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 1. Kullanıma Sunma

NexSys bloklar şarj edilmiş olarak teslim edilir. Uygun fiziksel durumda 
olduğundan emin olmak için blok kontrol edilmelidir.

Kontroller:

1.  Blok bölmesi ve blok temiz durumda olmalıdır.
2.   Blok uç kabloları, terminaller ile iyi temas sağlamalıdır ve kutuplar 

doğru olmalıdır.

Kazara yanlış tipte şarj cihazına bağlantı yapılmasını önlemek amacıyla 
şarj adaptörleri için bakım gerektirmeyen bloklara özel kodlama  
sistemleri kullanın. Blokun bir bölümüne doğrudan bir elektrikli cihaz 
(örneğin: uyarı işareti) bağlamayın. Bu durum, yeniden şarj sırasında 

bloklarda kapasite kaybı, yetersiz deşarj süresi riski, blokların ve 
boşlukların hasar görmesi gibi dengesizliklere yol açabilir ve NexSys 
blok garantisini geçersiz kılar.
İlk deşarjdan önce bloku şarj edin (bkz. 2.2). Sadece şarj durumuna 
sahip bloklar birlikte bağlanmalıdır.

NexSys® bloklar için Kullanım ve Bakım Talimatları TURKISH

NexSys® bloklar düşük traksiyoner uygulamalar içindir. 
TPPL (İnce Saf Kurşun Plaka) teknolojimiz ile üretilen kurşun-asit bloklar, valf-regülasyonludur.

 Sınıflandırma Verileri

1. Nominal kapasite C5/C6:  Etiket tipine bakın 
2. Nominal gerilim:  Etiket tipine bakın
3. Deşarj akımı:  C5/5h veya C6/6h
4. Nominal sıcaklık:  30°C

Sıvı elektrolit içeren standart akülerin aksine, NexSys aküler immobilize elektrolit içerir. Dahili gaz basıncını ayarlamak için hava boşaltma tapası 
yerine valf kullanılır, böylece oksijen girişi önlenir ve aşırı şarj olma durumunda fazla şarj gazının çıkışına izin verir. Kurşun-asit, valf-regülasyonlu 
bloklar kullanılırken havalandırmalı bloklarla aynı güvenlik gereklilikleri uygulanır. Bu, elektrik akımından kaynaklanan tehlikelere, elektrolitik gazın 
patlamasına ve korozif elektrolite karşı korumaya yardımcı olur.
Blok valfleri asla çıkarılmamalıdır. Bu bloklara, saf su eklenmesine gerek yoktur.
Tüm blok bağlantıları için esnek konektörler kullanılmalıdır. EnerSys® onaylı perçinler kullanılmalıdır.

GüveNLiK ÖNLemLeri

UYAri - Kavanozları veya kapakları temizlemek için herhangi bir türde yağ, organik solvent, alkol, deterjan, güçlü asitler, güçlü alkaliler, petrol  
bazlı solvent veya amonyak çözeltisi KULLANMAYIN. Bu materyaller blok kavanozunda veya kapağında kalıcı hasara neden olabilir ve garantiyi 
geçersiz kılar.

Kullanım ve Bakım Talimatlarına uyulmaması veya orijinal olmayan parçaların kullanılması NexSys blok garantisini geçersiz kılar.

