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 1. Üzembe helyezés

A NexSys akkumulátorblokkok feltöltött állapotban kerülnek  
kiszállításra. Győződjön meg az akkumulátor sértetlen állapotáról.

Ellenőrizze:

1.  hogy az akkumulátorház és az akkumulátor tiszta állapotban van-e.
2.   hogy az akkumulátor megfelelően van-e csatlakoztatva a  

terminálhoz, és a polaritás nincs felcserélve.

Használjon egyedi kódrendszert a karbantartásmentes 
akkumulátor blokkok töltőcsatlakozóin, hogy csak egyféle töltőt  
lehessen csatlakoztatni hozzájuk. Soha ne csatlakoztasson közvetlenül  
elektromos készüléket (például: villogó jelzőlámpát) az akkumulátorhoz.  

Ez feltöltéskor a blokkok egyensúlyának megbomlásához (pl.  
kapacitásvesztés) vagy elégtelen kisülési időhöz, esetleg a blokkok  
sérüléséhez vezethet, és a NexSys blokkokra vonatkozó jótállás  
érvényét veszti.
Első kisütés előtt töltse fel az akkumulátorblokkot (lásd a 2.2.  
részt). Kizárólag azonos feltöltöttségi szinttel rendelkező  
akkumulátor blokkokat lehet összekötni.

Használati és karbantartási útmutató a NexSys® akkumulátorblokk Hungarian

A NexSys® akkumulátorblokkokat kisebb vontatási alkalmazásokhoz tervezték. A szeleppel szabályozott, TPPL (vékonylemezes színólom) 
technológiát alkalmazó, savas ólomakkumulátorok csoportjába tartoznak.

 Névleges adatok

1. Névleges kapacitás C5/C6:  lásd a típustáblát
2. Névleges feszültség:  lásd a típustáblát
3. Kisütési áram:  C5/5h vagy C6/6h
4. Névleges üzemi hőmérséklet:  30 °C

A hagyományos, folyékony elektrolitos akkumulátorokkal szemben a NexSys akkumulátorblokkok kötött elektrolittal rendelkeznek. Szellőzőnyílás 
helyett szelep szabályozza a belső nyomást, ami megelőzi az oxigén bejutását és lehetővé teszi az esetleges túltöltés során keletkező felesleges 
gázok távozását. A szeleppel szabályozott, ólomsavas akkumulátorok üzemeltetésekor ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket kell betartani, mint 
a szellőző akkumulátorok esetén. Ezek célja, hogy elkerülhető legyen az áramütés, az elektrolitból képződő gázok felrobbanása, valamint a maró 
hatású elektrolit által okozott sérülések.
Az akkumulátorblokk szelepeit tilos eltávolítani. Ezeket az akkumulátorokat nem szükséges feltölteni desztillált vagy ioncserélt vízzel.
Az akkumulátorblokk minden csatlakozójához rugalmas csatlakozókat kell használni. Az EnerSys® által jóváhagyott rögzítőket kell használni.

BizToNSági ELőíráSok

VigYázAT! - Soha NE használjon semmilyen típusú olajat, oldószert, tisztítószert, kőolaj alapú oldószert vagy ammóniaoldatot az akkumulátor 
házának és fedelének tisztításához. Ezek az anyagok maradandó károsodást okozhatnak az akkumulátorházon vagy annak fedelén, és a jótállás 
érvényét veszti.

A használati és karbantartási útmutató betartásának elmulasztása vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén a NexSys akkumulátorblokkra 
vonatkozó jótállás érvényét veszti.

