
СъВРЕМЕННИ 
РЕшЕНИЯ ЗА БАТЕРИИ

възможността във 
вашите ръце
Батерии от гамата NexSyS®



БаТерИИ За Променящ Се ПаЗар

Потребителите на подемно-транспортна и складова техника все по-често 
преминават от директно закупуване към дългосрочни договори за наем или 
лизинг. Това означава, че батериите за тягови приложения трябва да имат 
експлоатационен живот не по-кратък от периода на наемане. Същевременно 
операторите на товаро-разтоварна техника се стремят да премахнат 
необходимостта от поддръжка и да увеличат оперативната гъвкавост, а това 
изисква надеждно захранване с енергия при многосменен режим на работа.
 

Добрата новина е, че с батериите NexSys®, 
проектирани от EnerSys®, това сега е възможно.

оТгоВоръТ е В БаТерИИТе NEXSyS®

Батериите NexSys® на EnerSys® се предлагат в два варианта за удовлетворяване 
на нуждите на пазара. Те са проектирани на база на технологията TPPL (тънки 
плочи от чисто олово) за осигуряване на ненадмината производителност в 
широк спектър от приложения. С технологията TPPL чрез зареждане при 
възможност лесно се постига оперативна гъвкавост, като не се изисква 
доливане, а необходимостта от смяна на батерии се свежда до минимум или 
напълно отпада. 

Компанията EnerSys® е специализирана в TPPL повече от 40 години. 
от този опит и ноу-хау произлизат две решения, приложими за всички видове 
товаро-разтоварна техника:

СъВРЕМЕННИ 
РЕшЕНИЯ ЗА БАТЕРИИ

Високопроизводителна алтернатива на 
конвенционалните оловно-кисели батерии, 
батериите с течен електролит или 
гел-батерии, предназначена за приложения 
с ниско до средно натоварване.

ефективна алтернатива на Li-ion батерии, 
базирана на технологията TPPL, която е 
проектирана за приложения с режими на 
средно до тежко натоварване и оптимизирана 
чрез добавяне на въглерод към активния 
материал.

БАТЕРИИТЕ NExSYS® CoRE БАТЕРИИТЕ NExSYS® PuRE



ПОЛЗИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ТОВАРО-
РАЗТОВАРНА ТЕхНИКА.

Благодарение на технологията на батериите NexSys® операторите могат  
да избегнат следните неудобства:

•  необходимост от пълен цикъл на зареждане по време на или след края на 
работната смяна. За разлика от стандартните оловно-кисели батерии с 
NexSys® батериите е възможно да се използват престоите за дозареждане 
без необходимостта от достигане на пълно състояние на заряд.

•  Допълнително оборудване за смяна на батерии, резервни батерии и 
свързаните с тях места за съхранение

•  Изграждане на зарядно помещение и вентилационно оборудване

•  осигуряване на доливане на батериите с деминерализирана вода

•  По-високи енергийни разходи за зареждане на конвенционалните батерии

ПОЛЗИ ЗА ВАС

С технологията на батериите NexSys®,  
можете да очаквате:

•  Батерията работи практически без поддръжка

•  максимална гъвкавост с ултра бързо зареждане и зареждане 
при възможност

•  Висока дневна производителност на енергия - до 160% от C5 за 24 часа

•  Повишена устойчивост на корозия поради фината зърнеста структура 
на плочите от чисто олово

•  Високо ниво на рециклиране

•  минимални газови емисии - идеални за използване в магазини, 
обществени места и чувствителни производствени зони

•  Безопасна, доказана технология

•  Бърза възвръщаемост на инвестициите

•  По-дълъг живот и намалени експлоатационни разходи (TCO) - така че 
потребителите на товаро-разтоварна техника могат да преминат от 
покупка към дългосрочно наемане.

Минимално 
обслужване/ нулева 
смяна на батерии

Максимална 
гъвкавост

Ултра бързо 
зареждане

Зареждане при 
възможност по аналог 
на Li-ion батерии

По-дълъг 
експлоатационен живот

По-ниски 
експлоатационни 
разходи (ТСО)

Сервиз и 
поддръжка

ПОЛЗИ ЗА ВАшИЯ БИЗНЕС



ЗАщО ДА ИЗБЕРЕТЕ БАТЕРИИТЕ NExSYS®?

Предимства на батериите NexSys® CoRE Предимства на батериите NexSys® PuRE

Повече енергия
-  10% повече енергия и мощност в сравнение със стандартните 

батерии с течен електролит и 15% повече от стандартните гел 
батерии. Батерията NexSys® CORE има изключително висока 
енергийна плътност в резултат на използването на тънки плочи с 
дебелина до 0,8мм, което позволява увеличаването на броя им. В 
тези батерии има 3 пъти повече плочи, отколкото в геловите батерии 
и батериите с течен електролит със същия обем.

