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 1. Käyttöön ottaminen

NexSys-akkut toimitetaan varattuina. Akkut on tarkistettava 
virheettömän fyysisen kunnon varmistamiseksi.

Tarkista

1.  Akkujen kotelo ja että ne ovat puhtaat.
2.  Akkujen liitosjohtojen asianmukainen kytkentä akkunapoihin  

ja napaisuuden oikeellisuus.

Käytä huoltovapaille akkuille tarkoitettuja erityisellä  
koodijärjestelmällä varustettuja pistokkeita ja pistorasioita 
estääksesi tahatton liittäminen vääränlaiseen varaajaan. Älä 
koskaan liitä sähkölaitetta (esimerkiksi varoitusvaloa) akkun 

osajännitteseen. Tämä voi johtaa akkuston epätasapainoon 
varaamisen aikana, mikä tarkoittaa kapasiteetin pienenemistä, 
riittämätöntä purkausaikaa sekä akkujen vaurioitumista ja 
NexSys-akkujen takuun mitätöitymistä.
Varaa akkut (katso 2.2) ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
Ainoastaan varaustilaltaan samanlaisia akkuyksiköitä saa  
kytkeä yhteen.

NexSys®- ryhmäakkujen käyttö- ja huolto-ohje FINNISH

NexSys®-ryhmäakut on tarkoitettu pieniin käyttövoimasovelluksiin. Ryhmäakut ovat venttiilisäädeltyjä lyijy-happo-akkuja,  
joissa käytetään TPPL-ohutlevyteknologiaamme (Thin Plate Pure Lead).

 Nimellistiedot

1. Nimelliskapasiteetti C5/C6:  katso tyyppikilpi
2. Nimellisjännite:  katso tyyppikilpi
3. Purkausvirta:  C5/5h tai C6/6h
4. Nimellislämpötila:  30°C

Toisin kuin tavanomaisissa nestemäistä elektrolyyttiä sisältävissä akkuissa, NexSys-akkuissa on liikkumaton elektrolyytti.  
Vesitystulpan sijasta käytetään venttiiliä sisäisen kaasun paineen säätelemiseen, mikä estää hapen pääsyn akkuun ja päästää  
varauksen aikana mahdollisesti syntyvän liiallisen paineen poistumaan akusta ylivaraustilanteessa. Venttiiliohjattujen lyijy-
 happoakkujen käytön turvallisuus-vaatimukset ovat samat kuin vesitettävien akkujen kanssa toimittaessa. Tämä auttaa  
suojautumaan sähkövirran, räjähdysalttiin elektrolyyttikaasun ja syövyttävän elektrolyytin aiheuttamilta vaaroilta.
Akkujen venttiileitä ei saa poistaa. Näihin akkuihin ei tarvitse lisätä tislattua tai demineralisoitua vettä. Kaikissa akkujen välisissä 
liitännöissä on käytettävä taipuisia liitäntäkaapeleita. Lisäksi on käytettävä EnerSys®-hyväksyttyjä kiinnikkeitä.

TuRvaohjeeT

vaRoITuS – ÄLÄ käytä minkään tyyppistä öljyä, orgaanista liuotinta, alkoholia, pesuaineita, voimakkaita happoja, voimakkaita  
emäksiä, bensiinipohjaista liuotinta tai ammoniakkiliuosta kotelon tai kansien puhdistamiseen. Nämä materiaalit saattavat  
aiheuttaa akkun kotelolle ja kannelle pysyviä vaurioita ja ne mitätöivät takuun.

Näiden käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen tai muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen mitätöi NexSys-
akkujen takuun.

vaaRa
SISäLTää: Lyijyä, rikkihappoa (elektrolyytti), lyijy-yhdisteitä 

Haitallista nieltynä, hengitettynä tai joutuessaan iholle. Happo on voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
Saattaa nieltynä tai hengitettynä heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa  
oleville lapsille. Saattaa nieltynä tai hengitettynä aiheuttaa syöpää. Aiheuttaa ihoärsytystä ja vaurioittaa vakavasti silmiä. 
Kosketus akun sisäisten osien kanssa voi aiheuttaa ihoärsytystä tai vakavia palovammoja. Vahingoittaa pitkäaikaisessa tai 
toistuvassa altistumisessa nieltynä tai hengitettynä keskushermostoa, verta ja munuaisia. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä  
ja ihoa. Saattaa muodostaa räjähtävän ilma-/kaasuseoksen varauksen aikana. Erittäin helposti syttyvä kaasu (vety).  
Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara. Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Pese 
kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Vältä kosketusta  
raskauden tai imetyksen aikana. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmä-/kasvonsuojainta. 

