Ghid pentru salvatori
Informații privind răspunsul la accidente în care sunt
implicate autovehicule Volkswagen cu grupuri
motopropulsoare de înaltă tensiune
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Notă juridică:
Acest ghid a fost creat exclusiv pentru personalul de urgență și recuperare instruit special în domeniul asistenței
tehnice în urma accidentelor rutiere și care, prin urmare, poate efectua activitățile descrise în acesta. În plus, ghidul
conține informații cu privire la autovehicule destinate vânzării în Uniunea Europeană. Nu conține informații cu
privire la autovehiculele destinate vânzării în afara Uniunii Europene.
Gama de autovehicule oferită de către Volkswagen AG, precum și specificațiile acestora și echipările speciale sunt
întotdeauna supuse modificărilor.
Prin urmare, Volkswagen își rezervă în mod explicit dreptul de a modifica sau schimba conținutul acestui ghid în
orice moment.

Clienții finali pot găsi informații cu privire la funcțiile autovehiculului lor Volkswagen AG, precum și informații
important cu privire la siguranța autovehiculului și pasagerilor, în manualul de bord. Atelierele și
reprezentanțele primesc informații de reparație din sursele lor uzuale.
Informațiile erau la zi la momentul întocmirii.
© Volkswagen AG

Rețineți:
Informațiile din acest ghid nu se adresează clienților finali și nici atelierelor și reprezentanțelor.

2

Ediție: 03/2020

Cuprins

Introducere

04

0 Fișă(e) de salvare

05

1 Identificare / recunoaștere
Caracteristici distinctive generale ale autovehiculelor de înaltă tensiune
Ce înseamnă „înaltă tensiune”?
Bateria de înaltă tensiune
Concepte baterie
Siguranța la sistemele de înaltă tensiune

07
08
10
11
12
15

2 Imobilizare / stabilizare / ridicare
Prevenirea punerii în mișcare a autovehiculului
Decuplarea contactului
Ridicarea autovehiculului

16
17
18
18

3 Dezactivarea pericolelor directe / norme de siguranță
Puncte de decuplare pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune
Decuplarea unei stații de încărcare

19
20
22

4 Accesul la ocupanți
Caroserie și materiale

24
25

3

5 Energie stocată / lichide / gaze / substanțe solide
Etichete de avertizare pentru componentele de înaltă tensiune

29
30

6 În caz de incendiu

32

7 În caz de scufundare

34

8 Tractarea / transportul/ depozitarea

36

9 Informații suplimentare importante
Airbag
Generatoare de gaz pentru airbaguri
Dispozitive de tensionare a centurilor de siguranță
Bară protecție la răsturnare
Capotă activă

38
39
45
46
51
52

10 Explicația pictogramelor utilizate

53

Ediție: 03/2020

Introducere
Șoferul, autovehiculul și mediul înconjurător sunt cei trei
factori cheie a căror interacțiune este decisivă pentru
siguranța rutieră.
• menținerea habitaclului cât mai rigid posibil pentru asigurarea unui spațiu de supraviețuire.

Inovațiile tehnice cum ar fi materiale noi, pe lângă oțel și aluminiu în structura caroseriei necesită
o abordare modificată la tratarea autovehiculelor care au fost implicate în accidente.

• disiparea energiei autovehiculului utilizând concepte și elemente structurale inteligente.
• utilizarea unui sistem de reținere optimizat – alcătuit din airbaguri și centuri de
siguranță cu dispozitive de tensionare și limitatoare de forță – pentru protejarea
eficientă a pasagerilor.

Informațiile se adresează în special instruirii personalului de salvare și recuperare. Fișele de
salvare corespunzătoare autovehiculelor Volkswagen sunt disponibile pentru utilizare la locul
unui accident.

Autovehiculul are un număr de sarcini atunci când are loc un accident, inclusiv:

• utilizarea sistemelor de siguranță pentru reducerea la minim a pericolelor provenind de la
lichidele de lucru și componentele grupului motopropulsor.
Autovehiculele Volkswagen au demonstrat în cadrul testelor internaționale faptul că se numără
printre cele mai sigure. Cu toate acestea, accidentele și rănirile asociate nu pot fi excluse
niciodată. Aceasta înseamnă că un lanț de salvare scurt, rapid și eficient este la fel de esențial
ca întotdeauna.
Acest ghid are rolul de a ajuta forțele de urgență și recuperare să își facă treaba, punând la
dispoziție informațiile necesare cu privire la tehnologia utilizată în autovehiculele Volkswagen.
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Introducere

Puteți găsi cele mai recente versiuni la adresa www.volkswagen-rettungsfahrzeuge.de, deși
este posibil ca modificările aduse autovehiculelor să nu se regăsească în fișele de salvare
decât ulterior.

Ediție: 03/2020

0. Fișă(e) de salvare
Ediție: 03/2020

Volkswagen pune la dispoziție fișe de salvare pentru
toate modelele și variantele sale de autovehicule.
Exemplul prezentat aici este prima pagină de la fișa de salvare pentru Volkswagen ID.3,
bazată pe ISO 17840-1:2015.
Fișa completă, la zi, poate fi găsită la adresa www.volkswagen.de împreună cu toate celelalte
fișe tehnice create de către Volkswagen.

Fișele de salvare pentru autovehiculele lansate înainte de 2020 pot avea un
aspect diferit.
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1. Identificare / recunoaștere

După un accident, un autovehicul de înaltă tensiune
prezintă pericole diferite pentru serviciile de urgență și
recuperare comparativ cu cele prezentate de
autovehiculele cu propulsie convențională. Astfel, este
crucială identificarea acestor autovehicule cât mai rapid
posibil.
Volkswagen oferă diverse modele de autovehicule hibrid cu o combinație de motor cu ardere
internă și propulsie electrică, precum și autovehicule cu propulsie complet electrică, cunoscute
drept modele e.
Modelele hibrid în sine sunt disponibile în două tipuri de bază:
•

autovehicule hibrid cu o conexiune externă de încărcare pentru bateria de înaltă tensiune
(hibrid plug-in, PHEV)

•

autovehicule hibrid fără încărcare externă (hibrid complet, HEV)

Caracteristicile distinctive ale autovehiculelor de
înaltă tensiune
1. Caracteristici în exteriorul autovehiculului
• Inscripție pe grila radiatorului, panourile laterale și capacul portbagajului
• Conexiune externă de încărcare pentru bateria de înaltă tensiune (clapetă de încărcare în
grila radiatorului sau în spatele emblemei Volkswagen, clapetă de încărcare cu priză pe
lateralul caroseriei)
• Lipsa unei instalații de evacuare a gazelor arse vizibile (țeavă de eșapament, țeavă de
evacuare gaze arse)
• Faruri LED cu linie albastră și lumini de zi LED în partea din față sau
• reflectoare curbate în partea din spate cu e-design

Info

Chenare iluminate ale farurilor la ID.3 sub formă de
lumini de zi LED

Modelul Volkswagen e-up!, lansat în 2013, a fost primul model de serie cu propulsie complet
electrică. De atunci, gama a fost completată cu modelul e-Golf, căruia în curând i se va adăuga
familia ID. Familia ID. reprezintă o dezvoltare nouă, bazată pe configurația electrică (MEB).
Atunci când sunt apelate serviciile de urgență și recuperare, de exemplu după accidente în
trafic, este esențial ca acestea să poată identifica imediat autovehiculele de înaltă tensiune,
pentru a putea evalua pericolele de la fața locului și a lua măsurile adecvate.

Clapetă de încărcare la Golf GTE din 2020

Etichetarea autovehiculelor de înaltă tensiune s-a schimbat în ultimii ani și variază și în funcție
de producători și modelele de autovehicule.
Capac portbagaj la Passat GTE
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Info

Info

Priză de încărcare CA/CC

Etichete de avertizare în ID.3

Priză de încărcare CA

3. Caracteristici în interior
• Instrumente specifice pentru autovehiculele electrice în panoul de bord, cum ar fi indicatoarele
de încărcare (indicator de putere)
• Afișaje specifice pentru autovehiculele electrice în panoul de bord, cum ar
fi „Ready” pentru sistemul de propulsie al autovehiculului
(propulsia electrică este activă, autovehiculul se deplasează la apăsarea
pedalei de accelerație)
• Buton „E mode” în consola centrală
• Buton program Sport (GTE)
• Inscripție Hybrid sau GTE, de ex. pe cockpit și/sau volan

2. Caracteristici în compartimentul motor
• Cabluri de înaltă tensiune portocalii
• Etichetă standard internațională de avertizare cu privire la
tehnologia de înaltă tensiune
• Componente de înaltă tensiune

• Inscripție Hybrid pe panourile inferioare ale ușilor
Info
Panou de bord digital cu indicator de putere și
afișaj „Off” / „Ready” pentru familia ID.

Info
Cabluri de înaltă tensiune portocalii în compartimentul
motor

9 1. Identificare / recunoaștere

Ediție: 03/2020

Info
Lipsa manetei schimbătorului de viteze la familia ID.
Frâna de parcare pe comutatorul coloanei de direcție

Ce înseamnă „înaltă tensiune”?
Detașamentele de pompieri precum cele din Germania sunt familiarizate de mult cu
conceptele de joasă tensiune și înaltă tensiune, precum și cu regulile de siguranță asociate
acestora. Cu toate acestea, conceptul de înaltă tensiune utilizat în producția autovehiculele
electrice și hibride este în mare parte nefamiliar și poate duce la confuzia cu termenul utilizat
pentru rețelele de alimentare cu energie electrică.