Частично зареждане (PSoC)
-  Позволява на електрокара да работи в състояние на частично 

зареждане (PSoC) с много висока енергийна плътност, съчетано с 
намалена чувствителност към високи скорости на разряд.

Зареждане
-  Карите могат да работят цяла смяна или по-дълго без да е 

необходимо да се прекъсва работата за смяна на батерията или 
за зареждане. Батерията NexSys® Core може да бъде заредена или 
зареждана при възможност със зарядно устройство NexSys или 
NexSys + със средна мощност (0,2C5) за приблизително  
6 часа и съдържа 15% повече енергия и мощност в сравнение със 
стандартния гел продукт, с което гарантира по-дълъг живот (по-
малка дълбочина на разряда) и ежедневна работа.

Срок на експлоатация
-  Дълъг срок на експлоатация- до 1500 цикъла при 60% дълбочина 

на разряда (DOD). Срокът на експлоатация (измерван в цикли) 
нараства експоненциално при по-ниски нива на DoD. максимално 
допустимата дълбочина на разряда е 80%.

Предлага се в размери по стандартите DIN и BS и в COMpact версия.

още по-добри характеристики
-  Съчетава в себе си всички предимства на батериите NexSys® Core 

плюс ултра бързо зареждане и изключително добро циклично 
представяне при работа в състояние на частичен заряд (PsoC).

Въглеродна добавка
-  Последната версия на технологията TPPL (тънък слой чисто олово) 

е усъвършенствана чрез добавяне на въглерод в отрицателния 
активен материал. По този начин се намалява сулфатизацията 
на отрицателните плочи и се увеличава свободната площ и 
шупливостта. Това също намалява вътрешното съпротивление и 
повишава способността за приемане на електрически заряд.

Частично зареждане(PsoC)
-   Идеални за многосменна работа в състояние на частично зареждане 

(PsoC) с многократни зареждания при възможност, което ви 
позволява да изпълнявате ежедневни задачи, превишавайки 
номиналния капацитет на батерията.

Ултра бързо зареждане
-  Възможност за ултра бързо приемане на заряд, със скорост на 

зареждане от 0,25 до 0,4 при използване на зарядно устройство 
NexSys® +.

Срок на експлоатация
-   до 50% по-дълъг живот от този на батерията NexSys® CORE, когато се 

използва в режим PsoC при дълбочина на разряда до 50%.

Предлага се в размери по стандартите DIN и BS и в COMpact версия.



По-ниски изисквания за поддръжка, отколкото при батериите с течен електролит
- не е необходимо доливане

Без опасност от разлив 
- електролитът е абсорбиран в сепаратор от гласмат (стъкловлакно).

По-кратко време за зареждане отколкото при клапанно-регулираните оловно–кисели 
батерии (VRLA) с гелов електролит и на оловно-киселите батерии с течен електролит.
- За повишена производителност и по-ниски разходи

По-дълъг експлоатационен живот от VRLA гелова батерия

Клетките за батериите NexSys® ATEX се предлагат в почти всички размери по DIN стандарт.

NExSYS® CoRE БАТЕРИИ - ATEx

Батериите NexSys® CORe се предлагат и в ATex версия. 

Терминът „ATEX” се отнася до потенциално експлозивни атмосфери поради 
възможното наличие на прах, пари или газове, които могат да се запалят или 
експлодират. 

Тези батерии са специално проектирани за използване при работа с 
товароподемна техника в опасни зони. Батериите ATEX отговарят на 
съответната разпоредба на Директива 94/9 / ео от 23 март 1994 г. 
Съответствието е доказано във връзка с документацията на SIRA ATEX и SIRA 
IECEx.

основните предимства, които предлага батерията NexSys® ATEX в сравнение с 
настоящите ATEX решения (гел и течен електролит), са следните:



БАТЕРИИТЕ NExSYS® CoMPACT - ПО ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ, ПО-ГОЛЯМА ГъВКАВОСТ 

За да удовлетвори нарастващото търсене на по-гъвкави и интегрирани решения, 
EnerSys® проектира и разработи усъвършенстваната гама от 24V батерии за 
транспортни средства от клас III, които комбинират в един пакет гъвкавост на 
зареждане и технология от най-висок клас.
Батериите NexSys® CORE и NexSys® PURE се предлагат в COMpact варианти с 
вградени зарядни устройства NexSys® и системи за мониторинг на батерията 
(BMS). Това решение позволява на операторите да зареждат батериите 
буквално по всяко време в най-близкия извод за променлив ток, за да се 
премахне всяко неизгодно и непродуктивно прехвърляне към отдалечени 
станции за зареждане.

решението COMpact премахва необходимостта от допълнителни инвестиции в 
зарядни помещения, товарни рампи или зони за паркиране.

Как работи това?

Вграденото зарядно устройство е монтирано в сандъка на батерията, 
което прави зареждането по-бързо и лесно. Съвременните зарядни 
профили гарантират безопасно, бързо и ефективно зареждане и 
намаляват престоите в работата на вашия електрокар. Добавен е външен 
токов сензор, за да измерва средните стойности на тока при разряд 
и заряд и да комуникира с вграденото устройство за мониторинг на 
батерията Wi-iQ®.  

