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 1. Uvedenie do prevádzky

NexSys bloky sú dodávané nabité. Blok je potrebné prezrieť a uistiť sa, 
že je v bezchybnom stave.

Kontrola:

1.   Uistite sa, že je priehradka na blok čistá. Čistý by mal byť i blok  
samotný.

2.  Uistite sa, že káblové koncovky majú dobrý kontakt so svorkami. 

Zároveň musí byť dodržaná správna polarita.
Používajte odlišne kódované konektory (zástrčky a zásuvky) pre 
nabíjačky bezúdržbových blokov – zabránite tak náhodnému  
pripojeniu bloku k nesprávnemu typu nabíjačky. Nikdy nepripájajte  

žiadny elektrický spotrebič (napríklad výstražný maják) priamo k  
niektorej časti bloku. Takýto úkon by mohol viesť k nerovnováhe  
blokov pri nabíjaní, t. j. k strate kapacity, nedostatočnej dobe vybíjania, 
k poškodeniu blokov a k zneplatneniu záruky NexSys bloku.
Pred prvým vybitím blok nabite (pozrite časť 2.2). Prepájať možno iba 
rovnako nabité bloky.

Návod na obsluhu a údržbu NexSys® blokov SLOVAKIAN

NexSys® bloky sú určené pre malé trakčné zariadenia. 
Ide o ventilom riadené olovené bloky s technológiou TPPL (tenké dosky z čistého olova).

 Technické údaje

1. Menovitá kapacita C5/C6:  pozrite typový štítok
2. Menovité napätie:  pozrite typový štítok
3. Vybíjací prúd:  C5/5h alebo C6/6h
4. Menovitá teplota:  30 °C 

Na rozdiel od bežných blokov s tekutým elektrolytom obsahujú NexSys bloky viazaný elektrolyt. Namiesto vetracej zátky je použitý ventil, ktorý  
reguluje vnútorný tlak plynov, zabraňuje vniknutiu kyslíka a umožňuje únik prebytočných plynov vznikajúcich pri nabíjaní (v prípade prebíjania). 
Pre ventilom riadené olovené bloky platia rovnaké bezpečnostné pokyny ako pre vetrané bloky. Dodržiavaním týchto pokynov možno predísť 
úrazu, ktorý môže spôsobiť elektrický prúd, výbuch plynu, ktorý je uvoľňovaný z elektrolytu, či žieravý účinok elektrolytu.
Ventily nikdy nedemontujte. Tieto bloky nevyžadujú dolievanie destilovanej či demineralizovanej vody.
Pri pripájaní blokov musia byť použité pružné konektory. Zároveň je potrebné použiť úchytky schválené spoločnosťou EnerSys® .

NebezPečeNSTvo

UPozoRNeNIe – na čistenie nádob alebo krytov NEPOUŽÍVAJTE oleje, organické rozpúšťadlá, alkohol, saponáty, silné kyseliny, silné zásady, 
rozpúšťadlá na báze ropy alebo roztok amoniaku. Uvedené látky by mohli spôsobiť trvalé poškodenie nádoby alebo krytu a zneplatnenie záruky.

V prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto Návode na obsluhu a údržbu alebo v prípade použitia neoriginálnych súčiastok bude záruka 
NexSys bloku neplatná.

NebezPečeNSTvo
obSahUje: olovo, kyselinu sírovú (elektrolyt), olovené zlúčeniny 

Škodlivý pri požití, vdýchnutí alebo pri kontakte s pokožkou. Kyselina spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí. V prípade požitia 
alebo vdýchnutia môže poškodiť plodnosť alebo nenarodené dieťa. Môže poškodiť dojčené deti. V prípade požitia alebo vdýchnutia môže 
spôsobiť rakovinu. Spôsobuje podráždenie pokožky a vážne poškodenie očí. Kontakt s vnútornými komponentmi môže spôsobiť podráždenie 
alebo silné popáleniny. Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému, krvi a obličiek pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii, po 
požití alebo vdýchnutí, dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Pri nabíjaní môže vytvoriť výbušnú zmes vzduchu a plynu. Mimoriadne horľavý 
plyn (vodík). Nebezpečenstvo explózie, požiaru, výbuchu alebo výstrelu. Pred použitím si prečítajte špeciálne pokyny. Kým si neprečítate a 
neporozumiete všetkým bezpečnostným opatreniam, s prístrojom nemanipulujte. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Pri používaní tohto 
výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s výrobkom počas tehotenstva/dojčenia. Používajte ochranné rukavice/ochranný 
odev, ochranu očí/ochranu tváre. 

