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 1. Idriftsetting

NexSys-blokkene leveres i ladet tilstand. Blokken skal inspiseres 
for å sikre at den er i god fysisk stand.

Kontroller følgende:

1.  Blokkrommet og blokken skal være ren.
2.  Blokkens endekabler skal ha god kontakt med klemmene, 

og polariteten skal være riktig.

Bruk spesielle kodesystemer til ladepluggene og ladekontaktene 
på vedlikeholdsfrie blokker for å unngå at de kobles til feil type 
lader ved et uhell. Elektriske apparater (for eksempel varsel-
lys) må aldri kobles direkte til noen del av blokken. Dette kan  

føre til ubalanse i blokkene under lading, dvs. tap av kapasitet,  
risiko for utilstrekkelig ladetid og skade på blokkene, og fører 
til at garantien på NexSys-blokkene blir ugyldig.
Lad opp blokken (se 2.2) før første utlading. Koble bare sammen 
blokker med samme ladetilstand.

Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for NexSys®-blokker NorwegIaN

NexSys®-blokker er ment for små fremdriftsapplikajsoner. 
Blokkene er blysyre, ventilregulerte enheter som bruker vår TPPL-teknologi (Thin Plate Pure Lead).

 Spesifikasjoner

1. Nominell kapasitet C5/C6:  Se typeskiltet
2. Nominell spenning:  Se typeskiltet
3. Utladingsstrøm:  C5/5h or C6/6h
4. Temperaturklassifisering:  30°C

I motsetning til konvensjonelle blokker med flytende elektrolytt, har NexSys-blokker fast elektrolytt. I stedet for en lufteplugg  
brukes en ventil til å regulere det innvendige gasstrykket. Dette hindrer at oksygen trenger inn, og slipper ut overflødige ladegasser 
hvis overlading forekommer. Bruk av blysyre, ventilregulerte blokker er underlagt de samme sikkerhetskravene som ventilerte 
blokker. Dette bidrar til å beskytte mot farer som følge av elektrisk strøm ved en eksplosjon av elektrolyttgass og korroderende 
elektrolytt.
Blokkventilene skal aldri fjernes. Disse blokkene krever ikke etterfylling av destillert eller demineralisert vann.
Det skal brukes fleksible koblinger til alle blokktilkoblinger. Det skal brukes festeutstyr som er godkjent av EnerSys®.

SiKKerheTSregLer

ADVArSeL – Bruk IKKE noen type olje, organisk løsemiddel, alkohol, vaskemiddel, sterk syre, sterke alkalier, petroleumsbaserte 
løsemidler eller ammoniakkløsninger til å rengjøre glassene eller lokkene. Disse materialene kan forårsake permanent skade på 
blokkglasset og -dekselet, og fører til at garantien blir ugyldig.

Hvis disse drifts- og vedlikeholdsinstruksjonene ikke følges, eller hvis det brukes uoriginale deler, blir garantien på  
NexSys-blokkene ugyldig.

FAre
inneholder: bly, svovelsyre (elektrolytt), blyforbindelser.

Skadelig ved svelging eller ved kontakt med huden. Syre gir alvorlige etseskader på huden og øyeskader. Kan skade  
forplantningsevnen eller gi fosterskader hvis det svelges eller pustes inn. Kan forårsake skader på barn som ammes. Kan 
forårsake kreft hvis det blir svelget eller pustes inn. Forårsaker skade på sentralnervesystemet, blodet og nyrene ved l 
angvarig eller gjentatt eksponering, hvis det svelges eller pustes inn. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan danne eksplosiv 
luft/gassblanding under lading. Ekstremt brennbar gass (hydrogen). Brannfare, eksplosjonsfare eller projeksjonsfare. 
Innhent særlige instruksjoner før bruk. Ikke håndter produktet før alle sikkerhetsforholdsregler er lest og forstått. Vask deg 
grundig etter håndtering. Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker dette produktet. Unngå kontakt under graviditet/mens du 
ammer. Bruk vernebriller/verneklær, øyevern/ansiktsvern.