TehLiKe 
ŞUNLAri içerir : Kurşun, Sülfürik Asit (Elektrolit), Kurşun Bileşikleri 

Yutulması, solunması veya deri ile temas halinde zararlıdır. Asit, ciddi yanıklara ve göz hasarına neden olur. Yutulması veya solunması  
durumunda doğurganlığa veya anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Emziren kadınlar için zararlı olabilir. Yutulması veya solunması  
durumunda kansere neden olabilir. Cilt tahrişi ve ciddi göz hasarına neden olur. İç bileşenlerle temas tahriş veya ciddi yanıklar oluşturabilir. 
Yutulması veya solunması durumunda, uzun veya yinelenen maruziyet yoluyla merkezi sinir sistemine, kan ve böbreklere zarar verir; gözleri,  
solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Şarj edilirken patlayıcı hava/gaz karışımı oluşturabilir. Aşırı yanıcı gaz (hidrojen). Patlayıcı, yangın,  
patlama veya fırlama tehlikesi. Kullanmadan önce özel talimatlar edinin. Yalnızca tüm güvenlik önlemlerini okuduktan ve anladıktan sonra 
kullanın. Kullandıktan sonra tamamen yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın. Gebelik/emzirme 
döneminde temas etmekten kaçının. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

Yalnızca açık havada veya iyi havalandırılan yerlerde kullanın. İçteki asitle temas etmekten kaçının. Toz/duman/ 
gaz/sis/buhar/püskürtüyü solumayın. Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzakta saklayın. YUTULMASI  
VEYA TÜKETİLMESİ DURUMUNDA: Ağzınızı çalkalayın, kusmaya çalışmayın. Kötü hissederseniz zehir  
merkezini/doktoru arayın. GİYSİYE VEYA CİLDE (VEYA SAÇA) TEMAS DURUMUNDA: Kirlenen bütün  
giysileri hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Cildi su ile yıkayın/duş alın.  
SOLUNMASI DURUMUNDA: Soluyan kişiye temiz hava aldırın ve rahat nefes almasını sağlayın.  
Hemen bir zehir merkezini veya doktor/hekimi arayın. GÖZLERE TEMAS DURUMUNDA:  
Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Varsa ve çıkarılabiliyorsa kontak lensleri  
çıkarın. Yıkamaya devam edin. Şikayetinizin devam etmesi halinde, endişelenir veya  
kendinizi kötü hissederseniz tıbbi yardım/tavsiye alın. Yerel ve bölgesel  
düzenlemelere uygun olarak kilitli bir şekilde, iyi havalandırılan bir  
yerde saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. 

UYAri: Yangın, patlama veya yanık riski.  
Parçalara ayırmayın, 60°C‘nin üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.  
Kullanılan veya şarj edilen yerleri havalandırın. 

YüKSeK GerİLİm: Şok riski.  
Yalıtımsız bağlantı uçlarına veya konnektörlere dokunmayın.



Uç kabloları ve konnektörlerinin cıvataları / vidaları için belirtilen tork 
değerleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir:

NexSys®  
Blok Tipi

Standart 
Terminal

Terminal 
Torku

Terminal 
Adaptörü

Terminal 
Torku Nm

Nm lbf -Nm lbf -

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 Dişi 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 Dişi 9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16 inç 
Dişi

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 Dişi 9,0 80 M6 Ön 
Terminal

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 Dişi 9,0 80 M6 Ön 
Terminal

9,0 80

 
 2. Çalışma

Nominal çalışma sıcaklığı C5/C6‘da 30°C‘dir. Blokun optimum kullanım 
ömrü, çalışma koşullarına bağlıdır (deşarj sıcaklığı ve derinliği). Blok 
için ortam sıcaklığı kullanım aralığı +5°C ile +45°C arasındadır ve bu 
aralığın dışındaki herhangi bir kullanım EnerSys® temsilcisi tarafından 
onaylanmalıdır. Optimal blok ömrü, 25°C – 30°C blok sıcaklığında elde 
edilir. Daha yüksek sıcaklıklar blok ömrünü kısaltır, daha düşük sıcaklıklar 
ise kullanılabilir kapasiteyi düşürür. Üst sıcaklık sınırı +45°C‘dir ve  
bloklar bu sıcaklığın üzerinde kullanılmamalıdır. Blok kapasitesi  
sıcaklıkla değişir ve +10°C‘nin altında ciddi ölçüde azalır. Blokun  
optimum kullanım ömrü, çalışma koşullarına bağlıdır (orta sıcaklık ve 
deşarjlar nominal kapasite C5/C6‘nın %60‘ına eşit veya daha düşüktür). 
Blok, yaklaşık 3 şarj ve deşarj döngüsünden sonra tam kapasiteye 
ulaşır.