В същото време алармата за ниско напрежение (LVA), интегрирана във 
вграденото зарядно устройство, и модулът Bluetooth BLE, осъществяващ 
комуникация с мобилното приложение ENS, позволяват прецизно 
наблюдение на всички батерии от електрокарния парк.

Батерията 
NexSys® 
CoMpact 

Батерията  
NexSys® 

CoRE или PuRE

Система за  
мониторинг на 

батерията

зарядно  
устройство  

CoMpact

Конфигурацията на батерията NexSys® COMpact + зарядното устройство гарантира оптимизирано управление на захранването на вашата електрическа 
товаро-подемна техника чрез осигуряване на максимални нива на ЕфЕКТИВНОСТ (ДО 94%), ГъВКАВОСТ и НАМАЛЯВАНЕ  
НА РАЗхОДИТЕ.



Когато познавате и разбирате добре начина на работа на батерията и 
електрокара, можете да оптимизирате ефективността и производителността.
  
Батериите NexSys® CORE и NexSys® PURE са оборудвани с ново поколение Wi-iQ® 
устройства за наблюдение на батерията, които комуникират безжично с 
мобилното приложение ENS Connect, за да ви предоставят задълбочен анализ 
и подробни данни за работата на батерията. 

С XinxTM може да бъде настроена опционална базирана в облака система за 
управление на батерии, която да чете всички Wi-iQ® устройства за мониторинг 
на батерии и да прехвърля данните им на облачен сървър.

Интелигентният дисплей Truck-iQTM, монтиран на 
таблото за управление, предоставя на водачите на 
товаро-разтоварни машини информация в реално 
време за състоянието на батерията на превозното 
средство. Всеки оператор, от мястото си и в реално време, 
може лесно да види и разбере състоянието на батерията и 
свързаните с нея параметри. Това му позволява да вземе 
навременни действия за оптимизиране на работата и 
предотвратяване на престоите.

Пълен пакет за мониторинг може да бъде съставен заедно с договор за 
обслужване от EnerSys®, като се гарантира подобряване експлоатацията на 
подемно-транспортната техника и избягване на непредвидени престои.

ПОДОБРЕНИ КОМУНИКАцИИ ЗА ОПТИМАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕВъЗхОДНА МОщНОСТ, 
ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, 
НАй-ДОБъР ИЗБОР

Предлагайки мощността и производителността, които се търсят на пазара, 
батериите от гамата NexSys® са най-добрият избор за всички ваши клиенти, 
които ползват товаро-подемна техника.

За по-подробна информация за батериите от гамата 
NexSys®, или за да се свържете с EnerSys®, моля посетете 
www.discovernexsys.com.
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Устройствата за наблюдение на 
батериите (Wi-iQ®) събират данни за 
начина на употреба и зареждане от 
сензорите на батериите.

Данните се събират и анализират автоматично от 
базираната в облака система за управление на  
батерии xinxTM.

Предоставят се отчети с прецизни 
данни, достъпни през компютър, 
таблет или смартфон.

Данните могат да бъдат пренесени безжично до 
интелигентното табло Truck iQTM на превозното средство, 
позволяващо на водачите да виждат и реагират на проблеми 
със състоянието на батерията в реално време.
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КОГАТО ПРАВИТЕ БИЗНЕС,
ENERSYS® МОЖЕ ДА ВИ
ПОДКРЕПИ С ДВИГАТЕЛНА
ЕНЕРГИЯ.

ЗА ENERSYS®

EnerSys®, глобалният лидер в решенията за съхранение на енергия за 
промишлени инсталации, произвежда и продава тягови и 
стационарни батерии, зарядни устройства за акумулаторни батерии, 
захранващо оборудване, аксесоари за батерии и решения за 
оборудване, работещо на открито, за клиенти по целия свят. 

Тяговите батерии и зарядни устройства се използват във вилични 
електрокари и други търговски превозни средства с електрическо 
захранване.

Стационарните батерии се използват в телекомуникациите и 
комуналните служби, системите за непрекъсваемо електрозахранване 
и множество инсталации, които изискват решения за съхраняване на 
енергия, включващи медицински, авиационни и отбранителни 
системи.

С неотдавнашното придобиване на Alpha, EnerSys предлага високо 
интегрирани енергийни решения и услуги за широколентови, 
телекомуникационни, възобновяеми и промишлени  приложения.

Продуктите за оборудване, работещо на открито, се използват в 
телекомуникациите, полагане на кабели, комуналните служби и 
транспорта, а така също и от клиенти в правителствената и 
отбранителната сфера.

Компанията също така осигурява следпродажбено обслужване и 
поддръжка за своите клиенти в повече от 100 страни чрез своите 
центрове за продажба и производство по целия свят.