Brukes kun utendørs eller i godt ventilert område. Unngå kontakt med den innvendige syren. Unngå å puste inn støv/
flamme/gass/tåke/damp/aerosol. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild / varme overflater. Ikke røyk hvis produktet er 
SVELGET eller INNTATT: skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. Ring giftinformasjonen/lege hvis du 
føler deg uvel. Hvis PÅ klær eller hud (eller hår), fjern produktet, ta straks av alt forurenset tøy og 
vask det før det brukes igjen. Skyll huden med vann/ ta en dusj. VED INNÅNDING: flytt personen 
ut i frisk luft og sørg for at personen puster fritt. Ring straks til giftinformasjonen eller til en lege. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Oppbevares innlåst i et ventilert område 
i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter. Kast innhold/beholder i samsvar med lokale 
og nasjonale forskrifter. Oppbevares utenfor barns rekkevidde.  
Keep out of reach of children.

Advarsel: risiko for brann, eksplosjon eller etseskader. 
Ikke demonter, ikke varm opp til over 60°C, 
og ikke brenn produktet. Områder hvor produktet 
brukes eller hvor lading foregår skal være godt ventilert.

høyspenning: Fare for elektrisk støt, ikke berør uisolerte 
klemmer eller kontakter.



Spesifikt tiltrekkingsmoment for bolter/skruer på endekablene 
og kontaktene er angitt i tabellen nedenfor:

NexSys®

blokktype
Standard 
klemme

Klemme-
moment

Klemme-
adapter

Klemme-
moment 
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 hunn 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 hunn 9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 – 16" 
hunn

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 hunn 9,0 80 M6 front-
klemme

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 hunn 9,0 80 M6 front-
klemme

9,0 80

 
 2. Drift

Den nominelle driftstemperaturen er 30°C ved C5/C6-hastighet. 
Driftsforholdene (temperatur og utladingsdybde) påvirker 
blokkens levetid. Blokken kan brukes i temperaturer mellom 
+5°C og +45°C. Bruk utenfor dette temperaturområdet må  
godkjennes av en representant for EnerSys®. Optimal blokklevetid 
oppnås med en blokktemperatur på 25°C – 30°C. Høyere  
temperaturer forkorter blokkens levetid, og lavere temperaturer 
reduserer den tilgjengelige kapasiteten. Den øvre  
temperaturgrensen er +45°C, og blokkene skal ikke brukes i 
høyere temperaturer enn dette. Blokkenes kapasitet endres 
med temperaturen, og reduseres vesentlig i temperaturer  
under +10°C. Optimal levetid for blokkene avhenger av  
driftsforholdene (moderat temperatur og utlading på opptil 60% 
av nominell kapasitet C5/C6). Blokken får full kapasitet etter om 
lag 3 lade- og utladingssykluser.

 2.1 Utlading

Ventilene på oversiden av blokken må ikke tettes eller dekkes til. 
Elektriske tilkoblinger (dvs. plugger) skal bare kobles til eller 
fra i åpen krets-tilstand. Utlading på mer enn 80% av nominell 
kapasitet regnes som dyp utlading, og er ikke akseptabelt fordi 
det reduserer blokkens levetid. Utladede blokker MÅ lades opp 
umiddelbart, og MÅ IKKE etterlates i utladet tilstand.
Merk: Følgende gjelder kun delvis utladede blokker.
Utladede blokker kan fryse. Begrens utladingen til maksimalt 
80% av DOD. Blokkens sykluslevetid etter lading avhenger av 
DOD. Jo høyere DOD, desto kortere sykluslevetid.
Følgende innstillinger for energiutkobling skal brukes:
• 60% DOD innstilt på 1,96volt per celle, eller
• 80% DOD innstilt på 1,92volt per celle, eller
ved utlading med strøm i området I1 til I6.
Rådfør deg med en representant for EnerSys® ved lavere 
strøm.

 2.2 Lading

NexSys®-blokker MÅ lades med en lader som er godkjent og 
spesifisert av EnerSys. Ellers vil blokkens ytelse og levetid  
påvirkes, og garantien blir ugyldig. Den spesifikke ladeprofilen 
med høy ladehastighet som er utviklet for lading av NexSys-
blokker, tillater rask opplading på 3 timer fra 60% DOD, og  
tilfeldig lading så ofte det er nødvendig uten å skade blokkene.
NexSys-blokkene har ekstremt lavt gassutslipp. Det må 
likevel sørges for tilstrekkelig ventilering av ladegass. Dører,  
blokkbeholder, lokk og deksler på batterirom må åpnes eller 
fjernes. Koble blokken til laderen med laderen avslått. Pass på 
riktig polaritet. (Positiv mot positiv, negativ mot negativ). Slå 
deretter PÅ laderen.

