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TECHNOLOGY

TECNOLOGIA AVANÇADA DE ÍON DE LÍTIO

UMA EXPERIÊNCIA
SUPERIOR DE ENERGIA

Como líder global em soluções de energia armazenada para aplicações industriais, a EnerSys®
há muito tempo desenvolve tecnologias para ajudar os manipuladores de materiais a maximizar
a produtividade e a lucratividade.
Nosso próximo passo gigante nessa direção é o portfólio de produtos de bateria NexSys®:
uma linha abrangente de soluções de energia, inteligentes e flexíveis, que reduzem o tempo
de inatividade não planejado e os custos operacionais inesperados associados às baterias
de chumbo-ácido convencionais.
Ao fornecer energia mais simples, mais produtiva e previsível, as baterias NexSys proporcionam
mais tempo para as operações de manuseio de materiais se concentrarem em seus negócios
principais. Ou de forma mais simples: as baterias NexSys oferecem uma Experiência Superior
de Energia.

BAIXO
RISCO

BAIXO
ALTA
PRODUTIVIDADE

Maximize o tempo de
operação: carregue de forma
eficiente durante os intervalos
para eliminar a troca de
bateria e carregue sem longos
tempos de equalização.

CUSTO DE
CONSERVAÇÃO

Soluções de energia
virtualmente livres de
manutenção, sem necessidade
de água da bateria, lavar
a bateria e sem a possibilidade
de uma sujeira na limpeza
causada por derramamentos
de ácido.

ALTA
CONFIABILIDADE

Sistemas de energia
convenientes, integrados
e “plug and play”,
sem problemas de
compatibilidade e sem
necessidade de gerenciar
vários fornecedores.

O desempenho da bateria e a eficiência operacional dependem da observação de todos os requisitos de manutenção e serviço.
Consulte o manual do proprietário e/ou entre em contato com seu representante da EnerSys para mais detalhes.

Energia confiável –
o desempenho do sistema
e os custos de propriedade
são verificados antes da
compra, e são respaldados
por um fornecedor e uma
garantia com a qual você
pode contar.

A salvaguarda as operações e os operadores
• Projetado para cumprir as normas CE e UL (UL2580
e a nova EN 1175:2020)*
• Projetado para a Norma de Segurança Funcional
Automotiva ISO26262, que ultrapassa os requisitos
de conformidade industrial padrão.
• Projeto de caixa dupla
		
• Caixa externa personalizada, para ajuste e peso precisos
		• Dimensionada para não haver nenhum problema
		 no ajuste na maioria as empilhadeira Classe 1, 2 e 3
• Os conectores de carga montados facilitam a operação de
encaixe, evitam danos ao conector e impedem ativamente
que o conversor seja descarregado durante o carregamento
• O Sistema de Gerenciamento de Baterias (BMS) reforça
a segurança de forma ativa e otimiza a vida útil operacional
• Comunicação da Rede de Área do Controlador (CAN),
para integração total do veículo

Conveniência na redução de custos
• Taxas de recarga mais rápidas reduzem o tempo improdutivo
de inatividade
• Sem complicações ou despesas inoportunas com
a manutenção diária
• Elimina a troca dispendiosa de baterias – otimizada
para carregamento de oportunidade
• Carregamento “plug and play” fácil, sem a necessidade
de desconectar a bateria do caminhão

Química sustentável de Cobalto
de Níquel Manganês (NMC)
• Alavancar os ganhos do desenvolvimento na indústria
automotiva
• Estima-se que seja a química dominante em íons de lítio
até 2025
• Elementos valiosos comercialmente para melhor reciclabilidade
• Células originadas de fornecedores comprometidos
com as diretrizes da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)**

Ponto maximo de produtividade
• Tempos de execução prolongados sob potência de pico,
com tensões prolongadas mais altas
• Menos plugins a > 80% de Estado de Carga Útil (SOC)
• Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem tempo
de inatividade para enchimento de água e equalização***

Modularidade econômica
• Projete com precisão o sistema de energia para minimizar
os custos
• Configuração de módulo de potência de tamanho maior
ou menor com base na demanda de operação
• Minimize o tempo de parada de serviço usando
módulos substituíveis

Integração total e confiável do sistema
• Evite problemas relacionados à integração entre
componentes de vários fornecedores
• Uma solução abrangente de dados e relatórios
• Plataformas fáceis de usar oferecem suporte operacional
*Certificação em andamento, conforme variantes adicionais são liberada
**Mais sobre a Due Diligence Guidance da OCDE em www.enersys.com/en/about-us/suppliers/
***Requer análise da EnerSys em relação a um dimensionamento adequado da aplicação
Certificação em andamento, conforme variantes adicionais são liberadas

As soluções de bateria NexSys® ION incluem a tecnologia de íons de lítio (Li-ion) da EnerSys®,
a mais avançada do setor, uma tecnologia que alimentou o primeiro satélite alimentado
por bateria de íons de lítio do mundo em 2001 e atualmente alimenta centenas de satélites
em órbita.
As baterias NexSys ION de baixa manutenção são construídas tendo-se em mente os mais
altos padrões de segurança, projeto e fabricação, são ideais para aplicações pesadas, e estão
disponíveis em uma variedade de tamanhos e configurações escalonáveis. Elas também
têm controles de gerenciamento de bateria totalmente integrados, que dão suporte a maior
segurança, confiabilidade e vida útil da bateria.
Seja qual for o tamanho de sua frota ou instalação, as baterias NexSys iON podem ajudar
a reduzir o tempo de inatividade e os custos de propriedade das baterias, contribuindo
para operações mais produtivas e lucrativas.
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