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 1. Ibrugtagning

NexSys-blokke leveres opladet. Blokken bør efterses for at  
sikre, at den er i perfekt fysisk stand.

Følgende skal kontrolleres:

1.  Blokrummet og blokken skal være rene.
2.   Blokkens kabler skal have god kontakt med klemmerne, og 

polerne skal være anbragt korrekt.

Benyt særlige kodesystemer til vedligeholdelsesfrie blokke 
på ladestikanordningerne for at forhindre utilsigtet tilkobling 
til en forkert type oplader. Man skal aldrig direkte tilslutte 
elektriske anordninger (for eksempel: advarselslys) til en del 

af blokken. Det kan medføre dårlig afbalancering af blokkene  
under genopladning, dvs. mindre kapacitet eller kortere  
opladningstid samt beskadigelse af blokkene, hvilket medfører,  
at NexSys-blokgarantien bortfalder.
Inden første afladning skal blokken oplades (se 2.2). Forbind 
kun blokke med samme opladningstilstand til hinanden.

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner til NexSys®-blokke DANISH

NexSys®-blokke er til anvendelsesområder med lille traktion. Blokkene er ventilregulerede blysyreblokke, der anvender vores 
teknologi med tynde plader af rent bly (TPPL – Thin Plate Pure Lead).

 Nominelle data

1. Nominel kapacitet C5/C6:  se typeskilt
2. Nominel spænding:  se typeskilt
3. Afladningsstrøm:  C5/5t eller C6/6t
4. Nominel temperatur:  30°C
 
Til forskel fra konventionelle blokke med flydende elektrolyt har NexSys-blokke ubevægelig elektrolyt. I stedet for en udluftningsprop  
benyttes en ventil til at regulere det interne gastryk, hvilket forhindrer indtrængning af ilt og lader overskydende opladningsgas 
slippe ud, såfremt der skulle opstå en situation med overladning. Ved arbejde med ventilregulerede blysyreblokke gælder de 
samme sikkerhedskrav som ved ventilerede blokke. Det bidrager til at beskytte mod farer fra elektrisk strøm, mod eksplosion af 
elektrolytgas samt ætsende elektrolyt.
Blokventiler må aldrig fjernes. Disse blokke skal ikke påfyldes destilleret eller demineraliseret vand. 
Der skal bruges fleksible forbindelsesdele til alle blokforbindelser. Der skal bruges EnerSys®-godkendte fastgørelseselementer.

SikkerhedSForSkriFTer

AdVArSeL – Der må IKKE anvendes nogen form for olie, organiske opløsningsmidler, sprit, rensemidler, stærke syrer, stærke 
alkalier, petroleumbaserede opløsningsmidler eller ammoniakopløsninger til rengøring af beholdere eller dæksler. Disse stoffer 
kan forårsage permanent skade på blokkassen og dækslet, og garantien vil bortfalde.

Manglende overholdelse af disse drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner eller brug af ikke-originale dele vil ugyldiggøre  
NexSys-blokgarantien.

FAre
iNdehoLder: Bly, svovlsyre (elektrolyt), blyforbindelser 

Skadelig ved indtagelse, indånding og kontakt med huden. Syre forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  
Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn ved indtagelse og indånding. Kan forårsage skader på børn, der ammes.  
Kan forårsage kræft ved indtagelse og indånding. Forårsager hudirritation, alvorlige øjenskader. Kontakt med interne  
komponenter kan forårsage irritation eller alvorlige forbrændinger. Forårsager skader på centralnervesystemet, blodet  
og nyrerne ved længerevarende eller gentagen eksponering i tilfælde af indtagelse eller indånding. Irriterer øjnene,  
åndedrætsorganerne og huden. Kan danne eksplosive blandinger af luft/gas under opladning. Ekstremt brandfarlig gas 
(brint). Eksplosionsfare, brandfare, fare for sprængning eller udslyngning af fragmenter. Indhent særlige anvisninger før  
brugen. Må ikke håndteres, før alle sikkerhedsforholdsregler er læst og forstået. Vask omhyggeligt efter håndtering. Der må 
ikke spises, drikkes eller ryges, mens dette produkt bruges. Undgå kontakt under graviditet/amning. Bær beskyttelseshandsker/ 
beskyttelsestøj, øjenværn/ansigtsværn. 

