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 1. Ingebruikname

NexSys-accu‘s worden geleverd in opgeladen toestand. De 
accu moet worden geïnspecteerd om na te gaan of hij in  
perfecte fysieke staat is.

Controleer het volgende:

1.  De accubak en de accu moeten schoon zijn.
2.    De eindkabels van de accu moeten goed contact maken 

met de polen en de polariteit moet correct zijn.
Gebruik voor onderhoudsvrije accu‘s speciale coderingsystemen 
voor de oplaadstekkers en -contactdozen om het onbedoeld 
aansluiten op het verkeerde type lader te voorkomen. Sluit 
nooit rechtstreeks een elektrisch apparaat aan (bijvoorbeeld: 

waarschuwingslicht) op een deel van de accu. Dit zou kunnen 
leiden tot onevenwichtigheid van de accu‘s tijdens het  
opladen, d.w.z. capaciteitsverlies, risico van onvoldoende 
oplaadtijd, schade aan de accu‘s en nietigheid van de garantie 
op de NexSys-accu.
Laad de accu op (zie 2.2) vóór de eerste ontlading. Uitsluitend 
accu‘s met dezelfde oplaadtoestand mogen met elkaar worden 
verbonden.

Gebruiks- en onderhoudsinstructies voor NexSys® accu‘s DUTCH

NexSys® accu‘s zijn bedoeld voor kleinschalige tractietoepassingen. De accu‘s bevatten loodzuur, worden met een klep geregeld  
en maken gebruiken van onze TPPL-technologie (Thin Plate Pure Lead).

 Nominale waarden

1. Nominale capaciteit C5/C6:  zie typeplaatje
2. Nominale spanning:  zie typeplaatje
3. Ontlaadstroom:  C5/5h of C6/6h
4. Nominale temperatuur:  30°C

In tegenstelling tot conventionele accu‘s met vloeibare elektrolyt hebben NexSys-accu‘s geïmmobiliseerde elektrolyt. In plaats 
van een accudop met ontluchtingsgaatje wordt een klep gebruikt om de interne gasdruk te regelen, wat het binnendringen van  
zuurstof voorkomt en het mogelijk maakt dat overtollige laadgassen ontsnappen in geval van overlading. Voor het gebruik van 
klepgeregelde loodzuuraccu‘s gelden dezelfde veiligheidsvereisten als voor accu‘s met ontluchting. Dit helpt om te beschermen 
tegen gevaren van elektrische stroom, explosie van elektrolytisch gas en bijtende elektrolyt. Accukleppen mogen nooit worden 
verwijderd. Deze accu‘s hoeven niet te worden bijgevuld met gedistilleerd of gedemineraliseerd water. Voor alle accuaansluitingen  
moeten flexibele stekkers worden gebruikt. Gebruik uitsluitend door EnerSys® goedgekeurde bevestigingen.

VeiLigheiDSmaaTregeLeN

WaarSChUWiNg - Gebruik GEEN ENKEL type olie, organisch oplosmiddel, alcohol, schoonmaakmiddel, sterke zuren, sterke 
alkaliën, oplosmiddel op petroleumbasis of ammoniakoplossing om de bakken of deksels te reinigen. Deze materialen kunnen 
permanente schade aan de bak en het deksel van de accu veroorzaken en bij gebruik ervan vervalt de garantie.

Bij het niet in acht nemen van deze gebruiks- en onderhoudsinstructies of het gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de 
garantie van deze NexSys-accu.

geVaar 
BeVaT: Lood, zwavelzuur (elektrolyt), loodsamenstellingen 

Schadelijk bij inslikken, inademen of bij contact met de huid. Zuur veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan 
de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden na inslikken of inademen. Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan  
kanker veroorzaken na inslikken of inademen. Veroorzaakt huidirritatie en ernstig oogletsel. Contact met interne componenten  
kan irritatie of ernstige brandwonden veroorzaken. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel, bloed en nieren  
door langdurige of herhaalde blootstelling na inslikken of inademen, en irriteert ogen, het ademhalingsstelsel en de  
huid. Kan tijdens het opladen een explosief lucht-/gasmengsel vormen. Zeer licht ontvlambaar gas (waterstof). Ontplofbare  
stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking. Raadpleeg de speciale aanwijzingen vóór gebruik. Pas  
gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Grondig wassen na het werken met dit product.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking  
vermijden. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. 
 
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Vermijd contact met intern zuur. Stof/
rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / 
hete oppervlakken. NA INSLIKKEN OF CONSUMEREN: de mond spoelen — GEEN braken 
opwekken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA MORSEN OP 
KLEDING OF BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid met water afspoelen/
afdouchen. NA INADEMING; de persoon in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 
houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; eventuele contactlenzen verwijderen, indien 
dat makkelijk gaat; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling of bij onwel 
voelen: een arts raadplegen. Achter slot bewaren, in een goed geventileerde 
ruimte, in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 

WaarSChUWiNg: risico op brand, explosie of brandwonden. 
Niet uit elkaar halen, boven 60°C verhitten of verbranden. 
Ventileer ruimtes waar dit product wordt gebruikt of opgeladen.
 
hOOgSPaNNiNg: Risico op schok. 
Niet-geïsoleerde aansluitklemmen of connectors niet aanraken. 