VESzéLY 
TArTALom: ólom, kénsav (elektrolit), ólomvegyületek 

Lenyelve, belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. A sav súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Lenyelve vagy belélegezve  
károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. A szoptatott gyermeket károsíthatja. Lenyelve vagy belélegezve rákot okozhat. 
Bőrirritáló hatású, súlyos szemkárosodást okoz. A belső részekkel való érintkezés irritációt vagy súlyos égési sérülést okozhat. Lenyelve vagy 
belélegezve ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert, a vért és a vesét; szem- és bőrizgató hatású, 
izgatja a légutakat. A töltés során robbanásveszélyes levegő-gáz elegy keletkezhet. Rendkívül tűzveszélyes gáz (hidrogén). Robbanóa-
nyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Ne használja addig, 
amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. A használatot követően alaposan mosakodjon meg. A termék  
használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. Védőkesztyű/
védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülje az érintkezést a termék belsejében lévő savval. 
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. 
LENYELÉS VAGY ELFOGYASZTÁS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. Rosszullét esetén azonnal 
forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. HA RUHÁRA VAGY BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 
szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy 
orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Expozíció vagy 
annak gyanúja, illetve rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Elzárva tárolandó, jól 
szellőző helyen tárolandó, a helyi és regionális előírásoknak megfelelően. 
Gyermekektől elzárva tartandó. 

VigYázAT: tűz-, robbanás- és égésveszély! Ne szerelje szét, ne hevítse 60°C fölé, 
és ne próbálja meg elégetni. Szellőztesse a helyet, 
ahol a terméket használja vagy tölti. 

NAgYFESzÜLTSég: Áramütés veszélye. 
Ne érintse meg a szigeteletlen kapcsokat és csatlakozókat. 



A végkábelek és csatlakozók és anyáira és csavarjaira vonatkozó,  
meghatározott meghúzási nyomatékokat az alábbi táblázat  
tartalmazza:

NexSys® 
akku-
mulátor-
blokk 
típusa

Normál 
csatlakozó

Csatlakozó 
nyomatéka

Csatlakozó-
adapter

Csatlakozó 
nyomatéka 
Nm

Nm font 
hüvelyk

Nm font 
hüvelyk

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 
hüvely

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 
hüvely

9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16“ 
hüvely

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 
hüvely

9,0 80 M6 elülső 
csatlakozó

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 
hüvely

9,0 80 M6 elülső 
csatlakozó

9,0 80

 
 2. Üzemeltetés

A névleges üzemi hőmérséklet 30°C C5/C6 besorolás mellett. Az  
akkumulátorblokk élettartamát az üzemeltetési körülmények  
befolyásolják (hőmérséklet és kisütés mélysége). Az üzemeltetéshez 
szükséges, megfelelő környezeti hőmérséklet-tartomány +5°C és +45°C 
között van, az ettől eltérő hőmérsékletet jóvá kell hagynia az EnerSys® 
képviselőjének. 25-30°C közötti tartományban érhető el az optimális 
élettartam. Ennél magasabb hőmérsékleten csökken az élettartam,  
alacsonyabb hőmérsékleten csökken az elérhető kapacitás. A maximális 
hőmérséklet +45°C, ennél magasabb hőmérsékleten tilos működtetni 
az akkumulátorblokkokat. Az akkumulátorblokkok kapacitása változik 
a hőmérséklet függvényében, és jelentősen csökken +10°C alatt. Az 
akkumulátorblokk optimális élettartamát az üzemeltetési körülmények  
befolyásolják (enyhe hőmérséklet és a névleges C5/C6 kapacitás  
60%-ának megfelelő, vagy azt el nem érő kisütés). Az akkumulátorblokk  
3 töltési ciklus után éri el maximális kapacitását.

