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 1. Uvedení do provozu

Baterie NexSys se dodávají v nabitém stavu. Je třeba je zkontrolovat 
a přesvědčit se, že jsou v bezvadném stavu.

Zkontrolujte:

1.  Bateriový prostor a samotná baterie musí být čisté.
2.   Koncové kabely baterie musí mít správný kontakt s vývody a musí 

být zajištěna správná polarita.

Používejte konektory se speciálním kódovacím systémem pro 
bezúdržbové bateriové bloky. Zabráníte tak nechtěnému připojení 
k nesprávnému typu nabíječe. Přídavné zařízení (například: výstražné 
majáky) nikdy nepřipojujte přímo jen k jedné části bateriového  

bloku. Mohlo by to vést k nerovnováze bateriových bloků při nabíjení 
a následně ke ztrátě kapacity, nedostatečné doby vybíjení, poškození 
bateriových bloků a zneplatnění záruky na baterie NexSys.
Před prvním vybitím bateriový blok nabijte (viz odstavec 2.2). Spojit lze 
pouze bateriové bloky se stejným stavem nabití.

Návod k provozu a údržbě blokových baterií NexSys® CZECH

Blokové baterie NexSys® jsou určeny pro trakční aplikace. Jedná se o ventilem řízené olověné bateriové bloky, které využívají technologii 
TPPL (tenkostěnné desky z čistého olova).

 Údaje o výkonu

1. Jmenovitá kapacita C5/C6:  viz typový štítek
2. Jmenovité napětí:  viz typový štítek
3. Vybíjecí proud:  C5/5h nebo C6/6h
4. Jmenovitá teplota:  30°C

Na rozdíl od běžných bateriových bloků s tekutým elektrolytem obsahují bateriové bloky NexSys vázaný elektrolyt. Místo větracího otvoru je použit 
ventil, který reguluje vnitřní tlak plynu, zabraňuje vnikání kyslíku a umožňuje únik přebytečných nabíjecích plynů, když dojde k přebití. Při používání 
olověných bateriových bloků řízených ventilem platí stejné bezpečnostní požadavky jako u větraných bateriových bloků. Tím je zajištěna ochrana 
před riziky způsobenými elektrickým proudem, explozí elektrolytického plynu a žíravým elektrolytem. 
Ventily bateriových bloků nesmí být nikdy demontovány. Tyto bateriové bloky nevyžadují doplňování destilované ani demineralizované vody.  
Pro veškerá spojení a připojení bateriového bloku je třeba použít flexibilní spojky. Je nutné používat spojovací prvky schválené společností  
EnerSys®.

BeZPečNoSTNí oPaTřeNí

VaRoVÁNí – k čištění skříní a vík NEPOUŽÍVEJTE žádné oleje, organická rozpouštědla, líh, čisticí prostředky, kyseliny, zásady, uhlovodíková 
rozpouštědla nebo rozpouštědla na bázi čpavku. Tyto látky mohou trvale poškodit nádobu a víko bateriového bloku a může tak dojít ke zneplatnění 
záruky.

Nedodržování těchto pokynů k provozu a údržbě, nebo používání neoriginálních dílů bude mít za následek ztrátu záruky na bateriový blok  
NexSys.

NeBeZPečí  
oBSahuJe: olovo, kyselinu sírovou (elektrolyt), sloučeniny olova 

Zdraví škodlivý při požití, vdechnutí nebo při styku s kůží. Kyselina způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. V případě požití nebo 
vdechnutí může způsobit neplodnost nebo poškodit plod. Může ohrozit zdraví kojených dětí. V případě požití nebo vdechnutí může vyvolat 
rakovinu. Způsobuje podráždění kůže a vážné poškození očí. Kontakt s vnitřními součástmi může způsobit podráždění nebo vážné poleptání. 
Dlouhodobá nebo opakovaná expozice způsobuje při požití nebo vdechnutí poškození centrální nervové soustavy, krve a ledvin. Dráždí oči, 
dýchací cesty a kůži. Během nabíjení se mohou tvořit výbušné směsi vzduchu a plynů. Mimořádně hořlavý plyn (vodík). Nebezpečí výbuchu, 
požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Před použitím si vyžádejte zvláštní pokyny. S produktem manipulujte až poté, co jste si přečetli 
všechna bezpečnostní opatření a porozuměli jim. Po manipulaci s bateriemi se důkladně omyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte,  
nepijte ani nekuřte. Vyhněte se kontaktu během těhotenství / při kojení. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, prostředky na ochranu 
očí/obličeje. 