Tensiunea înaltă într-un autovehicul nu este aceeași cu tensiunea înaltă
dintr-o rețea electrică. Aceasta înseamnă că sistemele de înaltă tensiune din
autovehicule se află încă în plaja de tensiune joasă de până la 1.000 V astfel
cum este definită (în Germania, de exemplu) de către detașamentele de
pompieri (similar sistemelor fotovoltaice din clădiri, de exemplu).
Prin urmare, de exemplu în Germania, se aplică regulile standard de
acțiune ale asigurătorilor și instrucțiunile de siguranță pentru sistemele
electrice de până la 1.000 V.

Numai câteva componente electrice din autovehiculele de înaltă tensiune
(de exemplu, bateria de înaltă tensiune, cablurile de înaltă tensiune,
electronica de putere, motorul pentru propulsia electrică/alternatorul,
compresorul de climatizare, conexiunea externă de încărcare) utilizează
înaltă tensiune în autovehicul. Toate celelalte componente electrice, cum ar
fi luminile și instalația electrică a autovehiculului sunt alimentate de
tensiunea de bord, care este de 12 V pentru autoturisme sau 24 V pentru
camioane.
Deși termenii se bazează pe tensiune, pericolul efectiv al contactului
direct cu energia electrică este dat de puterea curentului care trece prin
corpul uman într-un circuit închis. Aceasta înseamnă că și tensiunile joase
pot reprezenta un pericol letal dacă curentul este suficient de ridicat.
Manipularea incorectă a echipamentelor de înaltă tensiune se poate
dovedi fatală din cauza tensiunii înalte și a riscului asociat al curentului
care trece prin corpul uman.

Prin urmare, este logic să distingem termenii aici:
Definiția termenilor utilizate de detașamentele de pompieri (exemplu Germania)
• Joasă tensiune: până la 1.000 V
• Înaltă tensiune: peste 1.000 V
Definiția termenilor utilizați în construcția de autovehicule (exemplu Volkswagen)
• Tensiune la bord: până la 60 V (de obicei 12 V și 48 V pentru autoturisme și 24
V pentru camioane / autovehicule comerciale)
• Înaltă tensiune: de la 60 V la aproximativ 650 V
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Bateria de înaltă tensiune
Bateriile de înaltă tensiune sunt acumulatori reîncărcabili. Se utilizează diverse tipuri de baterii,
în funcție de producător și de autovehicul. Acestea diferă prin componentele chimice utilizate în
celulele bateriei pentru anod, catod și electrolit, precum și prin forma celulei (rotundă,
prismatică, cartuș).
De exemplu, bateriile litiu-ion (Li-ion) se utilizează frecvent în prezent.
Dimensiunile și locurile de amplasare ale bateriilor de înaltă tensiune diferă în funcție de tipul de
autovehicul. Un autovehicul complet electric are nevoie de o baterie de înaltă tensiune mai mare
decât un autovehicul hibrid.

Pe lângă bateria de înaltă tensiune, autovehiculele electrice Volkswagen
dispun și de cel puțin o baterie de 12 V a sistemului electric.

Deoarece există atât de multe tipuri de baterii cu componente chimice
diferite și deoarece tehnologia bateriilor se dezvoltă constant, acest ghid nu
poate aborda comportamentul specific și pericolele fiecărui tip.
Informații suplimentare cu privire la pericole se pot găsi în secțiunea 5 „Energie
stocată
/ lichide / gaze / substanțe solide”.

În prezent, următoarele locații ale bateriilor sunt uzuale:
• sub aproape toată partea inferioară a podelei
• sub partea inferioară a podelei, în fața punții față
• sub un capac în portbagaj, în locul compartimentului pentru roata de rezervă
O baterie de înaltă tensiune este alcătuită din numeroase module de baterie, care la rândul
lor sunt alcătuite din celulele bateriei în sine.

În caz de accidente, toate bateriile de înaltă tensiune sunt protejate prin design, de exemplu
pentru a reduce scurgerea de electrolit dacă celulele bateriei sunt deteriorate.
Bateria de înaltă tensiune este capsulată într-o carcasă, pentru a o proteja mecanic în cazul unui
accident. Aceasta direcționează majoritatea energiei de impact înspre structura autovehiculului.
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Concepte baterie
Tip baterie

Bateria de înaltă tensiune a modelului Jetta
Hybrid

Bateria de înaltă tensiune a modelului Passat
GTE
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Locație

Locația bateriei de înaltă tensiune astfel cum este prezentată în fișa de salvare pentru Jetta
Hybrid. (Ilustrația nu corespunde standardului actual ISO 17840-1.)

Locația bateriei de înaltă tensiune astfel cum este prezentată în fișa de salvare pentru
Passat GTE. (Ilustrația nu corespunde standardului actual ISO 17840-1.)
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Concepte baterie
Tip baterie

Locație

Bateria de înaltă tensiune a modelului
e-up!

Locația bateriei de înaltă tensiune astfel cum este prezentată în fișa de salvare pentru e-up!.

Bateria de înaltă tensiune a
modelului e-Golf

Locația bateriei de înaltă tensiune astfel cum este prezentată în fișa de salvare
pentru e-Golf. (Ilustrația nu corespunde standardului actual ISO 17840-1.)
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Concepte baterie
Tip baterie

Locație

Locația bateriei de înaltă tensiune astfel cum este prezentată în fișa de salvare pentru e-Crafter.
Bateria de înaltă tensiune a modelului e-Crafter

Bateria de înaltă tensiune a modelului ID.3 (MEB)
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Locația bateriei de înaltă tensiune astfel cum este prezentată în fișa de salvare pentru ID.3.
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Securitatea la sistemele de înaltă tensiune
Fiecare autovehicul de înaltă tensiune are un concept de siguranță complex, specific
modelului.
Acest concept de siguranță include:
• Etichetele de avertizare
• Punctele de decuplare indicate pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune
• Unitatea de comandă pentru airbaguri
Tensiunea înaltă poate reprezenta un pericol în cazul contactului direct, din
cauza tensiunii înalte și curentului.

Informații suplimentare cu privire la etichetele de avertizare se pot găsi în
secțiunea 5 „Energie stocată / lichide / gaze / substanțe solide”.

Informații suplimentare cu privire la punctele de decuplare pentru
dezactivarea sistemului de înaltă tensiune se pot găsi în secțiunea 3
„Eliminarea pericolelor directe / norme de siguranță” și în respectivele
fișe de salvare.
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2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Pe măsură ce gama de echipări utilizate în autovehicule
crește, tot mai multe dispozitive consumă energie,
necesitând astfel o cantitate sau capacitate tot mai mare a
unităților de stocare a energiei.

Prevenirea punerii în mișcare a autovehiculului
1. Localizați frâna de parcare electronică.
2. Acționați frâna de parcare electronică.
Apăsați butonul START/STOP de pe coloana de direcție. Afișajul READY se stinge.

Acest aspect afectează și serviciile de urgență, deoarece există mai multe aspecte
care trebuie luate în considerare, în special la dezactivarea instalației electrice a
autovehiculului (decuplarea contactului, deconectarea bateriilor autovehiculului).
Dezactivarea instalației electrice a autovehiculului nu numai că reduce riscul de
incendiu cauzat de scurtcircuite, ci și riscul declanșării întârziate airbagurilor,
dispozitivelor de tensionare a centurilor de siguranță sau barelor de protecție la
răsturnare. La dezactivarea instalației electrice a autovehiculului, trebuie de
asemenea asigurat faptul că alimentarea cu tensiune a unei remorci atașate este
deconectată și că toate elementele solare din trapa panoramică sunt acoperite.

Decuplarea bateriei de 12 V oprește toate funcțiile sistemului electric (în
special luminile de avarie și reglarea electrică a scaunelor).
Țineți de asemenea cont și de informațiile din secțiunea 4 „Access la
ocupanți” și secțiunea 9 „Informații suplimentare importante”.

Ilustrațiile prezintă consola centrală a modelului Golf începând din 2020 ca exemplu. (stânga:
frâna de mână electrică, dreapta: butonul START/STOP)
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Decuplați contactul

Ridicarea autovehiculului

Motorul pentru propulsia electrică este silențios. Afișajul panoul de bord (indicator de
putere) arată dacă propulsia electrică este oprită sau pregătită de funcționare.

Punctele de unde autovehiculul poate și nu poate fi ridicat sunt indicate în fișele de salvare.

Dacă este posibil, ridicați autovehiculul din punctele de ridicare indicate.

Această prevedere se aplică autovehiculelor fără deformări.

Pentru autovehiculele deformate, serviciile de urgență și recuperare de la
fața locului trebuie să decidă din ce puncte să ridice autovehiculul.

Exemplu al afișajului READY în ID.3.

Atenție! Autovehiculele pot comuta în modul pregătit de deplasare atunci
butonul START/ STOP este apăsat simultan cu pedala de frână.
Țineți cont de informațiile din fișele de salvare!
Poziția exactă a afișajului READY este descrisă în fișa de salvare.
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3. Dezactivarea pericolelor directe /
norme de siguranță

O mare parte din personalul de urgență și recuperare
este nesigură cu privire la pericolele pe care le
întâmpină atunci când este solicitat la accidente care
implică autovehicule de înaltă tensiune.

Indică punctul de decuplare de urgență din
habitaclu (siguranță în suport)

Indică punctul de decuplare de urgență din
compartimentul motor

Puncte de decuplare pentru dezactivarea
sistemului de înaltă tensiune
Punctele de decuplare sunt integrate în mod specific de către producători pentru a le oferi
serviciilor de urgență un mod accesibile de a dezactiva în siguranță sistemul de înaltă
tensiune.
Deoarece unele tipuri de accidente pot împiedica accesul la compartimentul motor (de
exemplu atunci când o mașină este blocată sub un camion), există de obicei cel puțin două
puncte de decuplare: unul în compartimentul motor și unul în portbagaj sau în interior.

