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 1. Punerea în funcțiune

Monoblocurile NexSys sunt livrate în stare încărcată. Monoblocul  
trebuie inspectat pentru a se garanta starea fizică perfectă a acestuia.

Se vor verifica:

1.  Compartimentul monoblocului și monoblocul trebuie să fie curate.
2.   Cablurile monoblocului trebuie să asigure un contact foarte bun cu 

bornele bateriei și polaritatea să fie corectă.

Folosiți sisteme speciale de codificare pentru monoblocurile fără 
întreținere pentru dispozitivele de încărcare cu priză și ștecher,  
pentru a preveni conectarea accidentală la tipul greșit de încărcător. 
Nu conectați niciodată un aparat electric în mod direct (de exemplu:  

girofar) la o parte a monoblocului. Aceasta ar putea duce la un  
dezechilibru al monoblocurilor în timpul reîncărcării, de exemplu, o 
diminuare a capacității, riscul unei descărcări premature, deteriorarea 
monoblocurilor și duce la anularea garanției monoblocului NexSys.
Încărcați monoblocul (a se vedea pct. 2.2) înainte de prima descărcare. 
Numai monoblocuri cu același nivel de încărcare trebuie conectate 
între ele.

Instrucțiuni de exploatare și întreținere pentru monoblocuri NexSys® ROMANIAN

Monoblocurile NexSys® sunt destinate aplicațiilor de tracțiune ușoară. Monoblocurile sunt de tip plumb-acid, cu supapă regulatoare,  
folosind tehnologia TPPL (Thin Plate Pure Lead = plăci subțiri din plumb de înaltă puritate).

 Caracteristici

1. Capacitate nominală C5/C6:  a se vedea eticheta de pe baterie
2. Tensiune nominală:  a se vedea eticheta de pe baterie
3. Curent de descărcare:  C5/5h sau C6/6h
4. Temperatura nominală:  30°C

Spre deosebire de monoblocurile convenționale cu electrolit lichid, monoblocurile NexSys dispun de electrolit imobilizat. În locul unui dop de 
aerisire a fost utilizată o supapă pentru reglarea presiunii interne de gaze, prevenind intrarea oxigenului din aer și permițând ieșirea excesului de 
gaze de încărcare la apariția unei supraîncărcări. La exploatarea monoblocurilor plumb-acid cu supapă se vor respecta aceleași norme de protecție 
ca la acelea cu electrolit lichid. Astfel, veți fi protejat împotriva pericolelor referitoare la curent electric, explozie a gazelor electrolitice și coroziune 
din cauza electrolitului.
Supapele monoblocului nu trebuie îndepărtate niciodată. Aceste monoblocuri nu necesită completare cu apă distilată sau demineralizată.
Pentru toate legăturile monoblocului se vor utiliza racorduri flexibile. Se vor folosi doar dispozitive de prindere aprobate de către EnerSys®.

INSTrucțIuNI de SecurITaTe

aVerTISMeNT - NU utilizați niciun tip de ulei, solvent organic, alcool, detergent, acizi puternici, substanțe alcaline puternice, solvent pe bază de 
petrol sau soluție de amoniac pentru curățarea carcaselor sau a capacelor. Aceste materiale pot provoca daune ireversibile carcasei și capacului 
monoblocului, ceea ce va anula garanția.

Nerespectarea acestor Instrucțiuni de exploatare și întreținere sau utilizarea unor piese neoriginale vor anula garanția monoblocului NexSys.

PerIcoL  
coNțINe: plumb, acid sulfuric (electrolit), compuși de plumb 

Nociv dacă este înghițit, inhalat sau în contact cu pielea. Acidul provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate fi dăunător pentru 
fertilitate sau făt, dacă este ingerat sau inhalat. Poate fi vătămător pentru copiii hrăniți cu lapte matern. Poate cauza cancer dacă este ingerat 
sau inhalat. Provoacă iritația pielii și leziuni grave la nivelul ochilor. Contactul cu compușii interni poate cauza iritație sau arsuri grave. Este 
vătămător pentru sistemul nervos central, sânge și rinichi, ca urmare a expunerii îndelungate și repetate; dacă este ingerat sau inhalat, este 
iritant pentru ochi, aparatul respirator și piele. În timpul încărcării poate forma amestecuri explozive de aer/gaz. Gaz extrem de inflamabil  
(hidrogen). Exploziv, pericol de incendiu, explozie sau catapultare. Consultați instrucțiunile speciale înainte de utilizare. Nu manipulați înainte 
de a fi citit și înțeles toate măsurile de precauție. Spălați bine după manipulare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest  
produs. Evitați contactul în timpul sarcinii/alăptării. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi/față. 

Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine aerisită. Evitați contactul cu acidul intern. Nu inhalați praful/fumul/
gazul/pulverizarea/vaporii/spray-ul rezultat. Păstrați departe de surse de căldură/scântei/foc deschis/suprafețe 
încinse. DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT SAU CONSUMAT: clătiți gura, nu induceți voma. Dacă nu vă simțiți bine, sunați 
un centru/medic specializat în otrăvuri. ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA SAU PIELEA (sau părul): 
îndepărtați/dezbrăcați imediat toate hainele contaminate și spălați-le înainte de a le utiliza din nou. 
Clătiți pielea cu apă/dușați. ÎN CAZ DE INHALARE: scoateți persoana la aer curat și așezați-o într-o 
poziție confortabilă pentru respirație. Sunați un centru sau un medic specializat în otrăvuri. 
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.  
Îndepărtați lentilele de contact, dacă purtați și dacă puteți face acest lucru cu ușurință.  
Continuați să clătiți. Dacă sunteți expus/îngrijorat sau dacă nu vă simțiți bine, solicitați 
consult/recomandări medicale. A se păstra într-un loc încuiat și bine aerisit, în  
conformitate cu reglementările locale și regionale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

aVerTIZare: pericol de incendiu, explozie sau arsuri. Nu demontați, nu încălziți  
peste 60°C și nu incinerați. Aerisiți spațiile unde a fost utilizat sau încărcat. 

TeNSIuNe rIdIcaTĂ: pericol de electrocutare. 
Nu atingeți bornele sau conectoarele neizolate. 



Cuplurile de strângere pentru bolțurile/șuruburile cablurilor și bornelor 
sunt specificate în tabelul de mai jos:

Tip 
monobloc 
NexSys®

Clemă  
standard

Cuplu 
clemă

Adaptor 
clemă

Cuplu 
clemă Nm

Nm Ibf inNm Ibf in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 mamă 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 mamă 9,0 80 Nu se aplică

12NXS86 3/8 - 16“ 
mamă

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 mamă 9,0 80 Clemă 
frontală 
M6

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 mamă 9,0 80 Clemă 
frontală 
M6

9,0 80

 
 2. Funcționarea

Temperatura nominală de funcționare este 30°C la rata C5/C6. Durata  
de viață optimă a monoblocului depinde de condițiile de operare  
(temperatura și profunzimea descărcării). Intervalul temperaturii  
ambiante în care lucrează bateria este cuprins între 5°C, orice utilizare  
în afara acestui interval trebuie să fie aprobată de o reprezentanță  
EnerSys®. Durata optimă de viață se obține când monoblocul lucrează 
în intervalul de temperatură 25 – 30°C. Temperaturile mai ridicate  
scurtează durata de viață a monoblocului, iar temperaturile mai 
scăzute reduc capacitatea disponibilă. Limita superioară a temperaturii  
ambiante este 45°C și monoblocurile nu trebuie să funcționeze 
niciodată peste această temperatură. Capacitatea monoblocurilor 
variază cu temperatura și scade considerabil sub + 10°C. Durata de viață 
optimă a monoblocului depinde de condițiile de operare (temperatură 
moderată și descărcări mai mici sau egale cu 60% din capacitatea 
nominală C5/C6. Monoblocul va atinge capacitatea maximă după circa 
3 cicluri de încărcare-descărcare.

 2.1 Descărcarea

Supapele de la partea superioară a monoblocului nu trebuie acoperite 
sau etanșate.
Conexiunile electrice (de exemplu, prizele) trebuie realizate sau 
desfăcute numai în condițiile existenței unui circuit deschis. Descărcările 
peste 80% din capacitatea nominală sunt considerate descărcări  
profunde și nu sunt permise, deoarece reduc considerabil durata de 
viață a monoblocului. Monoblocurile descărcate TREBUIE reîncărcate 
imediat și NU TREBUIE niciodată lăsate descărcate.
Notă: Următoarele instrucțiuni se aplică numai monoblocurilor parțial 
descărcate.
Monoblocurile descărcate pot îngheța. Descărcarea bateriei  
trebuie limitată la 80% din nivelul de descărcare. Durata de viață a  
monoblocului va depinde de nivelul de descărcare, cu cât acesta din 
urmă este mai mare, cu atât se va scurta și durata de viață a bateriei.
Se vor folosi următoarele setări de întrerupere a energiei:
•  1,96 V/celulă pentru un nivel de descărcare de 60%; sau
•  1,92 V/celulă pentru un nivel de descărcare de 80%; sau
atunci când descărcarea se face la un curent în domeniul I1 - I6.
La curenți mai mici, recomandăm consultarea cu o reprezentanță  
EnerSys®.

 2.2 Încărcarea

Monoblocurile NexSys® TREBUIE încărcate cu un încărcător aprobat 
special EnerSys. Nerespectarea va afecta performanța și durata de viață 
a monoblocului și va anula orice garanție. Profilul specific de încărcare, 
având curenţi mari de încărcare, dezvoltat pentru reîncărcarea  
monoblocurilor NexSys, permite o reîncărcare rapidă în 3 ore de la 
un nivel de descărcare de 60% și încărcare parţială de câte ori este 
necesară, fără a deteriora monoblocurile. 

Monoblocurile NexSys au o emisie foarte redusă de gaze. Totuși,  
trebuie luate măsuri pentru ventilarea gazelor degajate la încărcare. 
Ușile, carcasa și capacele monoblocului, precum și capacele  
compartimentelor bateriilor trebuie deschise sau înlăturate. Cu 
încărcătorul oprit, conectați monoblocul la încărcător, asigurându-vă 
că polaritatea este corectă. (Pozitiv la pozitiv, negativ la negativ). Acum 
PORNIȚI încărcătorul.