Používajte len vonku alebo na dobre vetranom mieste. Zabráňte kontaktu s vnútornou kyselinou. Nevdychujte  
prach/dym/plyn/aerosól/výpary/sprej. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla/iskier/otvoreného ohňa/ 
horúcich povrchov. V PRÍPADE PREHLTNUTIA ALEBO POŽITIA: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. 
Zavolajte toxikologické centrum/lekára, ak sa necítite dobre. AK SA DOSTANE NA ODEV ALEBO POKOŽKU 
(či vlasy): okamžite odstráňte/vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným nosením ho operte. 
Opláchnite pokožku vodou/sprchou. V PRÍPADE VDÝCHNUTIA: osobu vyneste na čerstvý vzduch a 
zabezpečte, aby sa jej dobre dýchalo. Ihneď zavolajte toxikologické centrum alebo lekára. AK SA 
DOSTANE DO OČÍ: opatrne vyplachujte vodou niekoľko minút. Ak sú nasadené kontaktné šošovky, 
vyberte ich (ak to ide). Ďalej vyplachujte. Ak došlo k expozícii/máte obavy alebo ak sa necítite 
dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/poradenstvo. Skladujte uzamknuté, na dobre vetranom 
mieste a v súlade s miestnymi a regionálnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

UPozoRNeNIe: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo popálenia. 
Nerozoberajte, neohrievajte nad 60°C ani nespaľujte. 
Priestory, kde sa výrobok používa alebo nabíja, vyvetrajte. 

vYSoKÉ NaPÄTIe: Riziko zásahu el. prúdom. 
Nedotýkajte sa neizolovaných koncoviek ani konektorov. 



Predpísané uťahovacie momenty skrutiek na káblových koncovkách a 
konektoroch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Typ  
NexSys® 
bloku

Štandardná 
svorka

Uťahovací 
moment 
svorky

Adaptér na 
svorku

Uťahovací 
moment 
svorky  
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 samičia 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 samičia 9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16“ 
samičia

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 samičia 9,0 80 M6 adaptér 
na prednú 
svorku

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 samičia 9,0 80 M6 adaptér 
na prednú 
svorku

9,0 80

 
 2. Prevádzka

Menovitá prevádzková teplota je 30°C (v prípade C5/C6). Optimálna 
doba životnosti bloku závisí od prevádzkových podmienok (teplota  
a hĺbka vybitia). Okolitá teplota by sa pri používaní bloku mala 
pohybovať v rozsahu +5°C až +45°C. Používanie tohto bloku pri inej  
teplote musí schváliť zástupca spoločnosti EnerSys®. Optimálnu 
životnosť možno dosiahnuť pri teplote 25°C až 30°C. Vyššie teploty 
životnosť bloku skracujú, nižšie teploty zas znižujú jeho dostupnú  
kapacitu. Hornú hranicu predstavuje teplota +45°C – pri vyššej teplote 
by sa blok nemal používať. Kapacita bloku sa s teplotou mení a výrazne 
klesá pri teplote pod +10 °C. Optimálna doba životnosti bloku závisí od 
prevádzkových podmienok (priemerná teplota a vybitie rovné alebo 
menšie ako 60 % menovitej kapacity C5/C6). Plnú kapacitu bloku možno 
dosiahnuť po približne 3 nabíjacích a vybíjacích cykloch.

 2.1 Vybíjanie

Ventily na hornej strane bloku nesmú byť uzatvorené alebo zakryté.
Odpájanie alebo zapájanie elektrických spojov (napr. zástrčiek) sa môže 
vykonávať iba v bezprúdovom stave. Vybitie na úrovni presahujúcej  
80% menovitej kapacity sa považuje za hlboké vybitie a nie je  
prípustné, keďže výrazne znižuje životnosť bloku. Vybité bloky MUSIA 
byť ihneď opätovne nabité a NESMÚ byť ponechané vo vybitom stave.
Poznámka: nasledujúce upozornenie platí iba pre čiastočne vybité 
bloky.
Vybité bloky môžu zamrznúť. Bloky vybíjajte maximálne do 80% DOD 
(hĺbka vybitia). Životnosť bloku závisí od hĺbky vybitia. Čím bude hĺbka 
vybitia vyššia, tým kratšia bude jeho životnosť.
Použite nasledujúce nastavenia:
•  pre hĺbku vybitia 60% (DOD) – 1,96 V na jeden článok; alebo
•  pre hĺbku vybitia 80% (DOD) – 1,92 V na jeden článok; alebo
pri vybíjacom prúde v rozsahu od I1 do I6.
Pri nižších vybíjacích prúdoch sa obráťte na zástupcu spoločnosti  
EnerSys®.

 2.2 Nabíjanie

NexSys® bloky MUSIA byť nabíjané nabíjačkou schválenou 
spoločnosťou EnerSys. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zmene 
funkčnosti bloku, skráteniu jeho životnosti a k zneplatneniu záruky. 
Špeciálny nabíjací profil (s vysokým nabíjacím výkonom), ktorý bol 
vyvinutý pre NexSys bloky, umožňuje rýchle nabíjanie do 3 hodín pri 
hĺbke vybitia 60% (DOD). Tento profil zároveň umožňuje príležitostné 
nabíjanie, a to akokoľvek často bez toho, že by ste sa museli obávať 
poškodenia blokov. 

NexSys bloky sa vyznačujú extrémne nízkou emisiou plynov. Aj napriek  
tomu je však v priebehu nabíjania potrebné zaistiť odvetrávanie  
vznikajúcich plynov. Dvierka, kryty nosiča bloku a kryty priehradiek 
na batérie musia byť otvorené alebo odstránené. Blok pripájajte iba 
v prípade, že je nabíjačka vypnutá (uistite sa, že polarita je správna) 
– kladný pól musí byť spojený s kladným a záporný pól so záporným. 
Nabíjačku zapnite až následne.

