Om litiumbatteriet inte är urladdat helt eller endast under förhållanden med delvis urladdning 
kommer batteriet att behandlas som farligt avfall då det kan göra viss skada. Det måste godkännas av 
relevanta institutioner för att avfallshantering ska göras. Enligt gällande lagar och förordningar tillåts 
batteriet att återvinnas. 

�--��*����dRS*���-�T, ��-**ft��-�å���$.�� 

���A�-���������- ���M����ffl�m��Ä*fr������- åffl 

�$•$���T, �������ffl. 

Sektion 14 Transport Information 

ffi+irn� m•-m.�-

Maritime transport IMDG 2018: 
#itiEIMDG 2018: 
IMDG Class:9 

#itili?t�:ffl9� 
UN/ID Nummer: 3480 
�-g-OOtAiå%: 3480 
Förpackningsgrupp: 

'E.1.���tl: 

Korrekt leveransnamn: LITHIUM 10 BATTERJES (including lithium ion polymer batteries) 
1E�ili���: it•r��fä('E.1.ffi�-g-�W•r��) 

Obs: batteriet ska vara i skick halvladdade med transportförpackningslådor, man bör också 
förhindra våldsam vibration, stötar, extrudering och väderbeständighet under transportprocessen. 
Varje batteri är av en typ som bevisats uppfylla kraven för varje test i UN MANUAL OF TESTS 
AND KRITERIA, del III, underavsnitt 38.3, rapport nr. 1120070463. 

ä:: ��11R@å�ffl��� c20-so%1E���) T'E.1.�JvZffijz:Hr�tftu, å�tftujjJi$@ 
m���-�- �*dm&, m�B�ffim. A���-•�*�ffl�•*•��•&•�

it���MUN38.3Wluit, t�-1s-�%: NO. 1120070464. 

Sektion 15 Regulatorisk information

ffi + 1i � l-3:11! ffi ,�, 

China: 

Ämnet klassificeras som farliga kemikalier enligt division 9 enligt klassificering och kod för 
farligt gods (GB 6944-2012, GB I 2268-2012). 

9='00: 

�fflm:�:f%:!fm*�lOJ'b��% (GB 6944-2012), ��iL:f%:!fmifb�7& CGB 12268-2012)��� 
mitu�ffl 9 �m:�iLrii. 

Section 16 Övrig Information 

ffi +*� Jtft!! ffi ,�, 

... 
'1 
1 

... 
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Informationen är så vitt vi vet och används bara för hälsa, säkerhet och miljö. Det ska inte 
behandlas som någon form av garanti. Vänligen ge en ordentlig utbildning till den person som kan 
använda, hantera detta material och de säkerhetshanterande personerna.

2js:fä }�,;�JlH@ft1f]Jifr�fiEJ{j J;Qi,R}ifr�tu' fJZ.ffl-f-{}!JJL �:i:lQJ;f� EJ{] § EJ{] 0 iw71'��*

fä.!@, 11= nff{i:iJ%�EJ{]fä f* o iwMPJ"���ffl, �.'.l_lQ 1ifi ��:i::1"%!{t21s:r"= & EJ{] A!JJ. tl�16'� EJ{]:häiJII o 

Förkortning:  = N/A= Ej tillgängligt eller Ej tillämpligt
��: N/A=7f�ffl 
Datum: October 13, 2020 
■1bu BAA: 2020 if 10 � 13 B
Instution: Ningbo Joysun Product Testing Service Co., Ltd.
•�m�= ���•r"=���fl�0�

Uppdatera och revidera: Originalutgåva
f�i,J !\&:;$:: M�f:l
Deklamera: Informationen här är baserad på data som anses vara korrekta. Ingen garanti är dock 
uttryckt eller underförstådd angående noggrannheten i dessa data eller de resultat som kan 
erhållas från användningen av dessa. Ningbo Joysun Product Testing Service Co., Ltd. tar inget 
ansvar för personskada eller skada på egendom till vendees, användare eller tredje part orsakat av 
materialet. Sådana deltagare eller användare tar alla risker som är förknippade med användningen 
av materialet.                                                pi aJ3 : !It� :i:� ffl • �� -f-� P t1HJHI � EJ{] �ffl rm t1J JE EJ{] , ft f f J 7G M i3: @{1§ .!@, 

� 1±1 i3: @fä .!@, fijiu s{] � * EJ{] ?i ?iffrti ff:t :w
o 

���Mr"=&����0�7GM�h,fflP&ffl=ha�ffl�r"=&M��� 

�� W.tr"= 1Ji � ff:t :w o ?"= & EJ{]� h�ffl P @ffe fä?"= & EJ{] {f ffl w * EJ{] :i: fil! Jxl.lli o 1·· 
Säkerhetsdatanbladets giltighetstid: -lfit 

 

-A�ffiW

Säkerhetsdatabladet är baserat på GHS, TOG, IMDG, IATA-DGR och farliga kemikalier. 
Lagar och förordningar och standarder uppdateras och ändras regelbundet.
För transport av farligt gods i enlighet med kraven i den nya ledningen bör 
produktsäkerhetsdatabladet ses över och uppdateras före den 12 oktober 2021.
�:i:fim•fl3'&AA: 

/ ��:i:�ffl-�t&ffl «:i:BJc1-t�r:iim-0-�lQ1ff-�t1J,lj'.», «�-soo*-t-m;�m4miE$tuE8� 
iSl45», «OO�ff-�iEm;�i1ir4mi�mu», M�'z A Km;�&i�mu», «m;�i1-t�&�:i:1r:FJJ[�f7u» lQ 
oo * 1ff-m�.t§ * m; �i 1-t � & 1r :FJl[ i1/ ·i� ,-� t1J. rm __t���i-tJ�lQ tff-fi:1$J � JE 1Jlit!: 
fi�����o � � 

n1tiE$tuEJ{]m;�m4mr--r-s.t�.✓,ifflr5-i��JF.\��&�:i:�ffl•m-t- 2021 if 10 � 12 
B lW:itHrlflft�iJr o 

�.tX�'.:f'.Å: 
AUKTORISERAD SIGNATUR:  