Må kun bruges udendørs eller på et sted med god ventilation. Undgå kontakt med den indeholdte syre.  
Undgå at indånde støv/dampe fra faststoffer/gas/tåge/dampe/spray. Holdes væk fra varme/gnister/ 
åben ild/varme overflader. VED SYNKNING ELLER INDTAGELSE: Skyl munden, fremkald ikke  
opkastning. Kontakt en giftinformationscentral/læge i tilfælde af utilpashed. VED KONTAKT MED  
TØJ ELLER HUDEN (eller håret); fjern/tag alt forurenet tøj af omgående, og vask det, før det  
bruges igen. Skyl huden med vand/bruser. VED INDÅNDING; Flyt pågældende til et sted med  
frisk luft, og sørg for, at vedkommende befinder sig i en stilling, som letter vejrtrækningen.  
Kontakt en giftinformationscentral eller læge omgående. VED KONTAKT MED ØJNENE;  
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan  
gøres uden besvær. Fortsæt med at skylle. I tilfælde af eksponering/bekymring  
eller ubehag skal der søges lægehjælp/rådgivning. Opbevares i aflåst rum  
med god ventilation i overensstemmelse med lokal og regional lovgivning.  
Opbevares utilgængeligt for børn. 

AdVArSeL: Risiko for brand, eksplosion eller forbrændinger.  
Må ikke adskilles, opvarmes til over 60°C eller afbrændes.  
Sørg for ventilation på steder, hvor produktet bruges eller oplades. 

hØJSPÆNdiNG: Risiko for elektrisk stød. Berør ikke uisolerede  
klemmer eller kontaktpunkter



Den specificerede momentbelastning for bolte/skruer for  
kablerne og stikforbindelserne er anført i tabellen herunder:

NexSys®-
bloktype

Standard-
klemrække

Klem-
række-
moment

Klem- 
række-
adapter

Klem-
række-
moment 
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 hun 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 hun 9,0 80 Ikke relevant

12NXS86 3/8 - 16“ 
hun

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 hun 9,0 80 M6 front-
terminal

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 hun 9,0 80 M6 front-
terminal

9,0 80

 
 2. Anvendelse

Den anbefalede arbejdstemperatur er 30°C ved C5/C6-tempo. 
Blokkens optimale levetid afhænger af arbejdsbetingelserne 
(temperatur og afladningsdybde). Omgivelsestemperaturen 
for blokkens anvendelsesområde ligger mellem +5°C og +45°C.  
Skal blokken anvendes i temperaturer, der ligger uden for dette 
interval, er en godkendelse fra en repræsentant for EnerSys®  
nødvendig. Den bedste bloklevetid opnås, når blokken anven-
des ved en temperatur på 25°C - 30°C. Højere temperaturer  
forkorter blokkens levetid, mens lavere temperaturer reducerer  
den tilgængelige kapacitet. Den øverste temperaturgrænse er 
+45°C, og blokkene bør ikke anvendes over denne temperatur.  
Blokkenes kapacitet ændres med temperaturen og falder i  
betydelig grad ved en temperatur på under +10°C. Blokkens 
optimale levetid afhænger af driftsbetingelserne (moderat 
temperatur og afladning lig med eller lavere end 60% af den 
nominelle kapacitet C5/C6). Blokken opnår fuld kapacitet efter 
cirka tre opladninger og afladninger.

 2.1 Afladning

Det er ikke tilladt at forsegle eller tildække ventilerne oven på 
blokken.
Elektriske forbindelser (dvs. stik) må kun sluttes eller brydes, 
når kredsløbet er åbent. Afladninger på mere end 80% af 
den nominelle kapacitet kategoriseres som dybe afladninger 
og bør undgås, da sådanne afladninger forkorter blokkens  
levetid. Afladede blokke SKAL genoplades med det samme. 
De må IKKE forblive afladte.
Bemærk: Nedenstående anvisning gælder kun delvist afladte 
blokke.
Afladede blokke kan fryse fast. Man bør begrænse DoD til  
maksimalt 80%. Blokkens levetid afhænger af DoD. Jo højere 
DoD, desto kortere er levetiden.
Følgende parametre for afkobling af energi skal anvendes:
•  60% DoD ved 1,96 V pr. celle eller
•  80% DoD ved 1,92 V pr. celle eller
hvis afladningen sker ved en strømstyrke inden for I1 til I6.
Ved lavere strømstyrke rettes henvendelse til en repræsentant 
for EnerSys®.

 2.2 Opladning

NexSys®-blokke SKAL oplades ved hjælp af en specificeret 
oplader, der er godkendt af EnerSys. Manglende overholdelse  
vil påvirke blokkens ydeevne og levetid og ugyldiggøre  
garantien. Den specifikke opladningsprofil, med høje  
opladningsprocenter, der er udarbejdet til genopladning af 
NexSys-blokke, muliggør hurtig genopladning på 3 timer ved 
en DoD på 60% samt lejlighedsopladning efter behov uden at 
udsætte blokkene for skader. 

NexSys-blokke har en ekstremt lav gasudledning. Alligevel 
skal man sikre muligheder for udluftning og fjernelse af gas, 
som udledes under opladningen. Døre, blokbeholder, låg og 
dæksler til batterirum skal åbnes eller fjernes. Tilslut blokken 
til opladeren med opladeren slukket. Kontrollér, at polariteten 
er korrekt. (Plus til plus, minus til minus). Tænd efterfølgende 
for opladeren.