Indică punctul de decuplare de urgență din
portbagaj

Deconectarea unui punct de decuplare marcat dezactivează numai
sistemul de înaltă tensiune.
Sistemele de siguranță precum airbagurile sau dispozitivele de tensionare
a centurilor de siguranță sunt în continuare alimentate de sistemul electric
de 12 V.

Aceste puncte de decuplare indicate prin marcaje galbene susțin numai tensiunea de
alimentare de 12 V de la bord, ceea ce înseamnă că pot fi deconectate în siguranță de către
personalul de urgență, utilizând procedura descrisă pe marcaje.
Unele modele de autovehicule pot avea de asemenea un punct de decuplare pe unul dintre
suporturile de siguranțe (de exemplu în interior, în apropierea planșei de bord), indicat de
asemenea printr-un marcaj galben. În acest caz, sistemul de înaltă tensiune se deconectează și
dezactivează prin scoaterea siguranței indicată în acest mod.
În ambele cazuri, releele de siguranță din bateria de înaltă tensiune se deschid, deconectând-o

de la restul sistemului de înaltă tensiune, care este apoi scos de sub tensiune după 20 de
secunde.
Pozițiile punctelor de decuplare și procedura pentru dezactivarea autovehiculului sunt
indicate pe fișele de salvare Volkswagen.
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Dezactivarea autovehiculului
Autovehiculele electrice și hibrid rulează extrem de silențios în regim
electric. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de motoarele convenționale
cu ardere internă, este imposibil de identificat după zgomot dacă motorul
unui autovehicul de înaltă tensiune este pornit sau oprit. De aceea este
deosebit de importantă dezactivarea unui autovehicul de înaltă tensiune și
asigurarea acestuia împotriva punerii în mișcare sau pornirii.
Țineți cont de informațiile din fișele de salvare.

Este posibil să fie necesare proceduri diferite, în funcție de tipul autovehiculului și de echipare.
Modul în care se dezactivează autovehiculul depinde de situația accidentului și de echiparea
autovehiculului.

Punct de decuplare în autovehicul hibrid (Golf GTE începând din 2020)

Următoarele posibilități, printre altele, trebuie avute în vedere:
• este posibil ca autovehiculul să aibă un butuc de contact tradițional sau poate avea Keyless
Entry, un sistem la care cheia de contact poate porni autovehiculul de oriunde din interiorul
acestuia (cum ar fi din buzunarul sau geanta șoferului). Unele autovehicule pot fi controlate
de asemenea utilizând o aplicație.
• Dacă există o cheie de contact, rotiți-o în poziția „off” sau scoateți-o din butuc
• Dacă autovehiculul are un buton On/Off pentru motor pe lângă butucul de contact,
apăsați-l pentru a dezactiva autovehiculul.
Procedura necesară se poate găsi în fișele de salvare Volkswagen.

Certitudinea maximă că autovehiculul și, mai ales sistemul de înaltă tensiune
au fost dezactivate este posibilă numai atunci când un punct de decuplare pus
la dispoziție de către producător și, implicit, bateria de 12 V de alimentare de
la bord a fost decuplat sau dacă unitatea de comandă pentru airbaguri a
detectat accidentul și a deconectat sistemul.
Punct de decuplare în autovehicul electric (ID.3)
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Utilizați echipamentul de salvare cu precauție și atenție în apropierea componentelor de
înaltă tensiune
Indiferent dacă este vorba despre un autovehicul hibrid sau electric, următoarele puncte
sunt întotdeauna valabile în timpul operațiunilor de urgență la autovehicule de înaltă
tensiune.
Manipularea incorectă a echipamentelor de înaltă tensiune se poate dovedi
fatală din cauza tensiunii înalte și a riscului asociat al curentului care trece
prin corpul uman.
Prin urmare, dacă este posibil, păstrați distanța față de componentele de
înaltă tensiune deteriorate și evitați contactul atunci când lucrați la
autovehicule de înaltă tensiune care au fost implicate în accidente.

Dacă airbagurile s-au declanșat, sistemul de înaltă tensiune este deja
deconectat; aceasta înseamnă că serviciile de urgență și recuperare pot
acționa imediat.
Nu efectuați nici un fel de lucrări la componente de înaltă tensiune
deteriorate grav. Și punctul de decuplare de urgență poate fi deconectat.
Dacă airbagurile nu s-au declanșat, autovehiculul trebuie dezactivat de
către serviciile de urgență și recuperare prin utilizarea unui punct de
decuplare. După
aproximativ 20 de secunde, componentele de înaltă tensiune vor fi dezactivate.

Decuplarea unei stații de încărcare
Deoarece autovehiculele de înaltă tensiune se încarcă de obicei atunci când sunt parcate,
parcările publice, carporturile private și garajele publice sau private pot dispune de stații de
încărcare de înaltă tensiune la care poate fi conectat autovehiculul.
Cu cât pe piață ajung mai multe autovehicule de înaltă tensiune, cu atât stațiile de încărcare
publice și private vor deveni mai uzuale. Serviciile de salvare și recuperare chemate la
urgențe și incendii trebuie să țină cont de acest aspect atunci când evaluează situația și
decid ce măsuri să ia.
Trebuie diferențiat în general între stațiile de încărcare publice, care pot avea mai multe
locuri, și stațiile de încărcare private.

Chiar și după dezactivarea sistemului de înaltă tensiune, există în continuare
încărcare în bateria de înaltă tensiune. Aceasta înseamnă că bateria de înaltă
tensiune nu trebuie deteriorată sau deschisă în timpul măsurilor de salvare.
Dacă bateria de înaltă tensiune a fost deteriorată în accident, evitați
contactul cu aceasta sau cu lichide și vapori care se scurg din ea.

Izolația cablurilor de înaltă tensiune este portocalie. Cablurile de înaltă
tensiune nu trebuie deteriorate sau deconectate de la sistemul de înaltă
tensiune de către personal necalificat.
Nu este permis lucrul la componentele de înaltă tensiune, deoarece este
posibil ca sistemul de oprire să fi fost deteriorat în accident.
Acoperiți componentele deteriorate cu echipamente adecvate precum
pături izolatoare.
Componentele de înaltă tensiune nedeteriorate pot fi atinse.
Stațiile de încărcare publice pot fi conectate la rețeaua de înaltă tensiune la
peste 1.000 V. În acest caz, trebuie respectate distanțele de siguranță mai
mari corespunzătoare atunci când se intervine la incendii.
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O altă diferență este tipul de tensiune de încărcare. Unele sisteme încarcă cu curent alternativ, în
timp ce altele încarcă cu curent continuu.
La sistemele cu curent continuu, bateria este alimentată direct prin intermediul conexiunii de
încărcare. Dacă pentru încărcarea bateriei de înaltă tensiune se utilizează curent alternativ, unitatea
de încărcare din compartimentul motor funcționează ca un convertor de tensiune. Tipul de
tensiune de încărcare poate fi identificat după prizele de încărcare diferite.

Priză de încărcare CA/CC

Priză de încărcare CA

Țineți cont de planurile regionale și naționale de intervenție existente
pentru serviciile de urgență și recuperare pentru stațiile de încărcare
publice.
Conexiunile de încărcare și aspectul stațiilor de încărcare publice și
private diferă în funcție de producător și de țară.
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4. Accesul la ocupant

Caroserie și materiale
Un mod deosebit de eficient de optimizare a siguranței
pentru ocupanții autovehiculului este ca habitaclul să
fie cât mai rigid posibil.
Aceasta se realizează prin utilizarea oțelului cu rezistență foarte ridicată, a unor pereți mai
groși și a unei structuri multi-strat. În autovehiculele moderne, la salvarea ocupanților dintr-un
accident, aceste zone trebuie evitate, însă dacă trebuie deschise, este nevoie de echipament
de tăiere suficient de puternic.

Stâlpul A
Modelele decapotabile în particular au o caroserie ranforsată suplimentar, pentru a obține
rigiditatea necesară chiar și fără plafon. Tuburi de consolidare sunt montate în diverse locuri
din autovehicul, inclusiv stâlpul A pentru ca, împreună cu barele de protecție la răsturnare, să
optimizeze zona protejată în cazul în care autovehiculul se răstoarnă.
Deschiderea plafonului decapotabil (care este de obicei un plafon din material textil) este
posibil să se poată realiza și prin metode convenționale sau prin împingerea plafonului în sus
cu un berbece.

Stâlpul A poate fi tăiat cu foarfece în zona ranforsărilor stâlpului A
numai cu efort semnificativ și numai cu echipament foarte puternic.

Poziția ranforsărilor speciale în autovehiculele individuale poate fi găsită în
fișele de salvare ale acestora.
Ranforsările sunt reprezentate după cum urmează:
indicarea zonelor cu rezistență ridicată conform ISO 17840

Oțelul format la cald poate fi tăiat utilizând scule de tăiere de mare putere.

Informații cu privire la poziția ranforsărilor pot fi găsite în fișele de salvare
ale fiecărui autovehicul în parte.
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Stâlpul B

Lonjeroanele laterale

Stâlpul B în special este ranforsat folosind tablă de oțel cu rezistență foarte ridicată și formată la
cald și o structură multi-strat. În plus, stâlpii B moderni au o secțiune transversală mai mare.

În autovehiculele moderne, pentru ranforsarea lonjeroanelor laterale se utilizează oțeluri
speciale. Acestea cresc siguranța în cazul coliziunilor laterale, în special dacă autovehiculul se
lovește de un stâlp.

Stâlpul este ranforsat suplimentar în jurul chingii de susținere, ceea ce face tăierea mai dificilă.
Prin urmare, aceste zone ar trebui evitate intenționat.