Používejte pouze venku nebo v dobře větrané oblasti. Vyhněte se kontaktu s kyselinou, jež se nachází uvnitř. 
Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/výpary/aerosol. Udržujte mimo vysoké teploty / jiskry / otevřený oheň / 
horké povrchy. Nekuřte. V PŘÍPADĚ POLKNUTÍ NEBO POŽITÍ: vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. 
Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické středisko / lékaře. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S ODĚVEM 
ČI POKOŽKOU (nebo vlasy): okamžitě odstraňte/sundejte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším 
použitím jej vyperte. Kůži omyjte vodou, osprchujte se. V PŘÍPADĚ VDECHNUTÍ: přemístěte 
postiženou osobu na čerstvý vzduch a zajistěte, aby mohla pohodlně dýchat. Okamžitě 
volejte toxikologické středisko nebo lékaře. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA: opatrně 
vyplachujte několik minut vodou. Pokud postižená osoba nosí kontaktní čočky a lze 
to udělat snadno, čočky odstraňte. Pokračujte ve vyplachování. V případě expozice/
obav nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte pomoc/radu lékaře. Uchovávejte 
uzamčené v dobře větrané oblasti a v souladu s místními a regionálními předpisy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

VaRoVÁNí: nebezpečí požáru, výbuchu či popálení. Nerozebírejte, 
nezahřívejte nad 60°C ani nespalujte. V prostorách, kde se výrobek 
používá nebo dobíjí, větrejte. 

VYSoKÉ NaPĚTí: Riziko úrazu elektrickým proudem. 
Nedotýkejte se neizolovaných svorek ani konektorů. 



V níže uvedené tabulce jsou hodnoty utahovacího momentu šroubů 
u koncových kabelů a konektorů:

Typ  
bateriového  
bloku 
NexSys®

Standardní 
vývod

Utahovací 
moment 
vývodu

Adaptér 
vývodu

Utahovací 
moment 
vývodu 
Nm

Nm Ibf.
in

Nm Ibf.
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6, vnitřní 
závit

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6, vnitřní 
závit

9,0 80 Není k dispozici

12NXS86  3/8 - 16“
vnitřní závit 

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6, vnitřní 
závit

9,0 80 M6, přední 
vývod

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8, vnitřní 
závit

9,0 80 M6, přední 
vývod

9,0 80

 
 2. Provoz

Jmenovitá provozní teplota je 30°C při kapacitě C5/C6. Optimální 
životnost bateriového bloku závisí na provozních podmínkách  
(teplota a hloubka vybití). Rozsah okolní teploty při používání baterie 
se pohybuje v rozmezí +5°C až +45°C. Jakékoli použití mimo tento 
rozsah musí být schváleno zástupcem společnosti EnerSys®. Optimální 
životnosti bateriového bloku se dosáhne, bude-li používán při teplotě 
25°C. Vyšší teploty životnost bateriového bloku zkracují, nižší teploty  
snižují jeho dostupnou kapacitu. Maximální přípustná teplota je 
+45°C a nad touto teplotou nesmí být bateriové bloky provozovány.  
Kapacita bateriových bloků se mění v závislosti na teplotě a při teplotě 
nižší než +10°C výrazně klesá. Optimální životnost bateriového bloku 
závisí na provozních podmínkách (přiměřená teplota a vybíjení menší, 
nebo rovno 60% jmenovité kapacity C5/C6). Bateriový blok dosáhne 
plné kapacity nabití přibližně po třech nabíjecích a vybíjecích cyklech.

 2.1 Vybíjení

Ventily v horní části bateriového bloku nesmí být utěsněny ani zakryty.
Elektrická spojení (např. konektory) smí být spojována, nebo  
rozpojována pouze ve stavu bez zátěže. Vybití z více než 80%  
jmenovité kapacity jsou považována za hluboká vybití a nejsou 
přípustná, neboť snižují životnost bateriového bloku. Vybité bateriové 
bloky MUSÍ být ihned nabity a NESMÍ být ponechány ve vybitém stavu.
Poznámka: Následující platí pouze pro částečně vybité bateriové  
bloky.
Vybité bateriové bloky mohou zamrznout. Omezte vybíjení na 
maximálně 80% hloubky vybití. Životnost baterie bude záviset na  
hloubce vybití – čím větší hloubka vybití, tím kratší životnost.
Je nezbytné použít následující nastavení odpojení baterie:
•  60% hloubka vybití je nastavena na 1,96 V na článek nebo
•  80% hloubka vybití je nastavena na 1,92 V na článek nebo
při vybíjení proudy v rozmezí I1 až I6.
Při nižších proudech požádejte o radu zástupce společnosti EnerSys®.

 2.2 Nabíjení

Bateriové bloky NexSys® MUSÍ být nabíjeny nabíječem schváleným 
společností EnerSys. V opačném případě bude ovlivněn výkon 
a životnost bateriového bloku a dojde ke ztrátě záruky. Speciální 
nabíjecí profil s vysokým nabíjecím faktorem vyvinutý pro nabíjení  
bateriových bloků NexSys, umožňuje rychlé nabití do tří hodin při  
60% hloubce vybití a možnost libovolně častého nabíjení dle potřeby 
bez poškození bloků.