 2.3 Încărcarea de egalizare

Încărcătorul aprobat EnerSys include caracteristici speciale, care asigură 
că monoblocul rămâne încărcat și egalizat.

 3. Întreținere 

Electrolitul este imobilizat. Densitatea electrolitului nu poate fi 
măsurată. Nu îndepărtați niciodată supapele de securitate de pe 
monobloc. În cazul deteriorării accidentale a supapei, contactați 
reprezentanța locală EnerSys pentru înlocuire.

 3.1 Zilnic

•  Se va reîncărca monoblocul după fiecare descărcare.
•   Controlați starea prizelor și a cablurilor și verificați dacă toate  

capacele izolatoare sunt la locul lor și în stare bună.

 3.2 Săptămânal

•   Cel puțin o dată pe săptămână, efectuați o încărcare completă, de 
maximum 6 ore.

•   Se vor inspecta vizual urmele de murdărie și de deteriorare mecanică 
a tuturor componentelor monoblocului, o atenție deosebită se va 
acorda cablurilor și prizelor bateriei și încărcătorului.

 3.3 Trimestrial

La finalul încărcării, efectuați citiri de tensiune de final de încărcare, 
măsurați și înregistrați:
•  Tensiunea întregului banc de baterii
•  Tensiunile fiecărui monobloc
Dacă se depistează modificări semnificative față de măsurătorile  
anterioare sau diferențe între monoblocuri, contactați o reprezentanță 
EnerSys.
Dacă timpul de descărcare a monoblocului nu este suficient, se va  
controla:
•   Dacă puterea necesară este compatibilă cu capacitatea monoblocului
•  Setările încărcătorului

 3.4 Anual

Se va îndepărta praful de pe încărcător.
conexiuni electrice: verificați toate conexiunile (prize, cabluri și  
contacte). 
Monoblocuri cu borne cu distribuitor: verificați cuplul de strângere  
al bolțurilor/șuruburilor. Testați rezistența izolației monoblocului. 
Rezistența de izolație a monoblocului astfel determinată nu trebuie  
să fie mai mică de 50 Ω pe Volt de tensiune nominală. Pentru  
monoblocurile cu o tensiune nominală până la 20 V, valoarea minimă 
este de 1000 Ω.

 4. Îngrijirea monoblocului

Monoblocul trebuie păstrat întotdeauna în stare curată și uscată.  
Orice lichid din tava monoblocului trebuie extras și aruncat în maniera 
prevăzută.
Deteriorarea izolației tăvii trebuie reparată după curățare pentru a  
preveni corodarea.



 5. Depozitarea

Monoblocurile sunt livrate de producător în stare complet încărcată.  
Nivelul de încărcare scade odată cu perioada de depozitare. Toate 
monoblocurile pierd energia înmagazinată dacă staționează în gol, 
din cauza reacțiilor chimice parazite. Autodescărcarea bateriei este 
neliniară și scade în funcție de nivelul de încărcare. De asemenea, este 
puternic influențată de temperatură. Temperaturile înalte reduc foarte 
mult durata de depozitare. Se recomandă depozitarea monoblocului 
complet încărcat într-un loc răcoros și uscat, în mod ideal sub 20°C. 
Monoblocul are o durată maximă de depozitare fără verificare de  
2 ani, dacă este depozitat la maxim 20°C, după care trebuie efectuată o 
reîncărcare. Cu toate acestea, se recomandă o inspecție și o verificare a 
tensiunii în gol după 12 luni și o reîncărcare, dacă tensiunea de mers în 
gol (OCV - open-circuit voltage) este sub 2,10 V pe celulă. Monoblocul  
poate fi depozitat până la 5 ani fără degradarea performanțelor,  
presupunând o verificare a tensiunii de mers în gol (OCV) la fiecare  
12 luni. Dacă bateria este depozitată la temperaturi mai mari de 30°C, 
verificarea tensiunii de mers în gol (OCV) se va efectua la fiecare 6 luni.  
Graficul de mai jos reprezintă relația dintre nivelul de încărcare a  
bateriei, în funcție de tensiunea de mers în gol.
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 6. Defecțiuni

Dacă apare o funcționare defectuoasă a monoblocului sau a 
încărcătorului, contactați o reprezentanță EnerSys. Măsurătorile  
efectuate la punctul 3.3 vor depista problemele și vor ajuta la  
remedierea acestora.

 . Eliminarea

Monoblocurile NexSys sunt reciclabile. Monoblocurile uzate trebuie 
ambalate și transportate în conformitate cu regulile și reglementările 
în vigoare, referitoare la transport. Monoblocurile uzate trebuie  
eliminate în conformitate cu legile locale și naționale, de către un  
agent economic care este autorizat sau certificat să recicleze baterii 
plumb-acid.

Inapoi la producător!
Bateriile folosite având acest simbol , trebuie reciclate.
Bateriile care nu au fost returnate pentru reciclare, trebuie să fie depozitate ca deşeuri periculoase.
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