Protecția în caz de impact lateral
Autovehiculele Grupului Volkswagen sunt protejate în caz de impact lateral prin tuburi sau
secțiuni din oțel. Tuburile sau secțiunile sunt amplasate orizontal sau diagonal în spatele
panourilor exterioare ale ușilor.
Secțiunile cu rezistență foarte ridicată pot fi tăiate cu echipament de tăiere foarte puternic.

Poziția ranforsărilor speciale în autovehiculele individuale poate fi găsită în
fișele de salvare ale acestora. Secțiunile de impact lateral sunt reprezentate
după cum urmează:
indicarea zonelor cu rezistență ridicată conform ISO 17840

Punctul în care este cel mai simplu să se taie stâlpii unui autovehicul
este în zona de deasupra reglajului în înălțime al centurii de siguranță.
Și partea inferioară a stâlpului poate fi tăiată, însă trebuie avut în vedere
faptul că această parte a stâlpului are o secțiune transversală foarte mare și,
de obicei, conține dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță.
Țineți întotdeauna cont de fișele de salvare!
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Geamurile
Geamurile la autovehiculele Grupului Volkswagen sunt realizate din sticlă securit durificată sau
laminată. Parbrizul este realizat întotdeauna din sticlă laminată, iar geamurile laterale și spate
sunt realizate din sticlă durificată. La autovehiculele moderne, geamul laminat poate fi utilizat
de asemenea pentru geamurile laterale și spate.

Geam laminat

Sticlă securit durificată
Sticla securit durificată este sticlă temperată care poate rezista la sarcini ridicate.
La spargere, aceasta se sfărâmă în mici piese granulate. Sticla securit durificată se utilizează
pentru geamurile laterale, lunetă și trapele glisante.

Sticlă securit
durificată

Sticlă
Geamurile intacte se pot sparge brusc în timpul lucrărilor de salvare. În
funcție de situația accidentului și aria lucrărilor de urgență, geamurile ar
trebui îndepărtate prima dată. Geamurile pot fi îndepărtate prin impact
concentrat, utilizând un poanson automat sau un ciocan de urgență, de
exemplu. Geamurile trebuie mai întâi asigurate.

Film

Protejați ocupanții împotriva cioburilor de sticlă înainte de a
îndepărta geamurile.

Informații cu privire la sticla laminată utilizată (alta decât la parbriz) pot fi
găsite în fișele de salvare relevante.

Geam laminat
Geamul laminat este alcătuit din două panouri de sticlă cu un strat de folie între ele. Atunci
când este deteriorat, geamul rămâne în mare parte intact. Acesta se utilizează pentru
parbrize și uneori pentru geamuri laterale. Parbrizele sunt atașate de caroserie cu adeziv.

Deoarece parbrizele laminate nu se pot sparge brusc, acestea trebuie
îndepărtate numai dacă acest lucru este necesar pentru lucrările de salvare.
Geamurile laminate pot fi îndepărtate utilizând ferăstraie speciale pentru
sticlă sau fălci pentru tăierea metalului.
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Mecanismele de reglare a scaunului șoferului și volanului

Sisteme electrice de confort

Scaunele și coloana de direcție din autovehiculele Volkswagen pot fi operate mecanic sau
electric.

În funcție de seria modelului și echiparea autovehiculului, autovehiculele Volkswagen AG
dispun de o gamă de sisteme de confort acționate electric, de exemplu:
• uși electrice
• geamuri electrice
• trapă glisantă electrică

• reglare electrică a scaunului
• reglare electrică a coloanei de direcție
• descuiere electrică a portbagajului
Dacă bateria sau bateriile sunt deconectate, aceste sisteme nu mai pot fi acționate.

Dacă este posibil, utilizați sistemele electrice de confort pentru salvare
înainte de a deconecta bateria.

Bateria ar trebui reconectată la sistemul electric al autovehiculului numai de
către personalul atelierului.
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5. Energie stocată / lichide / gaze /
substanțe solide

Numai dacă identificați un pericol în timpul unei urgențe
puteți reacționa adecvat și lua măsurile propice pentru
a-l preveni.

Autocolantele de avertizare cu cuvântul „Pericol” indică componentele de înaltă
tensiune.

Exemple de autocolante de avertizare în autovehiculele
de înaltă tensiune.

Acesta este motivul pentru care etichetele de avertizare complexe și standardizate
internațional fac parte din conceptul de siguranță.

Bateria de înaltă tensiune a
modelului ID.3 (MEB)

Etichete de avertizare pentru componentele de
înaltă tensiune
Toate componentele de înaltă tensiune sunt marcate cu etichete de avertizare lipsite de
ambiguitate. O excepție o reprezintă cablurile de înaltă tensiune, care pot fi identificate imediat
după culoarea de avertizare portocalie a cămășii lor.
Se utilizează întotdeauna trei tipuri de autocolante de avertizare:

• autocolante galbene cu un simbol de avertizare pentru tensiune electrică
• autocolante cu cuvântul „Pericol” pe un fundal roșu
• autocolante cu o avertizare specială pentru persoanele cu stimulatoare cardiace
Autocolantele galbene se referă la componentele de înaltă tensiune instalate în apropierea
autocolantului sau ascunse sub capace.
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Sistem de climatizare
În sistemele de climatizare se utilizează agenții frigorifici R134a, R1234yf și R744. Pentru
informații suplimentare cu privire la diversele lichide de răcire, consultați:
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
Rezervoare de aer comprimat
Unele modele Volkswagen au acumulatori pentru suspensia pneumatică sau sistemele de
climatizare, de exemplu. Nu deteriorați acești acumulatori și nu îi deschideți niciodată cu forța.
Poziția de instalare este indicată în fișele de salvare pentru modelul autovehiculului.

Informații baterie, măsuri generale de prim ajutor și aspecte privind protecția mediului:
În condiții de funcționare normale, nu există nici un risc de expunere la conținutul bateriei.

Expunerea la sistemul de înaltă tensiune (tensiune peste 60 V) trebuie evitată,
deoarece poate fi fatală.

Dacă o persoană a intrat în contact cu tensiunea, solicitați asistență medicală.

Materiale inflamabile
Exemple ale acestora includ:
• plastic
• electroliți

Evitați contactul cu pielea și inhalarea vaporilor electroliților, deoarece
electrolitul este combustibil, coroziv și iritant.

• rășini
• magneziu
• gaze sau ale materiale combustibile.
Rășinile se utilizează pentru îmbinarea fibrelor de carbon, componentele din magneziu se
utilizează în compartimentul motor și gazele se pot scurge din bateria de înaltă tensiune.

Apa de stingere contaminată trebuie manipulată conform procedurilor
naționale pentru serviciile de urgență și recuperare.

31 5. Energie stocată / lichide / gaze / substanțe solide

Ediție: 03/2020

6. În caz de incendiu

Dacă un autovehicul de înaltă tensiune arde, trebuie
respectate instrucțiunile în același mod ca pentru un
incendiu la un autovehicul uzual.
De la incendiile la autovehiculele electrice sau hibride se produce fum periculos, la fel ca
în cazul autovehiculelor convenționale.

Dacă airbagurile nu se declanșează în timpul accidentului, ele se pot
declanșa în cazul unui incendiu în autovehicul.

După stingerea incendiului mai pot exista în continuare tensiuni periculoase.

Atunci când bateriile nu sunt arse complet, acestea se pot reaprinde.
Autovehiculele stinse trebuie mutate într-o poziție sigură; este posibil să fie
necesară supravegherea autovehiculului.

Dată fiind tehnologia de siguranță utilizată, nu există riscul ca întreaga baterie de înaltă
tensiune să explodeze. Tot ce se întâmplă este o reacție termică.

Trebuie păstrată o distanță de siguranță suficientă.

În caz de incendiu, este probabil ca din bateria de înaltă tensiune să se scurgă gaz, deoarece
atât bateria, cât și celulele sale individuale au dispozitive mecanice de siguranță care se deschid
atunci când temperatura și presiunea cresc, de exemplu din cauza unui incendiu, în mod
special pentru a permite evacuarea gazului și scăderea presiunii.

La stingerea incendiilor trebuie purtat un aparat de respirat autonom.
Evaporările și gazele pot fi suprimate prin pulverizarea de jeturi de apă.

Celulele defecte se pot sparge, cauzând o reacție exotermă.

Stingerea unui autovehicul cu baterie de înaltă tensiune și stingerea bateriei de înaltă tensiune
în sine este posibilă. Conform Ghidului VDA cu privire la salvare și recuperare din accidente, apa
este cel mai adecvat agent de stingere și nu există nici o diferență fundamentală față de
combaterea unui incendiu la un autovehicul cu propulsie convențională. Are de asemenea efect
de răcire.
Dacă bateria de înaltă tensiune este implicată într-un incendiu, pentru a răci sau stinge o
baterie de înaltă tensiune nedeteriorată, reactivă, este nevoie de cantități mari de apă.

Un incendiu poate izbucni la un timp după accident, existând riscul rezidual al
unui foc întârziat. Această situație poate apărea în special dacă bateria de
înaltă tensiune este deteriorată (consultați și secțiunea 8 „Îndepărtare /
transport / depozitare”). Poate persista de asemenea și un pericol electric.
Componentele de înaltă tensiune nu trebuie atinse și trebuie purtat
echipament de protecție adecvat. Cablurile de înaltă tensiune pot să fi fost
deteriorate de căldură.
Informații suplimentare pot fi găsite în respectivele fișe de salvare.

Efectul de răcire poate preveni sau reduce reacții termice suplimentare. La stingerea bateriei
de înaltă tensiune, supapele de siguranță ale celulelor bateriei se pot deschide, lucru care se
aude din exterior însă nu reprezintă un pericol.