 2.3 Utligningslading
 
Den EnerSys-godkjente laderen er utstyrt med spesifikke 
funksjoner som sikrer at blokken holdes oppladet og utlignet.

 3. Vedlikehold

Elektrolytten er fast. Elektrolyttens tetthet kan ikke måles.  
Sikkerhetsventilen må aldri fjernes fra blokken. Kontakt  
EnerSys for utskifting hvis ventilen blir skadet ved et uhell.

 3.1 Daglig

•  Lad opp blokken etter hver utlading.
•   Kontroller pluggenes og kablenes tilstand, og kontroller at 

alle isolasjonsdeksler sitter på plass og er i god stand.

 3.2 Ukentlig

•  Sørg for minst 6 timers lading minst én gang i uken.
•   Kontroller visuelt om det finnes smuss eller mekanisk  

skade på alle deler av blokken. Vær spesielt oppmerksom 
på ladepluggene og -kablene.

 3.3 Kvartalsvis

Noter ladespenningen på slutten av ladesyklusen, og mål og 
noter følgende:
•  Spenningen på hele blokken
•  Spenningen på hver blokk
Kontakt EnerSys hvis målingen viser betydelige endringer fra 
tidligere målinger eller forskjeller mellom blokkene.
Kontroller følgende hvis blokkens driftstid ikke er tilstrekkelig:
•   At arbeidet som utføres er kompatibelt med blokkens  

kapasitet
•  Laderens innstillinger

 3.4 Årlig

Fjern støv fra innsiden av laderen.
elektriske tilkoblinger: Test alle tilkoblinger (plugger, kabler og 
kontakter). 
Blokker med terminalinnsatser: kontroller boltenes/skruenes 
tiltrekkingsmoment. Test blokkens isolasjonsmotstand. Den 
målte isolasjonsmotstanden for blokken skal ikke være lavere 
enn 50 Ω. per volt nominell spenning. For blokker med opptil 
20V nominell spenning er minimumsverdien 1000 Ω.

 4. Pleie av blokken

Blokken skal alltid holdes ren og tørr. Eventuell væske i 
blokkbrettet må fjernes og kasseres på angitt måte.
Skade på isolasjonen i brettet skal repareres etter rengjøring 
for å forebygge korrosjon.



 5. Lagring

Blokkene leveres fullt ladet fra produsenten. Ladenivået  
reduseres under lagring. Alle blokker mister den lagrede  
energien i åpen krets-tilstand på grunn av kjemiske reaksjoner. 
Egenutladingen er ulineær og reduseres etter hvert som  
ladenivået reduseres. Den påvirkes også i stor grad av  
temperaturen. Høye temperaturer reduserer holdbarheten  
vesentlig. Det anbefales å lagre den fullt ladede blokken på et 
kjølig, tørt sted, ideelt under 20°C.
Blokken har en maksimal inspeksjonsfri oppbevaringstid på 
2 år, hvis den lagres ved en temperatur på 20°C eller lavere. 
Deretter må etterlading utføres. Det anbefales å foreta en  
inspeksjon og åpen krets-spenningskontroll etter 12 måneder, 
og utføre lading hvis åpen krets-verdien er lavere enn 2,10volt 
per celle. Blokken kan lagres i opptil 5 år uten at ytelsen  
svekkes, forutsatt at det foretas en kontroll av åpen  
krets-spenningen hver 12. måned. Ved lagring i temperaturer 
over 30°C skal batteriets åpen krets-spenning kontrolleres  
hver 6. måned. Grafen nedenfor viser batteriets ladetilstand 
som funksjon av åpen krets-spenningen.
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 6. Funksjonsfeil

Kontakt EnerSys-representanten hvis det oppdages funksjonsfeil 
på blokken eller laderen. Målingene i avsnitt 3.3 identifiserer 
problemer og brukes som grunnlag for å korrigere dem.

 7. Kassering

NexSys-blokkene er resirkulerbare. Blokker som skal kasseres,  
må pakkes og transporteres i samsvar med gjeldende  
transportregler og bestemmelser. Blokker som skal kasseres, 
må kasseres i samsvar med lokale og nasjonale lover av et 
godkjent gjenvinningsanlegg for blysyre.

   Bak til produsenten!

   Batterier med dette merket må resirkuleres.
 Batterier som ikke resirkuleres må behandles som farlig  avfall!

  Under bruk av bevegelige batterier og ladere så må brukerne rette seg etter gjeldene
 standar, lover, regler, og reguleringer i landet den brukes! Pb
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