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä kosketusta sisäisen hapon kanssa.  
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä,  
avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY TAI SYÖTY:  
huuhdo suu, EI saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkärille, jos ilmenee  
pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN TAI IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut  
vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.  
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa,  
jossa on helppo hengittää. Soita välittömästi MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkärille.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.  
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen  
tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Hakeudu lääkäriin. Varastoi lukitussa  
tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, paikallisten ja alueellisten määräysten  
mukaisesti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

vaRoITuS: Tulipalo-, räjähdys- tai palovammavaara. Älä pura, kuumenna  
yli 60°C:een tai polta. Tuuleta tilat, joissa käytetty tai varattu. 

KoRKeajäNNITe: Sähköiskun vaara.  
Älä koske eristämättömiin napoihin tai liittimiin. 



Liitosjohtojen ja liittimien pulttien/ruuvien määritetyt  
kiristysmomentit luetellaan alla olevassa taulukossa:
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 2. Käyttö

C5/C6-purkuajoilla nimellinen käyttölämpötila on 30°C. Akkujen  
optimaalinen käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista (lämpötilasta  
ja purkaussyvyydestä). Akkujen käytön aikana ympäristön  
lämpötilan tulee olla välillä +5°C – +45°C. Tämän lämpötila-
 alueen ulkopuoliselle käytölle tulee hankkia hyväksyntä  
EnerSys®- edustajalta. Optimaalinen akkun käyttöikä saavutetaan  
lämpötila-alueella 25°C – 30°C. Korkeammat lämpötilat  
lyhentävät akkuston käyttöikää, kun taas matalammat lämpötilat  
alentavat käytettävissä olevaa kapasiteettia. Käyttölämpötilan 
yläraja on +45°C, eikä akkua saa käyttää tätä korkeammissa 
lämpötiloissa. Akkun kapasiteetti muuttuu lämpötilan mukaan  
ja laskee merkittävästi alle +10°C:n lämpötiloissa. Akkun  
optimaalinen käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista (kohtuullinen  
lämpötila ja enintään 60% purkaminen nimelliskapasiteetista  
C5/C6 purkuajoilla). Akkuyksikkö saavuttaa täyden  
kapasiteettinsa noin kolmen varaus- ja purkausjakson jälkeen.

 2.1 Purkaminen

Akkuyksikön päällä olevia venttiileitä ei saa tiivistää tai peittää. 
Sähköliitäntöjä (kuten pistokkeita) saa kytkeä ja irrottaa 
vain virtapiirin ollessa avoin. Purkaukset, jotka ylittävät 80%  
nimelliskapasiteetista, luokitellaan syväpurkauksiksi, eivätkä  
ne ole sallittuja, sillä ne lyhentävät akkun käyttöikää.  
Purkautuneet akkut ON VARATTAVA heti uudelleen. Niitä EI 
SAA jättää purettuun tilaan.
huomautus: Seuraava kappale koskee vain osittain  
purkautuneita akkuja.
Purkautuneet akkut voivat jäätyä pakkasessa. Rajoita  
purkaussyvyys enintään 80%:iin. Akkun syklinen käyttöikä  
riippuu purkaussyvyydestä (DOD): mitä korkeampi DOD on, 
sitä lyhempi syklinen käyttöikä on.
Seuraavia sähkövirran katkaisun asetuksia on käytettävä:
• 60% DOD, 1,96 V/kenno; tai
• 80% DOD, 1,92 V/kenno; tai
kun purkaus tapahtuu sähkövirroilla alueella I1 – I6.
Jos virta on tätä pienempi, ota yhteyttä EnerSys®-edustajaan.

 2.2 Varaaminen

NexSys®-akkut ON VARATTAVA EnerSysin hyväksymällä  
varaajalla. Muun varaajan käyttäminen heikentää akkujen  
suorituskykyä ja käyttöikää sekä mitätöi kaikki takuut. NexSys-
 akkuille on kehitetty erityinen varausprofiili, jonka suuri  
varausnopeus mahdollistaa nopean uudelleenvaraamisen  
kolmessa tunnissa 60%:n purkaussyvyydestä ja välivaraamisen  
niin usein kuin on tarpeen vahingoittamatta akkuja.

 

NexSys-akkujen kaasupäästöt ovat erittäin vähäisiä.  
Varauskaasujen takia on kuitenkin varmistettava tarvittava 
ilmanvaihto. Ovet, akkutilan kannet ja akkutilojen suojat on 
avattava tai poistettava. Liitä akku sammutettuna olevaan 
varaajaan ja varmista, että napaisuudet ovat oikein. (Plus 
plussaan, miinus miinukseen.) Kytke varaajaan virta.

 2.3. Tasausvaraus

EnerSysin hyväksymässä varaajassa on erityisominaisuuksia,  
jotka varmistavat akkujen pysymisen varattuna ja  
tasapainotettuna.