Trebuie purtat echipamentul individual de protecție, inclusiv aparat de
respirație autonom!
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7. În caz de scufundare

Autovehiculele electrice sau hibride din apă nu prezintă
vreun risc anume ca atare.
• Atunci când se află în apă, sistemul de înaltă tensiune nu prezintă un risc crescut de
electrocutare.
• Sunt valabile aceleași instrucțiuni descrise în secțiunea 3 „Eliminarea pericolelor directe
/ norme de siguranță”.
• Procedura de recuperare este aceeași ca pentru autovehiculele convenționale. Această
prevedere este valabilă și pentru caroseriile realizate din polimeri ranforsați cu fibră de
carbon.
Sursa: Verband der Automobilindustrie (VDA), Unfallhilfe & Bergen bei Fahrzeugen mit
Hochvolt-Systemen, FAQ.
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8. Tractarea / transportul /
depozitarea

Este întotdeauna permisă recuperarea autovehiculelor
autovehicul accidentate dintr-o zonă periculoasă.
La încărcarea, transportul și depozitarea acestora trebuie respectate instrucțiunile din fișele de
salvare. Autovehiculele cu baterii de înaltă tensiune trebuie tractate întotdeauna pe
autovehicule cu platformă.

Înainte de transport, sistemul de înaltă tensiune trebuie dezactivat, consultați secțiunea 3
„Eliminarea pericolelor directe / norme de siguranță”.
Autovehiculele cu baterie de înaltă tensiune deteriorată trebuie transportate într-o locație
de depozitare sigură.
După transport, autovehiculele electrice sau hibride care au fost implicate în accidente nu
trebuie parcate în spații închise, ci în aer liber, la o distanță suficientă față de alte autovehicule,
clădiri și obiecte sau suprafețe inflamabile. Pe cât posibil, utilizați „zone de carantină”
desemnate în locația de depozitare.

La încărcarea autovehiculului, aveți grijă să nu deteriorați componentele de
înaltă tensiune. Dacă este posibil, ridicați autovehiculul din punctele de
ridicare indicate.
Vibrațiile din timpul transportului pot provoca reaprinderea bateriilor de
înaltă tensiune.

Recomandările pentru autovehicule specifice se pot găsi în fișele de salvare ale
acestora.
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9. Informații suplimentare importante

Autovehiculele moderne au sisteme complexe de
protecție a ocupanților, care pot varia în funcție de tipul
autovehiculului și pachetul de specificații.
Airbag
Un autovehicul actual cu cel mai înalt nivel de echipare (de exemplu modelul Golf
începând din 2020) include următoarele componente principale:
• Airbaguri
• Unitate de comandă airbaguri
• Senzori
• Dispozitive de tensionare a centurilor de siguranță
• La modelele decapotabile, componente pentru declanșarea barei de protecție la
răsturnare.

Airbagurile la modelul ID.3

Declanșarea se realizează prin arcuri pretensionate sau sisteme pirotehnice. Rolul
sistemelor electronice integrate în unitatea de comandă pentru airbaguri este să
detecteze decelerarea și accelerarea autovehiculului și să decidă când să declanșeze
sistemele de protecție.

Sunt declanșate numai acele sisteme de siguranță care oferă protecție în situația specifică a

Pe lângă senzorii interni din unitatea de comandă pentru airbaguri, se utilizează și
senzori externi, pentru înregistrarea decelerării și accelerării autovehiculului în timpul
unui accident. Numai după ce au evaluat informațiile de la toți senzorii, sistemele
electronice din unitatea de comandă pentru airbaguri decid dacă și când să activeze
componentele de siguranță. În funcție de natura și gravitatea accidentului acestea pot
declanșa, de exemplu, numai dispozitivele de tensionare a centurilor de siguranță sau
dispozitivele de tensionare împreună cu airbagurile.

• Deblocarea de urgență a închiderii
centralizate

Unitatea de comandă este indicată în fișele de salvare după cum urmează:
identificarea unității de comandă pentru airbaguri conform ISO 17840

39 9. Informații suplimentare importante

accidentului.
Pe lângă funcția principală de control al airbagurilor, unitatea de comandă pentru airbaguri mai
poate avea și următoarele funcții:

• Activarea lămpilor interioare
• Dezactivarea pompei de combustibil
• Activarea luminilor de avarie
Generatoarele de gaz produc cantitatea de gaz necesară pentru umflarea airbagurilor.
Airbagurile umflate protejează ocupanții autovehiculului care poartă centurile de siguranță
împotriva impactului cu elementele din interiorul caroseriei (volan, planșă de bord etc.) în
cazul unui accident grav.
În funcție de locația de instalare și cerințe, se utilizează generatoare de gaz cu diverse
construcții sau moduri de acționare.
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Sistemele de siguranță sunt declanșate în funcție de tipul de accident sau de direcția de impact

Sistemele de siguranță sunt declanșate în funcție de tipul de accident sau de direcția de impact

Airbagurile sunt indicate în fișele tehnice sub formă de simboluri sau scheme,
după cum urmează:
Airbag șofer, airbag pasager față, airbag lateral sau central, airbag pentru
genunchi și airbag cortină
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Airbaguri frontale

Airbag pasager față

Airbag șofer

Unitatea airbagului pentru pasagerul față se află în planșa de bord, în fața scaunului

Unitatea pentru airbagul șoferului este alcătuită în principal dintr-un capac, airbagul și un
generator de gaz. Este instalat în volan și conectat electric la unitatea de comandă pentru
airbag prin intermediul unei unități de contact.

pasagerului. Deoarece unitatea airbagului este mai departe de ocupant, airbagul pentru

Airbagul este împăturit sub capac și forma și dimensiunea sa sunt proiectate în așa fel încât să
se umfle ca protecție între șofer și volan.

pasagerul față are un volum mult mai mare.
Acționarea, funcționarea și succesiunea procesului airbagului pasagerului față sunt
comparabile cu cele ale airbagului pentru șofer.

Airbagul șoferului este umflat de un generator de gaz. Airbagul care se deschide sparge capacul
de pe volan de-a lungul unei îmbinări speciale și este umplut instantaneu cu gaz. Întregul
proces, de la aprinderea generatorului de gaz, până la airbagul umflat complet durează numai
câteva milisecunde.
Guri de ventilație aflate pe partea opusă șoferului reduc energia cinetică a impactului părții
superioare a corpului, permițând evacuarea gazului cu o viteză controlată.

Airbag frontal în două trepte
Pentru un airbag cu un generator de gaz cu o singură treaptă, întreaga încărcătură de
propulsor este aprinsă deodată.
Pentru airbagurile cu generatoare de gaz cu două trepte, încărcăturile propulsoare sunt
activate una după cealaltă. Unitatea de comandă pentru airbaguri determină timpul dintre cele
aprinderi pe baza gravității și tipului accidentului. În funcție de autovehicul, întârzierea poate fi
cuprinsă între 5 ms și 30 ms.
A doua etapă furnizează airbagului un volum suplimentar de gaz. Intervalul de timp
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dintre cele două aprinderi determină cât de tare este airbagul atunci când este umflat. Dacă
cea de-a doua aprindere are loc mai târziu, airbagul a pierdut deja o parte din presiunea de la
declanșarea inițială și airbagul umflat este relativ moale. Dacă cele două aprinderi au loc în
succesiune rapidă, airbagul nu a pierdut încă presiunea de la declanșarea inițială și se umflă
mai puternic.
Întotdeauna sunt aprinse ambele trepte. Acest lucru are loc pentru a împiedica încărcătura
propulsoare să rămână activă după ce airbagul a fost declanșat.

Airbag genunchi
Designul airbagului pentru genunchi este similar cu cel al airbagului pasagerului față. Acesta
este amplasat în spațiul pentru picioare, sub planșa de bord.
Airbagul pentru genunchi este declanșat întotdeauna împreună cu airbagul pentru șofer.
Pentru umflarea airbagurilor pentru genunchi se utilizează generatoare de gaz cu o
singură treaptă.

Declanșarea airbagului pentru genunchi reduce pentru ocupanți riscul de răniri la nivelul
Indicație pe parasolar pentru sistemele de
airbaguri cu două trepte

genunchilor și picioarelor și conectează ocupantul mai rapid la decelerarea autovehiculului.

Într-un astfel de caz, airbagul declanșat al șoferului sau pasagerului față
trebuie tratat ca un airbag care nu s-a declanșat.
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Airbag lateral

Airbag central

În cazul unei coliziuni laterale, airbagurile laterale protejează toracele și pelvisul ocupantului pe
acea parte a autovehiculului și reduc impactul asupra ocupantului. Acestea se umflă în lateral,
între partea superioară a corpului ocupantului și capitonaj și distribuie astfel mai uniform forța
impactului asupra ocupantului, care astfel este conectat rapid la mișcarea intruziune.

Airbagurile centrale sunt instalate în spătarul scaunului șoferului.
Acestea împiedică o coliziune între capetele șoferului și pasagerului față și previn aruncarea
șoferului prea departe înspre partea pasagerului față, dacă aceasta nu este ocupată.

Airbagurile laterale sunt amplasate în spătarele scaunului șoferului și pasagerului din față.
Acest lucru asigură o distanță constantă față de ocupant, indiferent cum este reglat scaunul. Se
pot monta airbaguri laterale și pentru scaunele spate, caz în care acestea sunt amplasate în
spătar sau capitonajul lateral.