 

Bateriové bloky NexSys mají mimořádně nízké emise plynu. Přesto musí 
být nabíjecí plyny odvětrávány. Je nutné otevřít nebo demontovat  
dvířka, víka a kryty bateriového prostoru. Připojte baterie k vypnutému  
nabíječi a zkontrolujte správnou polaritu. (Plus na plus, mínus na  
mínus). Nyní nabíječ zapněte.

 2.3 Vyrovnávací nabíjení

Nabíječ schválený společností EnerSys obsahuje určité funkce, které 
zajišťují udržování rovnoměrného nabití bateriového bloku.

 3. Údržba

Elektrolyt je vázaný a nelze měřit jeho hustotu. Nikdy z bateriového 
bloku neodstraňujte bezpečnostní ventily. V případě náhodného 
poškození ventilu kontaktujte servis EnerSys.

 3.1 Denní údržba

•  Po každém vybití bateriový blok dobijte.
•   Zkontrolujte stav konektorů a kabelů a přesvědčte se, zda jsou 

všechny izolační kryty na svém místě a v dobrém stavu.

 3.2 Týdenní údržba

•  Nejméně jednou týdně proveďte úplné nabití v délce až 6 hodin.
•   Pohledem zkontrolujte čistotu a mechanické poškození všech 

součástí bateriového bloku a věnujte zvláštní pozornost nabíjecím 
konektorům a kabelům baterie.

 3.3 Čtvrtletně

Na konci nabíjení změřte napětí a zaznamenejte:
•  napětí celé baterie
•  napětí jednotlivých bateriových bloků.
Jsou-li zjištěny podstatné změny oproti minulým měřením nebo rozdíly 
mezi bateriovými bloky, kontaktujte zástupce společnosti EnerSys.
V případě, že provozní doba baterie není dostatečná, zkontrolujte  
následující:
•  požadované zatížení odpovídá kapacitě baterie
•  nastavení nabíječky.

 3.4 Ročně

Odstraňte prach usazený uvnitř nabíječe.
elektrická připojení: Zkontrolujte všechna připojení (konektory, kabely  
a kontakty). 
Bateriové bloky opatřené vývody s vložkou: Zkontrolujte utahovací  
moment šroubů. Změřte izolační odpor bateriového bloku Izolační  
odpor baterie nesmí být nižší než 50 Ω na jeden volt jmenovitého  
napětí. U bateriových bloků se jmenovitým napětím do 20 V je  
minimální hodnota 1000 Ω.

 4. Péče o baterie

Bateriový blok by měl být vždy suchý a čistý. Jakákoliv kapalina v  
bateriovém nosiči bateriového bloku musí být odstraněna 
a předepsaným způsobem zlikvidována. Po vyčištění musí být  
opraveno případné poškození izolace nosiče, aby nedocházelo ke 
korozi.



 5. Skladování

Baterie se dodávají plně nabité. Při skladování stav nabití postupně 
klesá. I když jsou bateriové bloky ponechány bez zátěže, ztrácejí 
v důsledku parazitních chemických reakcí kapacitu. Míra samovybíjení 
není lineární a s klesajícím stavem nabití se snižuje. Výrazný vliv na ni 
také má teplota. Vysoké teploty výrazně snižují skladovatelnost. Plně 
nabité bateriové bloky doporučujeme skladovat na suchém chladném 
místě, ideálně při teplotě nižší než 20°C. Pokud skladování bateriového  
bloku probíhá při teplotě nižší než 20°C, je maximální doba jeho 
skladovatelnosti dva roky. Po této době je třeba provést obnovovací 
nabití. Je však vhodné provést kontrolu a měřit napětí naprázdno po 
12 měsících, a pokud je napětí naprázdno nižší než 2,1 V na článek, je 
nutné provést dobití. Bateriový blok může být skladován až pět let bez 
snížení výkonu, pokud je každých 12 měsíců prováděna kontrola napětí 
naprázdno. Při skladování při teplotách vyšších než 30°C je třeba měřit 
napětí naprázdno každých šest měsíců. Níže uvedený graf ukazuje 
vztah mezi stavem nabití baterie jako funkci napětí naprázdno.
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 6. Závady

Pokud je na bateriovém bloku nebo nabíječi zjištěna závada,  
kontaktujte servis EnerSys. Měření popsaná v odstavci 3.3 identifikují 
problémy a na jejich základě je možné provést nápravu.

 7. Likvidace

Bateriové bloky NexSys jsou recyklovatelné. Vyřazené bateriové bloky 
je třeba zabalit a přepravit v souladu s platnými pravidly a předpisy pro 
přepravu. Vyřazené bateriové bloky musí být zlikvidovány v souladu 
s místními a národními právními předpisy, a to společností disponující 
licencí nebo oprávněním k recyklaci olověných baterií.

Vrácení výrobci!
Baterie s tímto označením musí být recyklovány.
Baterie, které nejsou vráceny do procesu recyklace, musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad!
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