De gespecificeerde aanhaalmomenten voor de bouten/ 
schroeven voor de eindkabels en stekkers worden in  
onderstaande tabel vermeld:

NexSys® 
accutype

Standaard-
pool

Aanhaal-
moment 
pool

Pool-
verloopstuk

Aanhaal-
moment 
pool 
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 
vrouwelijk

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 
vrouwelijk

9,0 80 N.v.t.

12NXS86 3/8 - 16“ 
vrouwelijk

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 
vrouwelijk

9,0 80 M6 pool 
aan de 
voorkant

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 
vrouwelijk

9,0 80 M6 pool 
aan de 
voorkant

9,0 80

 
 2. Gebruik

De nominale bedrijfstemperatuur is 30°C bij een nominale 
capaciteit van C5/C6. De maximale levensduur van de accu is 
afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden (temperatuur en 
diepte van de ontlading). De accu moet worden gebruikt binnen  
een omgevingstemperatuurbereik tussen +5°C en +45°C;  
ieder gebruik buiten dit bereik moet worden goedgekeurd door 
een EnerSys® vertegenwoordiger. De maximale levensduur  
wordt bereikt als de accu een temperatuur heeft tussen 25°C  
en 30°C. Hogere temperaturen verkorten de levensduur van de  
accu, terwijl lagere temperaturen de beschikbare capaciteit  
verminderen. De bovenste temperatuurgrens is +45°C en  
accu‘s mogen niet bij hogere temperaturen worden gebruikt.  
De capaciteit van de accu‘s verandert naarmate de  
temperatuur verandert en daalt aanzienlijk onder +10°C.  
De maximale levensduur van de accu is afhankelijk van  
de bedrijfsomstandigheden (gemiddelde temperatuur en  
ontladingen die gelijk zijn aan of lager zijn dan 60% van de 
nominale capaciteit C5/C6). De volledige capaciteit van de accu 
wordt bereikt na 3 oplaad- en ontlaadcycli.

 2.1 Ontladen

De kleppen boven op de accu mogen niet worden afgedicht 
of bedekt.
Elektrische aansluitingen (d.w.z. stekkers) mogen alleen  
worden gemaakt of verbroken in de open-circuittoestand.  
Ontladingen van meer dan 80% van de nominale capaciteit  
worden ingedeeld als volledige ontladingen en zijn niet  
wenselijk, omdat ze de levensduur van de accu verkorten. 
Ontladen accu‘s MOETEN onmiddellijk worden opgeladen en 
MOGEN NIET in ontladen toestand worden gelaten.
Opmerking: Het onderstaande is alleen van toepassing op  
gedeeltelijk ontladen accu‘s.
Ontladen accu‘s kunnen bevriezen. Beperk de ontladingsgraad  
tot 80% DOD (Depth of Discharge: ontladingsgraad). De  
levensduur van de accu is afhankelijk van de ontladingsgraad. 
Hoe hoger de ontladingsgraad, des te korter is de levensduur.
De volgende instellingen voor het uitschakelen van de energie 
moeten worden gebruikt:
•  60% DOD bij 1,96 V per cel; of
•  80% DOD bij 1,92 V per cel; of
bij ontlaadstromen in het bereik tussen I1 en I6.
Vraag bij lagere ontlaadstromen een EnerSys® vertegenwoordiger 
om advies.

 2.2 Opladen

NexSys® accu‘s MOETEN worden opgeladen met een  
gespecificeerde, door EnerSys goedgekeurde lader. Als u dit 
niet doet, heeft dit een nadelig effect op de prestaties en de 
levensduur van de accu en vervalt de garantie. Het specifieke  
laadprofiel, dat gebruikmaakt van snelladen en is ontwikkeld  
voor het opladen van NexSys-accu‘s, zorgt voor een  
snelle oplading in 3 uur vanaf 60% DOD en zoveel tussentijdse 

laadbeurten als nodig, zonder dat de accu‘s daarbij worden 
beschadigd. 
De NexSys-accu‘s hebben een uiterst lage gasemissie.  
Niettemin moeten voorzieningen worden getroffen voor 
het ontladen van de laadgassen. Deuren, de accubehuizing,  
deksels en de afdekkingen van de accubakken moeten worden 
geopend of verwijderd. Sluit de accu aan op de uitgeschakelde 
lader en zorg er daarbij voor dat de polariteit correct is. (plus 
op plus, min op min). Zet de lader nu AAN.

 2.3 Vereffeningsladen

De door EnerSys goedgekeurde lader heeft speciale functies 
die waarborgen dat de accu opgeladen en in evenwicht blijft.