Airbaguri cap-torace
Airbagurile cap-torace pentru șofer și pasagerul față sunt integrate în spătarele scaunelor din
față. Designul și funcționarea sunt similare cu cele ale unui airbag lateral. Acesta se extinde de
la cutia toracică a ocupantului până la cap și se utilizează în special în modelele decapotabile,
unde un airbag cortină nu este posibil.
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Airbaguri cortină
Airbagurile cortină protejează capul în cazul unui impact laterală. Acestea sunt alcătuite dintrun airbag mare aflat în capitonajul plafonului, care se întinde de obicei de la stâlpul A la stâlpul
C.
În funcție de modelul autovehiculului, generatoarele de gaz pot fi instalate în plafon, în
apropiere de stâlpul B, între stâlpii B și C, între stâlpii C și D sau chiar în zona din spate a
plafonului. Poziția de instalare exactă este descrisă în fișele de salvare.
Spre deosebire de airbagurile frontale și laterale, airbagul cortină își poate păstra presiunea
internă un timp mai lung după ce a fost declanșat. Acest aspect are rolul de a oferi protecție
în cazul în care autovehiculul se răstoarnă ulterior sau au loc coliziuni secundare.
Deși autoturismele Volkswagen au de obicei un airbag cortină și un generator de gaz pe fiecare
parte, din motive de varietate a modelelor, la Transporter începând cu 2003, de exemplu,
airbagul cortină este divizat în:
• airbag cortină în compartimentul șoferului
• airbag cortină în habitaclu
Aceasta înseamnă că are două generatoare de gaz pe fiecare parte.
Atât airbagurile laterale, cât și airbagurile cortină sunt declanșate de unitatea de comandă
pentru airbaguri atunci când este atinsă o limită configurată în aceasta. Un impact lateral
este detectat de senzori laterali de accelerație sau senzori de presiune în uși.

44 9. Informații suplimentare importante

Ediție: 03/2020

Generatoare de gaz pentru airbaguri
Generatoare de gaz cu propulsor solid
Generatoarele de gaz cu propulsor solid sunt alcătuite dintr-o carcasă care conține o

Nu deteriorați generatoarele de gaz în timpul operațiunii de salvare. Gazul
comprimat din vasul de presiune și propulsoarele pirotehnice pot
reprezenta un pericol pentru serviciile de urgență și ocupanți.

încărcătură de propulsor solid cu o unitate de aprindere. Când propulsorul solid este aprins,
airbagul este umplut cu gaz non-toxic.
Modul de funcționare:
• Dispozitivul de aprindere este activat de unitatea de comandă pentru airbaguri.
• Încărcătura de propulsor este aprinsă și arde rapid.
• Gazul produs astfel trece prin filtrul de metal în airbag.

Generatoare de gaz hibride
Generatoarele de gaz hibride sunt alcătuite dintr-o carcasă care conține un gaz foarte comprimat,
combinat cu o încărcătură de propulsor solid și o unitate de aprindere. Designul și forma carcasei
generatorului sunt adaptate la condițiile de instalare. Aceste generatoare sunt de obicei tubulare.
Componentele principale sunt vasul de presiune cu gazul de umplere a airbagului și încărcătura de
propulsor (solid) care este integrată în vasul de presiune sau montată cu o flanșă pe acesta. Se
utilizează propulsor solid sub formă de tabletă sau inel. Gazul comprimat stocat este un amestec de
gaze inerte, de exemplu argon și heliu. În funcție de designul generatorului de gaz, acesta este
presurizat între 200 bar și 600 bar.
Când propulsor solid este aprins, acesta deschide vasul de presiune, producând un amestec de
gaze format din propulsorul solid și amestecul de gaze inerte.
Modul de funcționare:
• Dispozitivul de aprindere este activat de unitatea de comandă pentru airbaguri și încărcătura de
propulsor este aprinsă.
• Astfel se produce gaz care pătrunde prin discul de siguranță 1, iar presiunea din
cilindrul cu gaz comprimat crește până la ruperea discului de siguranță 2.
• Apoi, amestecul de gaz iese din cilindrul cu gaz comprimat prin filtrul de metal și în airbag.
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Dispozitiv tensionare centură de siguranță
În cazul unui impact, dispozitivele de tensionare a centurilor de siguranță retrag centura în
direcția opusă în care aceasta este trasă – astfel se reduce jocul (spațiul dintre centură și corp).
Dispozitivul acționează cât mai rapid posibil, pentru a împiedica aruncarea ocupantului înspre
față (raportat la mișcarea autovehiculului). Un dispozitiv de pretensionare a centurii de
siguranță poate retrage centura de siguranță cu până la 200 mm în 10 ms. Dacă forța de sens
contrar care acționează asupra centurii de siguranță este mai mare decât forța dispozitivului de
tensionare a centurii de siguranță, tensionarea se oprește.
Dispozitivele de tensionare a centurilor de siguranță sunt integrate în sistemul de centuri. Însă,
ele pot fi instalate în locații diferite, în funcție de tipul autovehiculului (de exemplu, în stâlpul B,
în lonjeronul lateral de lângă scaun sau în exteriorul scaunului spate) și au principii de
funcționare diferite. În unele cazuri, este posibil să se utilizeze chiar două dispozitive de
tensionare a centurii de siguranță pentru un scaun.

Aceasta înseamnă că, pe cât posibil, dispozitivele de tensionare a centurilor de
siguranță nu trebuie deteriorate cu echipamentul de salvare. Evitați lovirea cu
ciocanul în această zonă.
De asemenea, centura de siguranță se blochează dacă autovehiculul se
află într-un unghi foarte înclinat, dacă s-a răsturnat sau dacă dispozitivul
de tensionare a centurii de siguranță a fost deteriorat în accident.
Dispozitivele de tensionare a centurilor de siguranță nedeclanșate, cu
activare mecanică, se pot declanșa totuși și după ce bateria a fost
deconectată.
Dacă situația o permite, centura de siguranță trebuie scoasă sau tăiată cât mai
repede posibil.

Identificarea dispozitivelor de tensionare a centurilor de siguranță conform ISO
17840
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Variante de instalare

Variantă

Amplasare

Varianta 1
Centurile de siguranță față automate cu dispozitiv cilindric de tensionare sau declanșator
electric de aprindere formează o singură unitate și sunt instalate fie:
a) în stâlpul B, sub retractorul pentru centura de siguranță
b) ca o componentă externă, lângă lonjeronul lateral
c) în stâlpul B, deasupra retractorului pentru centura de siguranță.
Varianta de instalare 1a – dispozitiv de tensionare a centurii de siguranță în stâlpul B, sub retractorul pentru
centura de siguranță

Varianta de instalare 1b – dispozitiv de tensionare a centurii de siguranță lângă lonjeronul lateral

Centură de siguranță automată

Dispozitiv tensionare centură de siguranță
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Variantă

Amplasare
Varianta de instalare 1c – dispozitiv de tensionare a centurii de siguranță deasupra
retractorului pentru centura de siguranță

Varianta 2
În dispozitivul frontal compact de tensionare, centura de siguranță automată și dispozitivul de
tensionare a centurii cu declanșator de aprindere electric sau mecanic formează o singură
unitate și sunt instalate în stâlpul B.
Varianta de instalare 2 – dispozitiv compact de tensionare a centurii de siguranță în
stâlpul B
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Variantă

Amplasare

Varianta 3
În dispozitivul frontal dublu de tensionare, secțiunea pentru umăr cu dispozitiv de tensionare
compact și secțiunea pentru pelvis cu dispozitiv de tensionare cilindric formează o unitate
funcțională.

Declanșatorul electric de aprindere al secțiunii pentru umăr este amplasat în stâlpul B și
declanșatorul pentru secțiunea pentru pelvis a centurii se află pe cadrul scaunului.
Varianta de instalare 3 – dispozitiv dublu de tensionare a centurii de siguranță în stâlpul
B și cadrul scaunului

Varianta 4
În dispozitivul spate compact de tensionare, centura de siguranță automată și dispozitivul de
tensionare a centurii cu declanșator de aprindere electric sau mecanic formează o singură
unitate și sunt instalate în spatele spătarului banchetei spate.

Varianta de instalare 4 – dispozitiv compact de tensionare a centurii de siguranță în raftul
de depozitare spate
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Variantă

Amplasare

Varianta 5
Centura automată și dispozitivul de tensionare sunt amplasate independent unul de celălalt.
Dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță cu declanșator electric de aprindere este
instalat în pasajul roții/zona stâlpului C.
Varianta de instalare 5 – dispozitiv spate de tensionare a centurii de siguranță în
pasajul roții/zona stâlpului C
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Bară protecție la răsturnare
Modelele decapotabil trebuie să ofere cel mai ridicat nivel de protecție posibil pentru ocupanți,
chiar și atunci când plafonul este deschis. De aceea se utilizează un sistem de protecție în caz de
răsturnare care, în combinație cu stâlpii A ranforsați, oferă o zonă de protecție pentru ocupanți.
Aceasta poate fi rigidă sau dinamică.

Dacă geamul spate este încă intact atunci când este declanșată bara de
protecție la răsturnare, aceasta nu îl va sparge. Dacă geamul este îndepărtat
ca parte a operațiunii de salvare, bara de protecție la răsturnare este împinsă
în sus cu încă 10 cm. Aceasta poate lovi personalul de salvare și recuperare și
împrăștia cioburi de sticlă.

Un sistem dinamic funcționează după cum urmează:
• unitatea de comandă pentru airbaguri conține un senzor pentru a detecta dacă
autovehiculul este pe cale să se răstoarne.