 2.1 Deşarj

Blokun üzerindeki valfler mühürlenmemeli veya kapatılmamalıdır.
Elektrik bağlantıları (ör. fişler) sadece açık devreyken yapılmalı veya 
kesilmelidir. Nominal kapasitesinin %80‘ini aşan deşarjlar, derin deşarj 
olarak kategorize edilir ve blokun kullanım ömrünü azalttıkları için  
kabul edilemez. Deşarj olan bloklar derhal YENİDEN ŞARJ EDİLMELİDİR 
ve boşalmış halde BIRAKILMAMALIDIR.
Not: Aşağıdaki ifade, sadece kısmen deşarj olan bloklar için geçerlidir.
Deşarj olan bloklar donabilir. Deşarjı, maksimum %80 deşarj derinliği 
ile sınırlayın. Blokun döngü ömrü deşarj derinliğine bağlıdır ve deşarj 
derinliği ne kadar fazla olursa döngü ömrü o kadar kısa olacaktır.
Aşağıdaki enerji kesme ayarları kullanılmalıdır :
•  Hücre başına 1,96 voltta ayarlanan %60 deşarj derinliği veya
•  Hücre başına 1,92 voltta ayarlanan %80 deşarj derinliği veya
I1 ila I6 aralığındaki akımlarla deşarj olduğunda.
Daha düşük akımlarda, EnerSys® temsilcisine danışın.

 2.2 Şarj Etme

NexSys® bloklar EnerSys onaylı belirtilen şarj cihazları ile şarj 
EDİLMELİDİR. Aksi halde blok performansı ve ömrü etkilenir ve garanti 
geçersiz olur. Özel şarj profili sayesinde, NexSys bloklar, deşarj derinliği 
%60 iken 3 saatte hızlı şarj edilebilir ve bloklara zarar vermeden 
gerektiği kadar fırsat şarjı yapılabilir. 

NexSys bloklar, çok düşük gaz emisyonuna sahiptir. Buna rağmen, 
şarj gazlarının tahliyesi için uygun koşullar sağlanmalıdır. Kapılar, blok  
konteyneri, kapakları ve blok bölmelerinin kapakları açık veya çıkarılmış 
olmalıdır. Şarj cihazı kapalıyken, doğru kutba dikkat ederek bloku şarj 
cihazına bağlayın (pozitif pozitif kutba, negatif negatif kutba). Ardından 
şarj cihazını açın.

 2.3 Dengeleme Şarjı

EnerSys onaylı şarj cihazları blokun şarjlı ve dengelenmiş durumda 
kalmasını sağlayan belirli özelliklere sahiptir.

 3. Bakım 

Elektrolit sabit. Elektrolitin yoğunluğu ölçülemez. Asla emniyet  
valflerini bloktan çıkarmayın. Valfin kazara hasar görmesi durumunda, 
değişim için EnerSys temsilciniz ile iletişime geçin.

 3.1 Günlük

•  Her deşarjdan sonra bloku tekrar şarj edin.
•  Fişlerin ve kabloların durumunu kontrol edin ve tüm yalıtım 

kapaklarının yerinde ve iyi durumda olduğundan emin olun.

 3.2 Haftalık

•   En az haftada bir kez tam şarj için 6 saate kadar şarj olmasına izin 
verin.

•   Blokun tüm bileşenlerinde mekanik hasar ve kir açısından görsel 
inceleme yapın, özellikle akü şarj fişlerine ve kablolara dikkat edin.

