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 1. Въвеждане в експлоатация

Блоковете NexSys се доставят заредени. Блокът трябва да се 
провери, за да се гарантира, че е в отлично състояние.

Проверете:

1.  Мястото за монтиране на блока и блокът трябва да са чисти.
2.  Крайните кабели на блока трябва да имат добър контакт с 

полюсните изводи и поляритетът трябва да е правилен.

Използвайте специалните системи за кодиране за блокове без 
поддръжка за зарядния щепсел и розетка, за да предотвратите 
случайно свързване към грешния тип зарядно устройство. Никога 
не свързвайте директно електрически уред (например: сигнална 

светлина) към част от блока. Това може да доведе до дисбаланс 
на блоковете по време на презареждане, т.е. загуба на капацитет, 
риск от недостатъчно време за разряд, повреда на блоковете и 
анулиране на гаранцията на блока NexSys.
Заредете блока (вж. 2.2) преди първия разряд. Само блокове с 
еднаква зареденост трябва да бъдат свързвани заедно.

Инструкции за експлоатация и поддръжка на блокове NexSys® BULGARIAN

Блоковете NexSys® са предназначени за приложения с малка тяга. 
Блоковете са оловно-кисели, с клапанно регулиране, използващи технологията TPPL (Thin Plate Pure Lead, тънка плоча  
чисто олово).

 Номинални характеристики

1. Номинален капацитет C5/C6:  вж. типовата табела
2. Номинално напрежение:  вж. типовата табела
3. Разряден ток:  C5/5 часа или C6/6 часа
4. Номинална температура:  30°C

За разлика от стандартните блокове с течен електролит, блоковете NexSys са с неподвижен (гелов) електролит. Вместо вентил за 
регулиране на налягането на вътрешния газ се използва клапан, който предотвратява проникването на кислород и позволява изпускането 
на излишните газове, възникващи при състояние на презаряд. При работа с оловно-кисели батерии с клапанно регулиране се прилагат 
същите изисквания за безопасност, както при батериите с вентили. Това помага за предпазване от опасности от електрически ток при 
експлозия на електролитен газ и разяждащ електролит. 
Клапаните на блока никога не трябва да бъдат премахвани. Тези блокове не се нуждаят от доливане с дестилирана или деминерализирана вода.  
За всички блокови връзки трябва да се използват гъвкави съединители. Трябва да се използват крепежни елементи, одобрени от EnerSys®. 

Мерки за БезоПасност

ПреДУПреЖДение – НЕ използвайте никакъв вид масло, органичен разтворител, алкохол, детергент, силни киселини, силни основи, 
разтворител на основата на нефт или разтвор на амоняк за почистване на контейнери или капаци. Тези материали могат да причинят 
трайна повреда на кутията и капака на блока и ще анулират гаранцията.

Неспазването на тези инструкции за експлоатация и поддръжка или използването на части, които не са оригинални, ще анулират 
гаранцията на блока NexSys.

оПасност
съДърЖа: олово, сярна киселина (електролит), оловни съединения 

Вредно при поглъщане, вдишване или при контакт с кожата. Киселината причинява тежки изгаряния на кожата и увреждания на 
очите. Може да увреди репродуктивната способност или плода при поглъщане или вдишване. Може да бъде вреден за кърмачета. 
Може да причини рак при поглъщане или вдишване. Предизвиква дразнене на кожата и сериозно увреждане на очите. Контактът с 
вътрешните компоненти може да предизвика дразнене и тежки изгаряния. Предизвиква увреждания на централната нервна система, 
кръвта и бъбреците при продължително или многократно излагане, при поглъщане или вдишване, дразнещо за очите, дихателните 
пътища и кожата. Може да се образува експлозивна въздушнoгазова смес по време на заряд. Изключително запалим газ (водород). 
Опасност от експлозия, пожар, взрив или разпръскване. Да се проведе специален инструктаж преди употреба. Не използвайте, преди 
да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Измийте се старателно след употреба. Да не се яде, пие или 
пуши при употреба на продукта. Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене. Използвайте предпазни ръкавици/
предпазно облекло, предпазни очила/предпазна маска за лице. 

Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да се избягва контакт с вътрешната киселина.  
Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/горещи  
повърхности. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ ИЛИ КОНСУМИРАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН: изплакнете устата, да не се предизвиква  
повръщане. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар. ПРИ КОНТАКТ  
С ДРЕХИТЕ ИЛИ КОЖАТА (или косата); отстранете/свалете незабавно цялото контаминирано облекло  
и го изперете преди повторна употреба. Облейте кожата с вода/вземете душ. ПРИ ВДИШВАНЕ;  
изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Незабавно се  
обадете в център по токсикология или на лекар. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ; изплакнете внимателно  
с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото  
това е възможно. Продължете с изплакването. При явно или предполагаемо излагане  
или при неразположение потърсете медицинска помощ/консултация. Да се  
съхранява под ключ, на добре проветриво място и в съответствие с местните и  
регионални разпоредби. Да се съхранява извън обсега на деца. 

ПреДУПреЖДение: опасност от пожар, експлозия или изгаряния.  
Да не се разглобява, нагрява над 60°C или изгаря. Да се проветряват  
местата, където се използва или зарежда. 

Високо наПреЖение: Опасност от електрически удар.  
Да не се докосват неизолирани клеми и конектори.



Въртящия момент за болтовете/винтовете на крайните кабели и 
съединителите е даден в таблицата по-долу:

Тип на 
блока 
NexSys®

Стандартен 
извод

Въртящ 
момент за 
извода

Полюсен 
адаптер

Въртящ 
момент 
за извода 
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 
вътрешна 
резба

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 
вътрешна 
резба

9,0 80 Не е приложимо

12NXS86 3/8 - 16“ 
вътрешна 
резба

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 
вътрешна 
резба

9,0 80 M6 преден 
извод

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 
вътрешна 
резба

9,0 80 M6 преден 
извод

9,0 80

 
 2. Експлоатация

Номиналната работна температура е 30°С при заряд C5/C6. 
Оптималният живот на блока зависи от работните условия 
(температура и дълбочина на разряд). Диапазонът на работната 
температура на околната среда за блока е между +5°C и +45°C, 
всяка употреба извън тези граници трябва да бъде одобрена от 
представител на EnerSys®. Оптимален живот на блока се постига 
при температура от 25°C – 30°C. По-високите температури скъсяват 
живота на блока, по-ниските температури намаляват достъпния 
капацитет. Горната температурна граница е +45°C и блоковете 
не трябва да се експлоатират над тази температура. Капацитетът 
на блоковете се влияе от температурата и пада значително при 
температура под +10°C. Оптималният живот на блока зависи от 
работните условия (умерена температура и разряди, равни на или 
по-ниски от 60% от номиналния капацитет C5/C6). Блокът достига 
пълния си капацитет след около 3 цикъла на заряд и разряд.

 2.1 Разряд

Клапите в горната част на блока не трябва да се запушват или 
покриват.
Електрическите връзки (т.е. щепсели) трябва да се включват 
или изключват само при отворена верига. Разряди над 80% от 
номиналния капацитет се категоризират като дълбоки разреждания 
и не са приемливи, тъй като скъсяват живота на блока. Разредените 
блокове ТРЯБВА да се заредят незабавно и НЕ ТРЯБВА да се оставят 
в разредено състояние.
забележка: Долният текст се отнасят само за частично разредени 
блокове.
Разредените блокове могат да замръзнат. Ограничете разряда до 
максимум 80% DOD (дълбочина на разряд). Животът на блока в 
цикли зависи от DOD (дълбочината на разряд), колкото по-голяма е 
DOD, толкова по-кратък е той.
Трябва да се използват следните настройки:
•  60% DOD на 1,96 V/ел.; или
•  80% DOD на 1,92 V/ел.; или
при разряд с токове в обхвата от I1 до I6.
При по-ниски токове, моля, потърсете съвет от представител на 
EnerSys®.

 2.2 Заряд

Блоковете NexSys® ТРЯБВА да се зареждат с одобрено от EnerSys 
зарядно устройство. Неспазването на това условие се отразява на 
производителността и живота на блока и анулира всички гаранции. 
Специфичният заряден профил с високи скорости, разработен за 
презареждане на блоковете NexSys, позволява бърз презаряд за 3 
часа от 60% DOD и заряд при възможност толкова често, колкото е 
необходимо, без повреждане на блоковете.

Блоковете NexSys имат изключително ниски газови емисии. 
Независимо от това трябва да се вземат мерки за извеждане на 
газовете при заряд. Вратите, кутията на блока, капаците на блока 
и капаците на отделенията за батерии трябва да са отворени 
или отстранени. При изключено зарядно устройство, свържете 
блока към зарядното устройство, като се уверите, че поляритетът 
е правилен. (положителен към положителен, отрицателен към 
отрицателен). Сега включете зарядното устройство.

