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 1. Ta blocket i bruk

NexSys-block levereras laddade. Kontrollera noga att blocket 
är oskadat.

Kontrollera:

1.   Att utrymmet för blocket och själva blocket är i rent och gott 
skick.

2.   Att blocken och kablarna har god kontakt med batteripolerna  
och att polariteten är rätt.

Använd ett särskilt märkningssystem för blockbatteriernas 
anslutningar för laddning för att undvika oavsiktlig anslutning 
till fel laddare. Anslut aldrig någon elektrisk apparat (t.ex. 

varningsljus) till någon del av blocket. Detta kan leda till att 
blocken blir obalanserade under laddningen vilket kan orsaka  
kapacitetsförlust, otillräcklig drifttid, skada på blocken och 
därutöver upphör garantin att gälla.
Ladda blocket (se 2.2) innan det tas i bruk. Koppla endast ihop 
block med samma laddningsnivåer.

Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för NexSys®-blockbatterier SWEDISH

NexSys®-blockbatterier är avsedda för mindre traktionstillämpningar. 
Blocken är ventilreglerade blybatterier med vår TPPL-teknik (tunna plattor i rent bly).

 Märkdata

1. Märkkapacitet C5/C6:  se typskylt
2. Nominell spänning:  se typskylt
3. Urladdningsström:  C5/5h eller C6/6h
4. Referenstemperatur:  30°C

Till skillnad från vanliga blockbatterier med flytande elektrolyt har NexSys-blocken bunden elektrolyt. I stället för en utloppsplugg 
används en ventil för att reglera det inre gastrycket. Den förhindrar att syre tränger in och låter överskjutande laddningsgaser 
tränga ut om en övertryckssituation uppstår. Samma säkerhetskrav gäller vid användning av ventilreglerade blyblockbatterier 
som för ventilerade block. Detta bidrar till att minska risken för att elektrisk ström får elektrolytgas och korrosiv elektrolyt att 
explodera.
Blockventilerna får aldrig tas bort. Blockbatterierna behöver inte fyllas på med destillerat eller avmineraliserat vatten.
Flexibla kontaktdon måste användas för all anslutning av blockbatterier. Fästdon godkända av EnerSys® måste användas.

 SäKerheTSföreSKrifTer

VArNiNG – Använd INTE olja, organiska lösningsmedel, alkohol, rengöringsmedel, starka syror, starka alkaliska ämnen,  
petroleumbaserade lösningsmedel eller ammoniaklösning för att rengöra celler eller lock. Material av denna typ kan orsaka  
irreparabla skador på blockets celler och lock. Om sådana material används upphör garantin att gälla.

Om denna bruksanvisning och dessa underhållsinstruktioner inte följs eller om andra delar än originaldelar används upphör 
garantin för NexSys-blockbatteriet att gälla.

fArA
iNNehåLLer: bly, svavelsyra (elektrolyt), blyföreningar 

Skadligt vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Syra orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan skada fertiliteten 
eller det ofödda barnet vid förtäring eller inandning. Kan skada spädbarn som ammas. Kan orsaka cancer vid förtäring eller 
inandning. Irriterar huden, orsakar allvarliga ögonskador. Kontakt med inre komponenter kan orsaka irritation eller allvarliga 
brännskador. Orsakar skada på det centrala nervsystemet, blodet och njurarna genom långvarig eller upprepad exponering 
vid förtäring eller inandning, irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Kan bilda explosiv gasblandning med luft under 
laddning. Extremt brandfarlig gas (väte). Fara för explosion, brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. Inhämta särskilda 
instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Tvätta dig 
grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt under graviditet eller 
amning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med syran som finns  
inne i produkten. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme/ 
gnistor/öppen låga/heta ytor. VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag,  
kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED KLÄDERNA ELLER  
HUDKONTAKT (även håret): ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan  
de används igen. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: flytta personen till frisk  
luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta  
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN:  
skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det  
går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering eller  
vid obehag: sök läkarhjälp. Förvaras inlåst på väl ventilerad plats i enlighet  
med lokala och regionala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. 