 3. Onderhoud 

De elektrolyt is geïmmobiliseerd. De dichtheid van de  
elektrolyt kan niet worden gemeten. Verwijder nooit de  
veiligheidskleppen van de accu. Neem in geval van  
onbedoelde schade aan de klep contact op met uw EnerSys-
vertegenwoordiger om de klep te vervangen.

 3.1 Dagelijks

•  Laad de accu op na iedere ontlading.
•   Controleer de staat van de stekkers en kabels en zorg  

ervoor dat alle isolerende afdekkingen op hun plaats zitten 
en in goede staat zijn.

 3.2 Wekelijks

•   Laat de accu ten minste eenmaal per week maximaal 6 uur 
opladen om deze volledig op te laden.

•   Inspecteer alle onderdelen van de accu visueel op  
tekenen van vuil en mechanische schade en let daarbij in het  
bijzonder op de laadstekkers en -kabels van de accu.

 3.3 Driemaandelijks

Na het opladen moet de laadspanning worden afgelezen en  
moeten de volgende waarden worden gemeten en geregistreerd: 
•  De spanning van de volledige accu-eenheid
•  De spanning van elke accu
Worden er significante afwijkingen ten opzichte van eerdere 
metingen of verschillen tussen de accu‘s gevonden, neem dan 
contact op met een EnerSys-vertegenwoordiger.
Als de bedrijfstijd van een accu niet voldoende is, controleert 
u het volgende:
•   Of het werk dat moet worden gedaan, compatibel is met de 

accucapaciteit
•  De instellingen van de lader

 3.4 Jaarlijks

Stof binnen in de lader verwijderen.
Elektrische aansluitingen: test alle aansluitingen (contactdozen,  
kabels en contacten). Accu‘s met polen met inzetstuk:  
controleer het aanhaalmoment van de bouten/schroeven. Test 
de isolatieweerstand van de accu. De op deze manier bepaalde 
isolatieweerstand mag geen waarde hebben die lager is dan 
50 Ω per V nominale spanning. Voor accu‘s met een nominale 
spanning tot 20 V is de minimumwaarde 1000 Ω.

 4. Onderhoud van de accu

De accu moet altijd schoon en droog worden gehouden. Alle 
in de accubak aanwezige vloeistof moet worden verwijderd en 
afgevoerd op de voorgeschreven wijze.
Schade aan de isolatie van de bak moet worden gerepareerd 
na reiniging om corrosie te voorkomen.



 5. Opslag

Accu‘s worden door de fabrikant in volledig opgeladen  
toestand verzonden. De accu zal tijdens de opslag minder  
volledig opgeladen raken. Alle accu‘s verliezen hun opgeslagen  
energie als ze zich in een open circuit bevinden, vanwege  
parasitische chemische reacties. De zelfontladingsgraad is 
non-lineair en vermindert naarmate de accu verder ontladen 
raakt. De laadtoestand wordt ook sterk beïnvloed door de  
temperatuur. Hogere temperaturen verkorten de levensduur  
aanzienlijk. Aanbevolen wordt om de volledig opgeladen 
accu op te slaan op een koele, droge plaats, idealiter bij een  
temperatuur van minder dan 20°C. Indien de accu wordt  
opgeslagen bij een temperatuur van 20°C of lager, kan de 
accu zonder inspecties maximaal 2 jaar worden opgeslagen,  
waarna de accu opnieuw moet worden opgeladen.  
Echter, het is raadzaam om na 12 maanden een inspectie en  
open-circuitspanningscontrole uit te voeren en de accu  
opnieuw op te laden, als de open-circuitspanning lager 
is dan 2,10 V per cel. De accu kan maximaal 5 jaar worden  
opgeslagen zonder verslechtering van de prestaties,  
op voorwaarde dat eenmaal in de 12 maanden een  
open- circuitspanningscontrole wordt verricht. Indien de accu 
wordt opgeslagen bij temperaturen hoger dan 30°C, moet de  
open-circuitspanning van de accu eenmaal in de 6 maanden  
worden gecontroleerd. Onderstaand diagram toont de  
laadtoestand van de accu als een functie van de open-
 circuitspanning.
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 6. Storingen

Neem contact op met een EnerSys-vertegenwoordiger, als u 
vaststelt dat de accu of lader storingen vertoont. De conform 
paragraaf 3.3. uitgevoerde metingen zullen problemen aan het 
licht brengen en de basis vormen voor correcties.

 7. Verwijdering

NexSys-accu‘s zijn geschikt voor recycling. Afgedankte accu‘s 
moeten worden verpakt en vervoerd in overeenstemming 
met geldende vervoersregels en -voorschriften. Afgedankte 
accu‘s moeten in overeenstemming met lokale en nationale  
wetgeving als afval worden afgevoerd door een erkend of  
gecertificeerd loodzuurrecyclingbedrijf.

Terug naar de producent!
Batterijen met dit teken moeten gerecycleerd worden.
Batterijen die niet worden gerecycleerd moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en verwerkt!
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