 3. Huolto 

Elektrolyytti on tehty liikkumattomaksi. Elektrolyytin tiheyttä 
ei voida mitata. Älä milloinkaan irrota akun turvaventtiileitä. 
Jos venttiilit vaurioituvat vahingossa, ota yhteyttä EnerSys-
edustajaasi niiden vaihtamista varten.

 3.1 Päivittäin

•  Varaa akku uudelleen jokaisen purkauksen jälkeen.
•   Tarkista pistokkeiden ja johtojen kunto ja varmista, että 

kaikki eristeet ovat paikoillaan ja hyväkuntoisia.

 3.2 Viikoittain

•   Anna akkun varautua yhtäjaksoisesti kerran viikossa  
vähintään 6 tuntia.

•   Tee akkun kaikille komponenttiosille silmämääräinen  
tarkistus lian ja mekaanisten vikojen varalta. Kiinnitä  
erityistä huomiota akun varauspistokkeisiin ja -johtoihin.

 3.3 Neljännesvuosittain

Tarkista latauksen lopussa varausjännitteen lukemat, mittaa ja 
kirjoita muistiin:
•  Akkun kokonaisjännite
•  Kunkin kennon jännitteet
Jos havaitset merkittäviä muutoksia aikaisempiin mittauksiin  
verrattuna tai poikkeamia kennojen välillä, ota yhteyttä  
EnerSys-edustajaan.
Tarkista seuraavat, jos akkun käyttöaika ei ole riittävä:
• Vaadittava työ on sopii akkun kapasiteetille
• Varaajan asetukset

 3.4 Vuosittain

Varaajan sisällä olevan pölyn poisto.
Sähköliitännät: testaa kaikki liitännät (pistokkeet, johdot ja  
liittimet). 
akkut, joissa holkkiliittimet: tarkista pulttien/ruuvien  
kiristysmomentti. Tarkista akkuston eristysresistanssi. Mitattu  
akuston eristysresistanssin on oltava vähintään 50 Ω  
nimellisjännitteen volttia kohden. Akkuyksiköille, joiden  
nimellisjännite on korkeintaan 20 V, vähimmäisarvo on 1000 Ω.

 4. Akkun hoitaminen

Akku on aina pidettävä puhtaana ja kuivana. Kaikki akku  
laatikossa oleva neste on poistettava ja hävitettävä määrätyllä 
tavalla.
Laatikon eristevauriot on korjattava puhdistamisen jälkeen 
korroosion estämiseksi.



 5. Varastointi

Akkut lähetetään valmistajalta täyteen varattuina. varaustila 
heikkenee varastoinnissa. Kaikki akkut varastoituna menettävät  
virtapiirin olessa avoimena energiaansa sekundääristen  
kemiallisten reaktioiden takia. Itsepurkauksen nopeus on  
epälineaarinen ja laskee varaustilan laskiessa. Myös lämpötila  
vaikuttaa siihen suuresti. Korkeat lämpötilat lyhentävät  
suuresti varastointiaikaa. Suosittelemme, että täyteen varattu 
akku säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa, mieluiten alle 
20°C:n lämpötilassa.
Akkun pisin varastointiaika ennen uutta tarkistusta on kaksi  
vuotta, jos varastointilämpötila on alle 20°C, ja sen jälkeen 
varaus on uusittava. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa  
tarkastus ja avoimen piirin jännitteen tarkistus 12 kuukauden  
jälkeen ja varata uudelleen, jos avoimen piirin jännite on alle 
2,10 V kennoa kohti. Akkua voi varastoida enintään 5 vuotta  
ilman suorituskyvyn heikkenemistä, jos avoimen piirin  
jännite (open circuit voltage, OCV) tarkistetaan 12 kuukauden 
välein,. Jos varastointilämpötila on yli 30°C, akun avoimen 
piirin jännite on tarkistettava 6 kuukauden välein. Seuraa-
va kaavio näyttää akun varaustilan suhteen avoimen piirin  
jännitteen funktiona.
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 6. Toimintahäiriöt

Jos akkussa tai varaajassa havaitaan toimintahäiriöitä, ota 
yhteyttä EnerSys-edustajaan, Kohdassa 3.3 tehdyt mittaukset  
määrittävät ongelmat ja auttavat niiden korjaamisen  
lähtökohdan luomisessa.

 7. Hävittäminen

NexSys-akkut ovat kierrätettäviä. Käytöstä poistetut  
akkut on pakattava ja kuljetettava voimassa olevan  
kuljetuslainsäädännön ja -määräysten mukaisesti. Käytöstä 
poistetut akkut on hävitettävä paikallisten ja kansallisten lakien 
mukaisesti lisensioidun tai sertifioidun lyijyhappoakkukierrättäjän 
toimesta.

Kierrätys takaisin valmistajalle!
Tällä merkillä merkityt akut on kierrätettävä.
akut joita ei palauteta kierrätysprosesiin on hävitettävä vaarallisena jätteenä!
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