Identificarea barei de protecție la răsturnare conform ISO 17840

Împreună cu alți senzori din unitatea de comandă, se determină gravitatea accidentului și sunt
declanșate bara de protecție în caz de răsturnare și dispozitivele de tensionare a centurilor de
siguranță.
Bara de protecție la răsturnare este declanșată și ca precauție în cazul unui impact frontal,
lateral sau din spate grav, imediat ce un dispozitiv de tensionare a centurii de siguranță sau un
airbag este declanșat.
Declanșarea are loc prin intermediul unei unități de declanșare a barei de protecție la
răsturnare. Un arc pretensionat deplasează bara în poziția de protecție într-un sfert de
secundă, iar aceasta este blocată în poziția extinsă cu ajutorul unui mecanism de blocare.
Bară de
protecție la
răsturnare
declanșată

Bară de protecție
la răsturnare
nedeclanșată

Arc
pretensionat

Unitate de
declanșare
Mecanism
de blocare
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Capotă activă
Pentru a asigura protecție optimă pentru pietoni, autovehiculele Volkswagen sunt echipate
cu o capotă activă.
În cazul unei coliziuni cu un pieton, partea din față și partea din spate a capotei active sunt
ridicate de amortizoare cu gaz pretensionate și propulsoare pirotehnice. Astfel este mărită
distanța dintre capotă și motor. Capota poate prelua mai multă energie de impact în această
poziție, reducând astfel riscul de rănire din cauza motorului.

Schema autovehiculului
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Nu deteriorați generatoarele de gaz în timpul operațiunii de salvare. Gazul
comprimat din vasul de presiune și propulsoarele pirotehnice pot reprezenta
un pericol pentru serviciile de urgență și ocupanți.
Semnalizarea capotei active conform ISO 17840

Capotă cu protecție
pentru pietoni declanșată
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10. Explicarea pictogramelor utilizate

Componentele, funcțiile și măsurile de care trebuie
ținut cont în timpul unei operațiuni de salvare sunt
indicate prin pictograme speciale.
Pictogramele sunt utilizate:
• împreună cu ilustrația din fișa de salvare, pentru a indica unde sunt amplasate în
autovehicul respectivele componente/funcții (pentru detalii, consultați ISO 17840-1 și ISO
17840-2)
• pentru a indica o anumită funcție sau un anumit pericol; pot fi utilizate în secțiunile
paginilor suplimentare ale fișei de salvare sau în ghidul pentru serviciile de urgență

• pentru a indica modul de identificare a tipului de propulsie

Pictograme relevante pentru identificare
Exemple pentru identificarea tipului de propulsie

Referință: ISO 17840-4
Importanță: 1
Utilizat pentru:

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 1

Notă: Aici sunt prezentate exemple de pictograme pentru
sisteme de propulsie pe benzină și electrice. Consultați ISO
17840-4 pentru principii și alte pictograme pentru
propulsii.

• pentru a indica măsurile de stingere a incendiului.

Pictograme pentru acces la componente
Importanță:
1 = informații de urgență esențiale, în funcție de tipul/modelul autovehiculului;
2 = informații opționale care oferă asistență suplimentară pentru măsurile de urgență.
Următoarele tabele prezintă pictogramele utilizate de către Volkswagen pentru autoturisme
și autovehicule comerciale ușoare și componentele și funcțiile de care trebuie ținut cont.

Titlu/semnificație/referință:
Capotă
Funcție/descriere:
identifică comanda care deschide compartimentul din
afara interiorului părții frontale a autovehiculului.
Pictograma poate avea un cadru pentru distingerea față
de fundal.
Importanță: 2
Utilizat pentru:

-
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ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3
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Pictograme pentru acces la componente

Pictograme pentru dezactivarea unui autovehicul
(fără un sistem de înaltă tensiune)

Portbagaj
identifică comanda care deschide compartimentul din
afara interiorului părții din spate a autovehiculului.
Pictograma poate avea un cadru pentru distingerea față
de fundal.

Îndepărtați cheia Keyless Access.
Reamintire de îndepărtare a cheii Keyless Access din autovehicul,
astfel încât motorul să nu pornească accidental. Opțional, se
poate specifica o distanță de siguranță.

Importanță: 2

Importanță: 1

-

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Prize de aer

Pictograme pentru dezactivarea unui autovehicul
(fără un sistem de înaltă tensiune)
Aparat pentru deconectarea surselor de alimentare din
autovehicul
Toate sursele de alimentare din autovehicul se deconectează
utilizând:

-

Identifică priza de aer care poate fi utilizată pentru
admisia de CO2 în vederea opririi motorului.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

cheia de contact
Butonul
Măsură în compartimentul motor
Măsură pe planșa de bord
Comutator baterie
Altă măsură

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3
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Pictograme pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune al unui
autovehicul (EV, HEV, PHEV, FCEV)
— Portocaliu = sistem de înaltă tensiune (clasa de tensiune B)
— Galben = control al sistemului de înaltă tensiune de către sistemul de joasă tensiune
— Cadru portocaliu = procedură pentru dezactivarea autovehiculului de înaltă tensiune

Pictograme pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune al unui
autovehicul (EV, HEV, PHEV, FCEV)
Tăiere cablu

Indică pericole cauzate de tensiuni periculoase.

Identifică ce cablu trebuie tăiat pentru a deconecta
componentele de înaltă tensiune și SRS de la rețeaua de
alimentare. Indică faptul că tăierea cablului trebuie realizată
în două puncte separate. Dimensiunea și proporțiile pot fi
adaptate în funcție de scop.

Importanță: 1

Importanță: 1

Tensiune periculoasă

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare,
secțiunile relevante, în funcție de necesitate
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile
relevante, în funcție de necesitate

Autovehicul cu sistem de încărcare inductiv
Indică faptul că autovehiculul este conectat la o sursă de
inducție electromagnetică pentru încărcarea bateriilor de
tracțiune de înaltă tensiune. Indică locația sistemului de
încărcare prin inducție și a componentelor acestuia.

-

Ilustrare și pagini suplimentare ale fișei de salvare,
secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Aparat pentru deconectarea sistemului de înaltă tensiune
(de ex. conector de întreținere pentru sistemul de înaltă
tensiune)
Identifică un aparat care deconectează sistemul de înaltă
tensiune, precum și echipamentul individual de protecție
(EIP) care este posibil să trebuiască utilizat.
Importanță: 1

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Siguranță fuzibilă pentru dezactivarea sistemului de înaltă
tensiune
Identifică siguranța de joasă tensiune care controlează
sistemul de înaltă tensiune.
Importanță: 1

-

Ilustrare și pagini suplimentare ale fișei de salvare,
secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3
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Utilizat pentru:

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Aparat pentru deconectarea sistemului de înaltă tensiune
Identifică dispozitivul de joasă tensiune care
deconectează sistemul de înaltă tensiune.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3
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Pictograme pentru acces la ocupanți

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Reglarea înclinării volanului

Airbag

Identifică elementul de comandă pentru reglarea înclinării
volanului în sus sau în jos. Pictograma poate avea un cadru
pentru distingerea față de fundal.

Funcție/descriere: Identifică un airbag.

Importanță: 2

-

-

ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 4

Reglarea pe înălțime a scaunului

Identifică elementul de comandă pentru reglarea
scaunului pe înălțime în sus sau în jos. Pictograma poate
avea un cadru pentru distingerea față de fundal.
Importanță: 2

- ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 4

Importanță: 1

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta
dimensiunea și forma efectivă.
Diversele sisteme de protecție cu airbaguri pentru pasageri
pot fi afișate împreună cu pictograma pentru airbag, la o
dimensiune și formă corespunzătoare, de ex.:

-

Airbag lateral
Airbag cortină
Airbag genunchi
Airbag centură

Generator de gaz pentru airbag

Reglarea longitudinală a scaunului

Identifică un generator de gaz

Identifică elementul de comandă pentru deplasarea
scaunului în față sau în spate. Pictograma poate avea un
cadru pentru distingerea față de fundal.

pentru airbag. Importanță: 1

Importanță: 2

-

ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 4

Punct de ridicare, suport central
Funcție/descriere: Identifică punctele de pe autovehicul
pretabile pentru amplasarea unui cric sau suport.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 2
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 2
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-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta
dimensiunea și forma efectivă.
Pictograma indică locația unui generator de gaz, de ex.
pentru airbaguri cortină sau sisteme active de protecție
pietoni.
Această pictogramă nu trebuie utilizată pentru sisteme de
airbaguri convenționale cu generatoare de gaz integrate,
cum ar fi airbagul frontal din volan sau planșa de bord,
airbagurile laterale și airbagul pentru genunchi.

Ediție: 03/2020

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Dispozitiv tensionare centură de siguranță

Sistem activ de protecție a pietonilor

Identifică un dispozitiv de tensionare a centurii de
siguranță

Identifică sistemul activ de protecție a pietonilor.

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Dacă un scaun are mai mult de un dispozitiv de tensionare a
centurii (de ex. pentru centuri pentru șolduri și umăr), toate
pozițiile dispozitivelor de tensionare a centurii de siguranță
trebuie indicate printr-o pictogramă.
Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta dimensiunea
și forma efectivă.
Se poate utiliza și o combinație de forme simple.
Amortizor cu gaz / arc pretensionat

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Pictograma pentru sistemul activ de protecție a pietonilor
are rolul de a indica faptul că autovehiculul este echipat cu
un sistem care poate fi declanșat (de ex. capota).
Fundalul pictogramei este de obicei alb, însă alternativ se
poate utiliza culoarea mecanismului de declanșare.
Pictograma poate fi combinată cu mecanismul de
declanșare al sistemului (de ex. capotă) sau conectat la
acesta (airbag, generator de gaz, amortizor cu gaz, arc
pretensionat).

Identifică un amortizor cu gaz.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Chenarul roșu se utilizează numai atunci când dispozitivul
este declanșat. Pictograma poate fi modificată pentru a
reflecta dimensiunea și forma efectivă.