 2.1 Kisütés

Az akkumulátorblokk tetején lévő szelepeket tilos letakarni vagy  
lezárni.
Az elektromos kapcsolatokat (pl. csatlakozódugaszok) létrehozni és 
bontani csak nyitott áramkör mellett lehet. A névleges kapacitás 80%-
át meghaladó kisülések mélykisülésnek minősülnek, és kerülendők, 
mivel jelentősen csökkentik az akkumulátorblokk várható élettartamát. 
A kisült akkumulátorblokkokat KÖTELEZŐ azonnal újratölteni, és TILOS 
lemerült állapotban hagyni.
megjegyzés: Az alábbi állítás csak a részlegesen lemerült  
akkumulátorblokkokra vonatkozik.
A lemerült akkumulátorblokkok megfagyhatnak. Ne merítse le a  
maximális kisütés 80%-nál jobban. Az akkumulátorblokk élettartamát 
a maximális kisütés határozza meg, minél magasabb, annál rövidebb 
az élettartam.
Az alábbi lehatárolásokat kell használni:
•  a maximális kisülés 60%-a cellánként 1,96 V mellett; vagy
•  a maximális kisülés 80%-a cellánként 1,92 V mellett; vagy
ha az I1–I6 közötti áramokkal merítik le.
Alacsonyabb áramerősségek esetén kérjük, forduljon az EnerSys 
képviselőjéhez.

 2.2 Töltés

A NexSys® akkumulátorblokkok töltését az EnerSys által jóváhagyott  
töltővel kell elvégezni. Ennek elmulasztása hatással van az  
akkumulátorblokk teljesítményére, illetve élettartamára a jótállás  
pedig érvényét veszti. A NexSys akkumulátorblokkok újratöltéséhez  
kifejlesztett speciális töltési profilnak köszönhetően az akkumulátorblokk  
60%-os kisütésről 3 órán belül gyorsan feltölthető a profil nagy töltési 
aránya révén, így a NexSys® akkumulátorblokk károsodása nélkül akkor 
lehet tölteni, amikor az szükséges. 

A NexSys akkumulátorblokkok rendkívül kis mennyiségű gázt 
bocsátanak ki. Mindemellett intézkedéseket kell tenni a töltési gázok 
szellőztetése érdekében. Az akkumulátorblokk-tartó fedelét és az  
akkumulátor tartóegységét, továbbá az ajtókat ki kell nyitni vagy el kell 
távolítani. A kikapcsolt töltőt csatlakoztassa az akkumulátorblokkhoz, 
győződjön meg a megfelelő polaritásról. (Pozitív a pozitívra, negatív a 
negatívra csatlakoztatva). Kapcsolja be a töltőt.

 2.3 A töltés kiegyenlítése

Az EnerSys által jóváhagyott töltő olyan speciális funkciókkal  
rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy az akkumulátorblokk töltése 
hosszan tartó és kiegyenlített legyen.

 3. Karbantartás 

Az elektrolit kötött. Az elektrolit sűrűsége nem mérhető. Soha ne  
távolítsa el a biztonsági szelepeket az akkumulátorblokkról. Ha a szelep 
sérült, akkor szerezzen be cserealkatrészt az EnerSys képviselőjétől.

 3.1 Mindennapi teendők

•  Minden lemerülés után töltse újra az akkumulátorblokkot.
•   Ellenőrizze a csatlakozók, kábelek állapotát, illetve a szigetelések 

megfelelő helyzetét és épségét.

 3.2 Heti teendők

•  Hetente egyszer szánjon legfeljebb 6 órát a teljes feltöltésre.
•   Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátorblokk minden  

alkatrészét (tisztaság, mechanikai sérülések), különös figyelmet 
fordítva a töltőcsatlakozóra és a kábelek állapotára.

 3.3 Negyedévente

A töltés után mérje meg a töltés utáni feszültségértéket, és jegyezze fel 
az alábbi paramétereket:
•  A teljes akkumulátorblokk feszültsége
•  Az egyes akkumulátorblokkok feszültsége
Ha az akkumulátorblokkok feszültségében a korábbi mérésekhez  
képest jelentős eltéréseket tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az EnerSys 
képviselőjével.
Ha az akkumulátorblokk működési ideje elégtelen, ellenőrizze a 
következőket:
•  A szükséges terheléshez megfelelő az akkumulátorblokk kapacitása
•  A töltő beállítása