VArNiNG: risk för brand, explosion eller brännskador. Undvik att ta  
isär produkten, värma upp den till över 60°C eller bränna den. 
Se till att utrymmen där produkten används eller laddas  
är väl ventilerade. 

höGSPäNNiNG: risk för elektrisk stöt.  
Vidrör inte oisolerade plintar eller anslutningar 



Åtdragningsmoment för bultarna/skruvarna på batteriets  
ändkablar och kontaktdon anges i nedanstående tabell:

Typ av 
NexSys®-
block

Standard-
pol

Slut-
moment

Pol-
adapter

Slut-
moment  
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6-hona 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6-hona 9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16“ 
hona

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6-hona 9,0 80 Frontpol, 
M6

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8-hona 9,0 80 Frontpol, 
M6

9,0 80

 
 2. Användning

Batteriblockets referenstemperatur för C5/C6-kapacitet är 30°C. 
Blockets livslängd beror på driftsförhållandena (temperatur 
och urladdningsdjup). Omgivningstemperaturen vid drift 
ska vara mellan +5°C och +45°C. Användning utanför detta  
temperaturområde måste godkännas av en EnerSys- 
representant. Blockets livslängd optimeras om det används i 
temperaturer mellan 25–30°C. Högre temperaturer förkortar 
blockets livslängd, lägre temperaturer minskar den tillgängliga 
kapaciteten. Den övre temperaturgränsen är 45°C och blocken 
bör inte användas vid högre temperaturer än så. Blockens 
kapacitet är temperaturberoende och minskar avsevärt under  
+10°C. Optimal livslängd för blocket varierar beroende på  
användningsförhållanden (måttlig temperatur och urladdningar  
lika med eller mindre än 60% av den nominella kapaciteten  
C5/C6). Blocket når full kapacitet efter omkring tre laddnings- 
och urladdningscykler.

 2.1 Urladdning

Reglerventilerna på blockets ovansida får inte förslutas eller 
täckas över.
Elektrisk till- och frånkoppling får endast ske strömlöst.  
Urladdningar som överstiger 80 % av märkkapaciteten kallas  
djupurladdningar. Detta är inte godtagbart eftersom de  
förkortar blockets livslängd. Urladdade block MÅSTE laddas 
omedelbart och FÅR INTE lämnas stående i urladdat tillstånd.
OBS! Nedanstående gäller endast delvis urladdade block.
Urladdade batterier kan frysa sönder. Begränsa urladdningen 
till max 80% av urladdningsdjupet. Blockets cykelbeständighet 
beror på urladdningsdjupet – ju djupare urladdning, desto  
lägre cyklingsbeständighet.
Följande inställningar för att avbryta urladdning måste  
användas:
•	 60%	urladdningsdjup	vid	1,96	V	per	cell	eller
•		 80%	urladdningsdjup	vid	1,92	V	per	cell	eller
vid urladdning med ström inom intervallet I1 till I6.
Vid lägre urladdningsström, rådgör med en EnerSys®-
representant.

 2.2 Laddning

NexSys®-block MÅSTE laddas med en specificerad laddare 
godkänd av EnerSys. Om detta inte görs påverkas blockets 
prestanda och livslängd negativt och garantin upphör att gälla. 
Den särskilda högeffektiva laddningsprofil som utvecklats för 
NexSys-blocken innebär att de kan laddas på bara tre timmar 
från 60% urladdningsdjup och laddas tillfälligt när möjlighet 
finns utan att blocken tar skada. 

NexSys-blocken släpper ut extremt lite gas. Trots detta måste  
åtgärder vidtas för att leda ut laddningsgaserna. Dörrar,  
blockbehållare, lock och batterifackslock måste öppnas eller  
tas bort. Ha laddaren avstängd. Anslut sedan blocket till  
laddaren, och se till att polariteten blir rätt (plus till plus, minus 
till minus). Starta sedan laddaren.

 2.3 Utjämna laddningen

Den EnerSys-godkända laddaren har funktioner som ser till att 
blocket förblir laddat och utjämnat.

 3. Underhåll  

Elektrolyten är bunden. Elektrolytdensiteten kan inte mätas. Ta 
aldrig bort säkerhetsventilerna från blocket. Om en ventil har 
skadats, kontakta din EnerSys-representant för utbyte.

