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NAJLEPSZE
DOŚWIADCZENIA
ZWIĄZANE
Z ZASILANIEM

Jako światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu magazynowania energii do zastosowań
przemysłowych, EnerSys® od dawna opracowuje technologie, aby wspierać intralogistykę
w maksymalizacji wydajności i zysków.
Naszym kolejnym znacznym krokiem w tym kierunku jest oferta akumulatorów NexSys® –
kompleksowa linia inteligentnych, elastycznych rozwiązań do zasilania. Oferowane
produkty minimalizują nieplanowane przestoje i niespodziewane koszty operacyjne
związane z konwencjonalnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.
Dzięki zapewnianiu prostszego, bardziej wydajnego i przewidywalnego zasilania akumulatory
NexSys umożliwiają skoncentrowanie się na głównym obszarze działalności związanym
z transportem materiałów. Akumulatory NexSys zapewniają po prostu najlepsze doświadczenia
związane z zasilaniem.

NISKIE
RYZYKO

NISKIE
WYSOKA

WYDAJNOŚĆ

Maksymalny czas pracy –
efektywne ładowanie
podczas przerw w celu
wyeliminowania wymian
akumulatora i ładowanie
bez długiego czasu
kompensacji.

KOSZTY
UTRZYMANIA

Bezobsługowe pakiety zasilania,
bez uzupełniania elektrolitu
w akumulatorze, konieczności
mycia akumulatora i ryzyka
rozlania kwasu.

WYSOKA
NIEZAWODNOŚĆ

Wygodne, zintegrowane
systemy zasilania
typu plug-and-play nie
sprawiają problemów
z kompatybilnością i nie
wymagają zarządzania
wieloma dostawcami.

Niezawodne źródło zasilania –
parametry systemu i koszty
eksploatacji są weryfikowane
przed zakupem, a ponadto
objęte wsparciem dostawcy
i gwarancją, na której
można polegać.

Parametry i sprawność eksploatacyjna akumulatorów są uzależnione od przestrzegania wszystkich wymogów dotyczących konserwacji i serwisowania.
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i/lub skontaktować się z przedstawicielem EnerSys.

Bezpieczeństwo obsługi i operatorów
• Produkty zaprojektowane zgodnie z normami CE i UL
(UL2580 i nowa EN 1175:2020)*
• Produkty zaprojektowane zgodnie z rygorystyczną normą
bezpieczeństwa funkcjonalnego ISO 26262 stosowaną
w branży motoryzacyjnej, przewyższają wymagania normy
w zakresie zgodności z przepisami branżowymi.
• Podwójna konstrukcja skrzyni baterii
		
• Zewnętrzna skrzynia dostosowana do komory wózka
		 w celu uzyskania dokładności wymiarów i masy
		• Wymiary zapewniają bezproblemowy montaż
		 w większości wózków klasy 1, 2 i 3
• Zamontowane złącza do ładowania ułatwiają podłączanie,
zapobiegając uszkodzeniom i aktywnie zabezpieczając
przed przypadkowym ruszeniem wózka podczas ładowania
• System zarządzania akumulatorami (BMS) aktywnie
zapewnia bezpieczeństwo i optymalizuje czas eksploatacji
• Komunikacja z wykorzystaniem standardu CAN umożliwia
pełną integrację z wózkami

Wygoda zapewniająca oszczędność
• Szybsze ładowanie to mniej nieproduktywnych przestojów
• Brak kłopotów i niespodziewanych wydatków związanych
z codzienną konserwacją
• Eliminacja kosztownej wymiany akumulatorów –
optymalizacja podładowań
• Łatwe ładowanie, zasada plug-and-play – brak
konieczności odłączania akumulatora od pojazdu

Zrównoważona technologia:
niklowo-manganowo-kobaltowa (NMC)
• Wykorzystanie korzyści płynących z rozwoju przemysłu
motoryzacyjnego
• Przewiduje się, że do 2025 roku technologia litowo-jonowa
stanie się dominująca
• Cenne pierwiastki zwiększają opłacalność recyklingu
• Ogniwa pochodzące od dostawców zobowiązujących
się do przestrzegania wytycznych (OECD)**

Najwyższa wydajność
• Wydłużony czas pracy przy chwilowym dużym obciążeniu
przy wyższym napięciu pracy
• Dłuższa bezprzerwowa praca – możliwości rozładowania
do > 80% SOC
• Praca 24/7 bez przestojów na uzupełnianie elektrolitu***

Oszczędna modułowość
• Precyzyjnie zaprojektowany pakiet zasilania,
aby zminimalizować koszty
• Konfiguracja modułu zasilania o zwiększonych
lub zmniejszonych rozmiarach w oparciu
o zapotrzebowanie podczas pracy
• Minimalizacja czasu potrzebnego na wykonanie
czynności serwisowych dzięki wymiennym modułom

Niezawodna, pełna integracja systemu
• Unikanie problemów związanych z integracją
komponentów od wielu dostawców
• Jedno kompleksowe rozwiązanie do raportowania
i przetwarzania danych
• Wsparcie za pomocą łatwych w użytku platform
* Certyfikacja w toku, na rynek wprowadzane są dodatkowe wersje
**Więcej informacji na temat wytycznych OECD (Due Diligence Guidance) znajduje się stronie
www.enersys.com/en/about-us/suppliers/
*** Wymaga analizy EnerSys w celu określenia odpowiedniego rozmiaru zastosowania
Certyfikacja w toku w miarę wprowadzania na rynek dodatkowych wersji

Akumulatory NexSys® iON to najbardziej zaawansowana technologia litowo-jonowa firmy
EnerSys® – zasilała ona pierwszego na świecie satelitę z akumulatorami litowo-jonowymi
w 2001 roku, a obecnie jest wykorzystywana w setkach satelitów znajdujących się na orbicie.
Akumulatory NexSys iON są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa,
konstrukcyjnymi i produkcyjnymi, a dzięki dostępności w różnych rozmiarach i konfiguracjach
idealnie nadają się do zastosowań charakteryzujących się dużymi obciążeniami. Wyposażone
są również we w pełni zintegrowane elementy umożliwiające zarządzanie akumulatorami,
co zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność i żywotność akumulatora.
Bez względu na wielkość floty lub zakładu akumulatory NexSys iON mogą pomóc
w skróceniu czasu przestojów i obniżeniu kosztów eksploatacji akumulatorów,
przyczyniając się do zwiększenia produktywności i rentowności działania.
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