 2.3 Изравнителен заряд

Одобреното от EnerSys зарядно устройство включва специфични 
функции, за да се гарантира, че блокът остава зареден и изравнен.

 3. Поддръжка 

Електролитът е неподвижен. Плътността на електролита не може 
да се измери. Никога не махайте предпазните клапани от блока. 
При случайно повреждане на клапан се свържете с представител 
на EnerSys за подмяна.

 3.1 Ежедневна поддръжка

• Зареждайте блока след всеки разряд.
•  Проверявайте състоянието на щепселите и кабелите и се 

уверявайте, че всички изолационни капаци и покрития са 
поставени на място и в добро състояние.

 3.2 Седмична поддръжка

•  Оставяйте до 6 часа за пълен заряд поне веднъж седмично.
•  Огледайте за наличие на замърсявания и механични повреди 

по всички съставни части на блока, като обърнете специално 
внимание на зарядните щепсели и кабели.

 3.3 Поддръжка на всеки три месеца

В края на заряда измерете и запишете крайното зарядно 
напрежение:
•  Напрежението на целия блок
•  Напреженията на всеки блок
Ако се установят съществени промени спрямо предходни 
измервания или разлики между блоковете, моля, свържете се с 
представител на EnerSys.
Ако времето на работа на блока не е достатъчно, проверете 
следното:
•  Дали необходимата работа е съвместима с капацитета на блока
•  Настройките на зарядното устройство

 3.4 Годишна поддръжка

Отстраняване на праха от вътрешността на зарядното устройство.
електрически връзки: тествайте всички връзки (гнезда, кабели и 
контакти). 
Блокове, които имат изводи с вложка: проверете въртящия 
момент за болтовете/винтовете. Проверете изолационното 
съпротивление на блока. Така определеното изолационно 
съпротивление на блока не трябва да е по-малко от 50 Ω на Волт 
номинално напрежение. За блокове до 20 V номинално напрежение 
минималната стойност е 1000 Ω.

 4. Грижа за блока

Блокът винаги трябва да се поддържа чист и сух. Всяка течност 
в поставката на блока трябва да се отстрани и изхвърли по 
съответния начин.
Повреда на изолацията на поставката трябва да се поправи след 
почистване, за да се предотврати корозия.



 5. Съхранение

Блоковете се изпращат от производителя в напълно заредено 
състояние. Заредеността намалява при съхранение. Всички 
блокове губят своята акумулирана енергия, когато се оставят в 
отворена верига, поради паразитни химични реакции. Скоростта 
на саморазреждане е нелинейна и намалява с намаляване на 
заредеността. Освен това тя се влияе силно и от температурата. 
Високите температури съкращават значително срока на 
съхранение. Препоръчва се напълно зареденият блок да се 
съхранява на сухо и хладно място, в идеалния случай под 20°C.
Блокът има максимален срок на съхранение без проверка  
2 години, ако се съхранява при или под 20°C, след което трябва да 
се направи освежаващ заряд. Въпреки това е препоръчително след 
12 месеца да се провери блока и напрежението на отворена верига 
и да се презареди, ако OCV (напрежение при отворена верига) е 
по-малко от 2,10 V/ел. Блокът може да се съхранява до 5 години без 
влошаване на производителността, при условие че се извършва 
проверка на напрежението при отворена верига (OCV) на всеки 
12 месеца. Когато се съхранява при температури по-високи от 
30°C, батерията трябва да се проверява по отношение на OCV 
(напрежение при отворена верига) на всеки 6 месеца. Графиката 
по-долу показва връзката между заредеността на батерията като 
функция на напрежението при отворена верига.
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 6. Неизправности

Ако се установят неизправности в блока или в зарядното 
устройство, моля, свържете се с представител на EnerSys. 
Измерванията, направени в т. 3.3, ще идентифицират проблемите и 
ще помогнат да се създаде база за тяхното коригиране.

 7. Третиране на отпадъка

Блоковете NexSys могат да се рециклират. Излезлите от употреба 
блокове трябва да бъдат опаковани и транспортирани в 
съответствие с действащите правила и наредби за транспортиране. 
Излезлите от употреба блокове трябва да се изхвърлят в 
съответствие с местните и националните закони от лицензирана 
или сертифицирана компания за рециклиране на оловно-кисели 
батерии.

Връщане на производителя!
Батериите с този знак трябва да се рециклират.
Батериите, които не се върнати за рециклиране, трябва да се отстраняват като опасен отпадък!
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