 3.3 Üç Ayda Bir

Şarj bittiğinde, aşağıdakiler için şarj sonu gerilim değerlerini ölçün ve 
kaydedin:
•  Komple blok gerilimi
•  Her blokun gerilimi
İlk ölçümlere göre önemli değişiklikler veya bloklar arasında farklılıklar 
tespit edilirse EnerSys temsilcisiyle temasa geçin.
Blokun çalışma süresi yeterli değilse, aşağıdakileri kontrol edin:
•  Gerekli işin blok kapasitesi ile uyumlu olduğu
•  Şarj cihazının ayarları

 3.4 Yıllık

Şarj cihazının içindeki tozu temizleyin.
elektrik bağlantıları: tüm bağlantıları (soketler, kablolar ve kontaklar) 
test edin. 
ek parçalı terminalleri olan bloklar: cıvata / vidaların torkunu kontrol  
edin. Blokun yalıtım direncini test edin. Bu doğrultuda blokun  
belirlenen yalıtım direnci, nominal gerilimin her bir volt değeri için  
50 Ohm değerinin altında olmamalıdır. 20 V nominal gerilime kadar 
olan bloklar için minimum değer 1000 Ω‘dur.

 4. Blok bakımı

Blok daima temiz ve kuru tutulmalıdır. Blok tepsisindeki tüm sıvılar  
belirtilen şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır.
Korozyonu önlemek için tepsi yalıtımına verilen zarar temizlikten sonra 
onarılmalıdır.



 5. Saklama

Bloklar üreticiden tam şarj edilmiş olarak gönderilir. Şarj seviyesi,  
saklama sırasında azalacaktır. Tüm bloklar, parazitik kimyasal  
reaksiyonlardan ötürü açık devre olduklarında depolanmış enerjilerini 
kaybeder. Kendinden boşalma hızı lineer değildir ve şarjın azalmasıyla 
birlikte azalır. Aynı zamanda sıcaklıktan ciddi oranda etkilenir. Yüksek  
sıcaklıklar saklama ömrünü ciddi ölçüde azaltır. Tam şarj edilmiş  
blokun serin ve kuru bir yerde, ideal olarak 20°C‘de saklanması  
önerilir. 20°C‘de veya altında saklanması koşuluyla, blokun maksimum  
denetimsiz saklama ömrü 2 yıldır ve bunun ardından yenileme şarjı 
yapılmalıdır. Bununla birlikte, 12 ay sonra bir inceleme ile açık devre 
gerilim kontrolü yapılması ve gerilim hücre başına 2,10 V‘tan düşükse 
yeniden şarj edilmesi önerilir. Her 12 ayda bir açık devre voltaj 
(OCV) kontrolü yapılması halinde blok performansında herhangi bir  
düşüş olmadan 5 yıla kadar saklanabilir. 30°C‘yi aşan sıcaklıklarda 
saklandığında, her 6 ayda bir akü açık devre voltaj kontrolü yapılmalıdır. 
Aşağıdaki grafik, açık devre voltajının bir işlevi olarak akü şarj durumu 
ilişkisini göstermektedir.
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 6. İşlev bozuklukları

Blok veya şarj cihazında arıza tespit edilirse EnerSys temsilcisiyle  
temasa geçin. Madde 3.3‘te alınan ölçümler sorunları belirler ve  
çözmek için bir temel oluşturulmasına yardımcı olur.

 7. İmha Etme

NexSys bloklar geri dönüşümlüdür. Hurda bloklar geçerli taşıma 
kurallarına ve düzenlemelerine göre paketlenmeli ve taşınmalıdır.  
Hurda bloklar lisanslı veya onaylı bir kurşun asit blok geri  
dönüştürücüsü tarafından yerel ve ulusal kanunlara göre imha  
edilmelidir.

∑malatçıya Geri Dönüşüm!
Yandaki işareti taşıyan aküler geri dönüşümlüdür. 
Geri dönüşüm işlemine tabi tutulmayan aküler zaralı atıklar yönetmeliğine göre yok edilmelidirler!
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