Zonă cu rezistență ridicată
Identifică o zonă cu rezistență ridicată.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta
dimensiunea și forma efectivă.
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Alte pictograme referitoare la autovehicul

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Zonă care necesită atenție specială

Volan pe partea dreaptă

Identifică zona căreia trebuie să i se acorde o atenție
specială.

Identifică un autovehicul cu volan pe
dreapta. Importanță: 1

Importanță: 1

-

Ilustrare și pagini suplimentare ale fișei de salvare,
secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

ilustrarea fișelor de salvare

Pentru utilizare în antetul fișei de salvare.
Culoarea poate fi modificată pentru a ieși în
evidență față de fundalul antetului.

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta
dimensiunea și forma efectivă.

Baterie de joasă tensiune

Structură din carbon

Identifică o baterie de joasă

Informație cu privire la faptul că caroseria
autovehiculului conține carbon. Indică faptul că
există risc de inhalare și că trebuie utilizat EIP
adecvat.

tensiune. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Volan pe partea stângă
Identifică un autovehicul cu volan pe
stânga. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare

Pentru utilizare în antetul fișei de salvare.
Culoarea poate fi modificată pentru a ieși în
evidență față de fundalul antetului.
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Pentru aplicație live clasa A.
Trebuie indicată și tehnologia bateriei (de ex. li-ion sau
NiMH) dacă nu este vorba despre o baterie convențională.
Super-condensator de joasă tensiune
Identifică un super-condensator de joasă
tensiune. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Pentru aplicație live clasa A.

Ediție: 03/2020

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Celulă solară

Super-condensator de înaltă tensiune

Identifică o celulă

Identifică un super-condensator de înaltă

solară. Importanță: 1

tensiune. Importanță: 1

-

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Unitatea de comandă SRS

Pentru aplicație live clasa B.

Identifică o unitate de

Componentă de înaltă tensiune

comandă SRS. Importanță: 1

Identifică o componentă de înaltă tensiune.

-

Importanță: 1

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 9

Bateria de înaltă tensiune
Identifică o baterie de înaltă
tensiune. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Pentru aplicație live clasa B.
Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta dimensiunea și
forma efectivă. Fulgerul poate fi omis dacă
nu există spațiu suficient.

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta
dimensiunea și forma efectivă.
Trebuie indicată și tehnologia bateriei (de ex. li- ion sau
NiMH).
Opțional, se poate indica tensiunea nominală a
bateriei.
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Alte pictograme referitoare la autovehicul

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Cablurile înaltă tensiune

Rezervor de gaz și tip de gaz (GNC)

Identifică un cablu de înaltă tensiune.

Indică capacitatea rezervorului cu o culoare definită și
menționează tipul de gaz.

Importanță: 1
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Pentru aplicație live clasa B.
Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta forma
efectivă și pozarea cablurilor. Se poate utiliza de asemenea
opțional un chenar negru. Trebuie să fie posibilă
distingerea componentelor de înaltă tensiune de bateria de
înaltă tensiune.
Cheia și grafica pictogramei trebuie să coincidă din punct de
vedere al conceptului liniei utilizat pentru chenare.
Capacitate rezervor motorină
Indică capacitatea rezervorului cu o culoare

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Supapă manuală de închidere pentru gaz și tip de gaz (GNC)
Indică supapa manuală de închidere a gazului cu o
culoare definită și menționează tipul de gaz.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

definită. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Capacitate rezervor benzină/etanol
Indică capacitatea rezervorului cu o culoare

Supapă automată de siguranță pentru gaz și tip de gaz
(GNC)
Indică dispozitivul care controlează suprapresiunea
gazului într-un rezervor cu o culoare definită și
menționează tipul de gaz.

-

definită. Importanță: 1

-
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ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Control prin presiune (dispozitiv de eliberare presiune)
Control prin temperatură (dispozitiv de eliberare
presiune controlat prin temperatură)

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Ediție: 03/2020

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Rezervor de gaz și tip de gaz (GPL)

Rezervor de aer comprimat

Indică capacitatea rezervorului cu o culoare definită și
menționează tipul de gaz.

Identifică un rezervor de aer
comprimat. Importanță: 1

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Supapă manuală de închidere pentru gaz și tip de gaz (GPL)
Indică supapa manuală de închidere a gazului cu o
culoare definită și menționează tipul de gaz.

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Componentă climatizare
Identifică o componentă de climatizare cu o culoare
definită.
Lichidul de răcire trebuie specificat în paginile
suplimentare și fișa de salvare (de ex. CO2, pe bază de
fluorocarburi).

Importanță: 1
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3

Supapă automată de siguranță pentru gaz și tip de gaz (GPL)
Indică dispozitivul care controlează suprapresiunea
gazului într-un rezervor cu o culoare definită și
menționează tipul de gaz.

-

Control prin presiune (dispozitiv de eliberare presiune)
Control prin temperatură (dispozitiv de eliberare
presiune controlat prin temperatură)

Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 3
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 3
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-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 5
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta
dimensiunea și forma efectivă. Fulgul de zăpadă poate fi
omis dacă nu există suficient spațiu.
Conductă de gaz (general)
Identifică o conductă de gaz cu o culoare
definită. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta forma
efectivă și pozarea conductei.

Ediție: 03/2020

Alte pictograme referitoare la autovehicul

Pictograme pentru combaterea incendiilor și siguranță

Conductă climatizare

Avertizare: electricitate

Identifică o conductă de climatizare cu o culoare definită.
Tipul sau denumirea lichidului de răcire trebuie identificată
(de ex. CO2, pe bază de fluorocarburi).

Avertizează cu privire la electricitate și tensiune

Importanță: 1

-

-

-

ilustrarea fișelor de salvare
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 5

Pictograma poate fi modificată pentru a reflecta forma
efectivă și pozarea conductei.
Direcția supapei de siguranță pentru gaz (de ex. GPL)
în autovehicul
Indică direcția supapei de siguranță pentru gaz într-o
ilustrație cu o culoare definită.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare

periculoasă. Importanță: 1

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile
corespunzătoare, în funcție de necesitate
Ghid pentru serviciile de urgență

Avertizare: temperatură scăzută
Indică pericole cauzate de temperaturi scăzute, de ex.
degerături din cauza gazelor reci (de ex. GPL, gaz climatizare).
Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6
și 8
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

Utilizați camera termică cu infraroșu
Indică faptul că trebuie utilizată o camera termică cu
infraroșu pentru detectarea unui incendiu.

Pictograme pentru combaterea incendiilor și siguranță
Indicator general de avertizare
Indică o avertizare generală.

Importanță: 2

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6

Sistem automat de extinctoare

Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile
corespunzătoare, în funcție de necesitate
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile
corespunzătoare, în funcție de necesitate
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Indică faptul că autovehiculul dispune de un
sistem.
Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6

Ediție: 03/2020

Pictograme pentru combaterea incendiilor și siguranță

Pictograme pentru combaterea incendiilor și siguranță

Acces special la baterie

Stingerea incendiului cu spumă uscată cu aer comprimat

Acces special prin care se poate turnată apă în bateria de
înaltă tensiune a unui autovehicul electric.

Indică faptul că focul trebuie stins cu spumă uscată
cu aer comprimat.
Sistem în care spuma și aerul sunt amestecate constant sub
presiune cu apă din pompa centrifugală de stingere a
incendiului (CAFS).
La utilizarea de spumei uscate cu aer comprimat, raportul
nominal de spumă la aer este mai mare de 1:10 pentru
amestecul din CAFS.

Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6

Stingerea incendiului cu apă
Importanță: 1
Indică faptul că focul trebuie stins cu apă. Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6

Stingerea incendiului cu pulbere ABC

Stingerea incendiului cu spumă umedă cu aer comprimat
(CAF)

Funcție/descriere: Indică faptul că focul trebuie stins
cu pulbere ABC.
Importanță: 1

Indică faptul că focul trebuie stins cu spumă umedă
cu aer comprimat.
Sistem în care spuma și aerul sunt amestecate constant sub
presiune cu apă din pompa centrifugală de stingere a
incendiului (CAFS).
La utilizarea de spumă umedă cu aer comprimat, raportul
nominal de spumă la aer este de 1:3 până la 1:10 pentru
amestecul din CAFS.

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6

A nu se stinge cu apă
Interzice utilizarea apei pentru a stinge
incendiul. Importanță: 1

Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6
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-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunea 6
ghid pentru serviciile de urgență, secțiunea 6
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Simboluri standard internaționale

Simboluri standard internaționale

Exploziv

Coroziv

Indică riscul de explozie.

Indică pericol cauzat de substanțe corozive.

Importanță: 1

Importanță: 1

-

-

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6, 8
și 9
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6
și 8;
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

Inflamabil

Indică pericol cauzat de inflamabilitate.

Pericol pentru sănătate
Indică un pericol pentru sănătatea

Importanță: 1
umană. Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6, 8
și 9
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6
și 8;
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

Gaze presurizate

-

Indică pericol cauzat de gaze presurizate.

Toxic

Importanță: 1

Indică pericol din cauza toxicității acute.

-

Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6
și 8;
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

Oxidant

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6
și 8;
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

Indică pericol cauzat de substanțe care intensifică focul.
Importanță: 1

-

Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5, 6
și 8;
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9
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Simboluri standard internaționale
Pericol pentru mediu
Indică riscul de periclitare a mediului. Importanță: 1

-

ilustrarea fișelor de salvare
Pagini suplimentare ale fișei de salvare, secțiunile 5,
6 și 8
Ghid pentru serviciile de urgență, secțiunile 5, 6, 8 și 9

Simboluri utilizate în acest ghid
Informații
Informații cu caracter general.
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