
10.12.2018 Sikkerhetsbrev fra Luftfartstilsynet 06/18

https://mailchi.mp/caa/sikkerhetsbrev-fra-luftfartstilsynet-655795 1/2

 
Sikkerhetsbrev fra Luftfartstilsynet til alle droneoperatører. 

02/11/18

Viktig sikkerhetsinformasjon om DJI Inspire 2
  
Det har kommet rapporter om at et antall TB50 batterier har vist ukorrekte
strømnivåer som har ført til motorbortfall i luften. DJI jobber med å rette
problemet. Inntil produsenten har gjort nødvendige korreksjoner og maskinen
din er oppdatert skal du holde god avstand til alle mennesker, også de som er
direkte involvert i operasjonen. I tillegg til sikring av 2. og 3. person og deres
eiendom, er det viktig at dronepiloten selv sørger for sin sikkerhet under
operasjonen.  Dette er per produsentens anbefalinger. 
Det er anbefalt at du ved bruk av dronen sjekker spenningsnivået på ditt batteri
før og under flyging. Det gjøres slik: 
  
Instruksjon for sjekk før og under flyging: 
1. Fullad batteriet i henhold til indikatoren på laderen, ikke indikatoren på selve
batteriet. 
2. Sett inn batteriet i dronen, slå på og sjekk i appen at spenningen er over
4,25V (fulladet). 
3. Under flygning må du fortsette å overvåke batteriets spenning i batteriets
undermeny i appen, sørg for at den er over 3,7V. 
 

 
4. Planlegg flygningen slik at du avslutter operasjonen og lander med minst 3,7
V angitt (omtrent 30% batterikapasitet). 
5. Inntil produsenten har løst utfordringen er det viktig at du flyr VLOS. 
6. Ikke fly over personer, kjøretøy eller annen eiendom som kan bli skadet. 
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TB55-batterier brukes i Matrice 200-serien av profesjonelle droner, mens TB50-
batterier brukes i Matrice 200-serien og Inspire 2-dronene. Begge batteritypene
har vært utsatt for uønskede hendelser. Forrige sikkerhetsbrev adresserte M-
200 serien. DJI jobber med sine batterileverandører som skal utvikle nye
algoritmer for strømstyring. Hold deg oppdatert på produsentens hjemmesider.
Ta kontakt med produsenten om du har spørsmål. Når DJI har utbedret feilen
anbefales det å sette opp et testregime. Dette for å besørge at eventuelt feil
ikke har konsekvenser for annet en selve dronen. 
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