 3.1 Dagligen

•		 Ladda	blocket	efter	varje	urladdning.
•		 	Kontrollera	 skicket	 på	 kontakter	 och	 kablar	 och	 att	 alla	 

isoleringsdetaljer sitter på plats och är i gott skick.

 3.2 En gång per vecka

•		 	Fulladda	batteriet	kontinuerligt	i	upp	till	sex	timmar	minst	
en gång i veckan.

•		 	Utför	en	visuell	kontroll	och	titta	efter	förekomst	av	smuts	
och mekanisk skada på samtliga delar av batteriblocket. Var 
särskilt uppmärksam på batteriets laddningskontakter och 
kablar.

 3.3 En gång per kvartal

Kontrollera spänningsvärdena vid slutet av laddningen. Mät 
och anteckna:
•		 hela	blockets	spänning
•		 spänning	för	varje	enskilt	block
Om signifikanta förändringar jämfört med tidigare mätningar 
eller skillnader mellan blocken upptäcks, kontakta en EnerSys-
representant.
Om blockets användningstid inte är tillräcklig, kontrollera  
följande:
•		 att	blockets	kapacitet	lämpar	sig	för	aktuell	arbetsuppgift
•		 laddarens	inställningar

 3.4 En gång per år

Rengör laddarens insida från damm.
elektriska anslutningar: inspektera alla typer av anslutningar 
(uttag, kablar och kontakter). 
Block med instickspoler: kontrollera åtdragningsmoment för 
bultar/skruvar. Testa blockets isolationsresistans. Blockets 
uppmätta resistans får inte understiga 50 Ω per volt nominell 
spänning. För block med upp till 20 V nominell spänning är 
minimivärdet 1 000 Ω.

 4. Skötsel

Blocket ska alltid hållas rent och torrt. Eventuell vätska i  
blocktråget måste avlägsnas och hanteras enligt gällande  
miljöföreskrifter.
Om trågets isolering är skadad ska tråget repareras efter  
rengöringen för att förhindra korrosion.



 5. Förvaring

Blocken levereras fulladdade från tillverkaren. Laddningen 
minskar vid förvaring. Alla batteriblock förlorar den energi 
som lagras i dem när de inte används på grund av  
interna parasiterande kemiska reaktioner. Självurladdningens 
hastighet är icke-linjär och minskar i takt med allt laddningsnivån 
faller. Självurladdningen är också starkt temperaturberoende. 
Höga temperaturer förkortar den möjliga förvaringstiden 
avsevärt. Vi rekommenderar att det fulladdade blocket förvaras 
på en sval och torr plats, helst vid en temperatur under 
20°C. Blocket har en maximal inspektionsfri  förvaringstid 
på 2 år förutsatt en förvaringstemperatur på 20°C eller  
lägre. Därefter bör det underhållsladdas. Vi rekommenderar 
dock att en inspektion och kontroll av tomgångsspänning 
utförs efter 12 månader och att blocket laddas om OCV  
ligger under 2,10 V/cell. Blocket kan förvaras i upp till 5 
år utan prestandaförsämring förutsatt att en kontroll av  
tomgångsspänningen utförs var 12:e månad. Vid förvaring 
i temperaturer över 30°C bör batteriets tomgångsspänning  
kontrolleras var 6:e månad. Diagrammet nedan visar sambandet 
mellan batteriets laddningsnivå och vilospänningen.
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 6. Funktionsstörningar

Om fel på block eller laddare upptäcks, kontakta en EnerSys-
representant. Mätningarna som beskrivs i stycke 3.3 hjälper  
till att identifiera eventuella problem och välja lämpliga  
åtgärder.

 7. Kassering

NexSys-block är återvinningsbara. Uttjänta block ska  
emballeras och transporteras i enlighet med gällande  
bestämmelser. Uttjänta block ska avfallshanteras av ett företag 
med tillstånd att återvinna blybatterier i enlighet med lokala 
föreskrifter och nationell lagstiftning.

Tillbaka till tillverkaren!
förbrukade batterier märkta med symbolerna till höger skall återvinnas enligt lag.
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