 3.4 Évente

Por eltávolítása az akkumulátorból.
Elektromos csatlakozások: összes csatlakozás ellenőrzése  
(csatlakozók, kábelek, érintkező felületek). 
Akkumulátorblokkok csatlakozóbetéttel: ellenőrizze a csavarok/
anyák meghúzási nyomatékát. Ellenőrizze az akkumulátorblokk  
szigetelési ellenállását. Az ennek megfelelően vizsgált akkumulátor  
szigetelési ellenállása legalább 50 Ω ellenállásnak kell lennie 1 V  
névleges feszültségre vonatkoztatva. A 20 V-nál kisebb névleges 
feszültségű akkumulátorblokkokhoz ez az érték legalább 1000 Ω.

 4. Az akkumulátorblokk ápolása

Az akkumulátorblokkot mindig tisztán és szárazon kell tartani.  
Bármilyen folyadékot, amelyet az akkumulátorblokk tálcájában talál, el 
kell távolítani, és az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Tisztítás után a tálca szigetelésén lévő sérüléseket ki kell javítani a tálca 
korrózióvédelme érdekében.



 5. Tárolás

Az akkumulátorblokkok teljesen feltöltött állapotban kerülnek  
kiszállításra. A tárolás során csökken a töltöttség. Az akkumulátor-
blokkokban tárolt energia csökken a csatlakoztatás nélküli tárolás 
során, a kémiai mellékreakciók miatt. Az önkisülés mértéke nem lineáris,  
a merülés során csökken az önkisülés sebessége. Továbbá jelentősen 
befolyásolja a hőmérséklet. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti  
a tárolási élettartamot. A teljesen feltöltött akkumulátorblokkot  
ajánlott hűvös, száraz helyen tartani; ideális esetben 20°C alatt.  
Az akkumulátorblokk ellenőrzés nélküli tárolási eltarthatósága 2 év, 
amennyiben a tárolás 20°C hőmérsékleten vagy az alatt megoldott. 
Ezt követően új feltöltést kell végezni. Ugyanakkor javasolt az  
akkumulátor és a kapocsfeszültség ellenőrzése 12 hónap után, és 
újratöltés alkalmazása, ha az OCV alacsonyabb, mint 2,10 V cellánként. 
Az akkumulátorblokk teljesítménycsökkenés nélkül maximum 5 évig  
tartható el, feltéve hogy a kapocsfeszültség ellenőrzését (OCV)  
évente elvégzik. Ha az akkumulátorblokk tárolása 30°C-on történik, a  
kapocsfeszültség ellenőrzését félévente kell elvégezni. Az alábbi 
ábrán az akkumulátor töltöttségi állapotának összefüggései láthatók a  
kapocsfeszültség függvényeként.
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 6. Üzemzavar

Amennyiben üzemzavar lépne fel az akkumulátorblokk vagy a töltő 
esetében, vegye fel a kapcsolatot az EnerSys képviselőjével. A 3.3  
részben elvégzett mérések rávilágítanak a problémákra és segítenek 
azok megoldásában.

 7. Hulladékkezelés

A NexSys akkumulátorblokkok újrahasznosíthatóak. A leselejtezett 
akkumulátorblokkokat a vonatkozó szabályok és előírások szerint 
kell csomagolni és szállítani. A leselejtezett akkumulátorblokkokat a  
helyi és nemzeti jogszabályoknak megfelelően, csak az arra jogosult 
újrahasznosító veheti át.

Vissza a gyártóhoz!
Az ezzel a jellel ellátott akkumulátorokat újra kell hasznosítani. 
Azok az akkumulátorok, amelyek nem kerülnek újrahasznosításra, veszélyes hulladékként kezelendők.
Az akkumulátorok és a töltők üzemeltetésénél a helyi előírásokat, irányelveket, rendelkezéseket és 
törvényeket be kell tartani! Pb
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