 2.3 Udligningsopladning

Den godkendte oplader fra EnerSys indeholder specifikke  
funktioner for at sikre, at blokken forbliver opladet og udlignet.

 3. Vedligeholdelse 

Elektrolytten er ubevægelig. Dens tæthed kan ikke måles. Fjern 
aldrig sikkerhedsventilerne fra blokken. I tilfælde af uforsætlig 
skade på ventilen skal din repræsentant fra EnerSys kontaktes 
med henblik på udskiftning.

 3.1 Hver dag

•  Genoplad blokken efter hver afladning.
•   Kontrollér stikkenes og kablernes tilstand, og sørg for, at alt 

isoleringsmateriale sidder, som det skal, og er i god stand.

 3.2 Hver uge

•  Blokkene oplades helt i 6 timer mindst en gang om ugen.
•   Efterse alle blokkens bestanddele visuelt for tegn på  

snavs og mekanisk skade. Vær særlig opmærksom på  
batteriopladerstik og -kabler.

 3.3 Hvert kvartal

Aflæs spændingerne, når opladningen er udført. Mål og  
registrer:
•  Spændingen for hele blokken
•  Spændingerne for hver blok
Hvis der er betydelige ændringer i forhold til tidligere målinger  
eller forskelle mellem blokkene, skal en repræsentant for  
EnerSys kontaktes.
Hvis blokkens driftstid er utilstrækkelig, skal følgende  
kontrolleres:
•  At arbejdsbelastningen er kompatibel med blokkens kapacitet.
• Opladerens indstillinger.

 3.4 Hvert år

Fjernelse af støv inde i opladeren.
Elektriske forbindelser: kontrollér alle forbindelser (stikkontakter, 
kabler og kontakter). Blokke med klemrækker med indsats: 
Kontrollér momentbelastningen for bolte/skruer. Test blokkens 
isoleringsmodstand. Isoleringsmodstanden på blokken må 
ikke være under en værdi på 50 Ω pr. volt nominel spænding. 
For blokke på op til 20 V nominel spænding er mindsteværdien 
1000 Ω.

 4. Vedligeholdelse af blokken

Blokken skal altid holdes ren og tør. Væske i blokkarret  
skal udsuges og bortskaffes i overensstemmelse med  
retningslinjerne.
Efter rengøring skal eventuelle skader på isoleringen i karret 
udbedres for at undgå korrosion.



 5. Opmagasinering

Blokkene afsendes fuldt opladte fra producenten. Under  
opmagasinering aflades batteriet gradvist. Alle blokke mister  
deres oplagrede energi, når kredsløbet er åbent, pga.  
sekundære kemiske reaktioner. Tempoet for selvafladning er 
ikkelineær, og processen vil være langsommere, når blokken 
er delvist afladet. Temperaturen har også en stor indflydelse. 
Høje temperaturer forkorter lagerlevetiden væsentligt. Det  
anbefales, at fuldt opladede blokke opbevares et tørt og køligt  
sted, hvor temperaturen ideelt er under 20°C. Blokken har  
en maksimal inspektionsfri lagerlevetid på to år, hvis den  
opbevares ved eller under 20°C, hvorefter der bør foretages 
genopladning. Det anbefales dog at foretage en inspektion 
og en måling af hvilespændingen efter 12 måneder samt at 
udføre en genopladning, hvis hvilespændingen er mindre end 
2,10 V pr. celle. Blokken kan opbevares i op til fem år uden 
forringelse af ydeevnen, forudsat at der foretages en kontrol 
af hvilespændingen hver 12. måned. Når blokken opbevares 
ved temperaturer over 30°C, bør batteriets hvilespænding 
kontrolleres hver 6. måned. Grafen herunder viser forholdet  
mellem batteriets opladningstilstand som en funktion af  
hvilespændingen.
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 6. Funktionsfejl

Hvis der er funktionsfejl på blokken eller opladeren, skal en 
repræsentant for EnerSys kontaktes. De målinger, der er  
foretaget i afsnit 3.3, kan identificere problemer og hjælpe 
med at fastlægge et grundlag for at udbedre dem.

 7. Bortskaffelse

NexSys-blokke er genanvendelige. Brugte blokke skal  
emballeres og transporteres i henhold til de gældende  
transportforskrifter. Brugte blokke skal bortskaffes af en  
autoriseret virksomhed for genanvendelse af blysyreblokke i 
henhold til lokal og national lovgivning

retur til producenten!
Batterier med dette mærke skal genbruges.
Batterier, som ikke returneres til genbrug, skal bortskaffes som miljøfarligt affald!
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