 2.3 Vyrovnávacie nabíjanie

Vďaka nabíjačke, ktorú schválila spoločnosť EnerSys, budete mať k dis-
pozícii špeciálne funkcie zaručujúce, že blok bude nabitý a vyrovnaný.

 3. Údržba 

Elektrolyt je viazaný. Jeho hustota sa preto nedá merať. Z bloku nikdy 
neodstraňujte bezpečnostné ventily. V prípade náhodného poškodenia 
ventilu kontaktujte zástupcu spoločnosti EnerSys a dohodnite sa na vý-
mene.

 3.1 Denná

• Blok nabíjajte po každom vybití.
•  Skontrolujte stav zástrčiek a káblov a dbajte na to, aby boli všetky 

izolačné kryty na príslušných miestach v nepoškodenom stave.

 3.2 Týždenná

•  Blok je potrebné plne nabiť (až 6 hodín), a to najmenej raz za 
týždeň.

•  Vizuálne skontrolujte všetky časti bloku a hľadajte známky 
znečistenia a mechanického poškodenia. Špeciálnu pozornosť 
venujte nabíjacím zástrčkám a káblom.

 3.3 Štvrťročná

Po ukončení nabíjania je potrebné zmerať údaje o napätí na konci  
nabíjania a zaznamenať:
• napätie celého bloku
•  napätie každého bloku
Ak spozorujete výrazné odchýlky od predchádzajúcich meraní ale-
bo rozdiely medzi blokmi, prosím, kontaktujte zástupcu spoločnosti  
EnerSys.
Ak doba prevádzky bloku nie je dostatočne dlhá, skontrolujte:
•  či požadovaný výkon zodpovedá kapacite bloku
•  nastavenia nabíjačky

 3.4 Ročná

Očistite vnútro nabíjačky od prachu.
elektrické spoje: preverte všetky spoje (zásuvky, káble a kontakty). 
bloky so svorkami s vložkami: skontrolujte uťahovacie momenty 
skrutiek. Skontrolujte izolačný odpor bloku. Stanovený izolačný odpor 
bloku nesmie byť menší než 50 Ω na jeden volt menovitého napätia.  
V prípade blokov s menovitým napätím do 20 V je minimálna hodnota 
1000 Ω.

 4. Starostlivosť o blok

Blok by mal byť vždy čistý a suchý. Ak sa vo vani nachádza akákoľvek 
kvapalina, je ju potrebné odstrániť a predpísaným spôsobom 
zlikvidovať.
Poškodenie izolácie vane je po jej vyčistení potrebné opraviť tak, aby 
sa zabránilo korózii.



 5. Skladovanie

Bloky sú výrobcom dodávané v plne nabitom stave. Pri skladovaní 
sa znižuje úroveň nabitia. V prípade všetkých blokov dochádza v  
bezprúdovom stave k samovybíjaniu (vplyvom parazitných chemických 
reakcií). Rýchlosť samovybíjania má nelineárny priebeh a znižuje sa s 
poklesom stavu nabitia. Samovybíjanie je rovnako silno ovplyvnené 
teplotou. Vysoké teploty pri skladovaní podstatne znižujú životnosť. 
Plne nabitý blok by mal byť skladovaný na chladnom a suchom mieste 
s teplotou pod 20°C. Blok môže byť pri teplote rovnej alebo nižšej ako 
20°C skladovaný maximálne 2 roky bez kontroly. Po tejto dobe by mal 
byť opätovne dobitý. Napriek uvedeným informáciám odporúčame 
blok po 12 mesiacov skontrolovať – vykonajte meranie napätia v  
bezprúdovom stave a v prípade, že je hodnota menšia ako 2,10 V na 
jeden článok, blok dobite. Blok možno skladovať až 5 rokov. V prípade, 
že je každých 12 mesiacov vykonané meranie napätia v bezprúdovom 
stave, nemalo by takto dlhé skladovanie jeho výkon nijako ovplyvniť. 
V prípade, že je blok skladovaný pri teplotách nad 30°C, je meranie 
napätia v bezprúdovom stave potrebné vykonať každých 6 mesiacov.  
Nasledujúci graf znázorňuje to, ako spolu stav nabitia a napätie v  
bezprúdovom stave súvisia.
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 6. Poruchy

V prípade poruchy bloku alebo nabíjačky kontaktujte zástupcu 
spoločnosti EnerSys. Vďaka príslušným meraniam (pozrite časť 3.3) 
bude možné problém identifikovať a následne vyriešiť.

 7. Likvidácia

NexSys bloky sú recyklovateľné. Vyradené bloky je potrebné zabaliť 
a prepravovať v súlade so všeobecnými prepravnými nariadeniami  
a predpismi. Vyradené bloky môže v súlade s miestnymi a 
vnútroštátnymi zákonmi likvidovať iba osoba s licenciou alebo  
certifikátom na recykláciu olovených batérií.

vrátenie výrobcovi!
batérie s týmto označením musia byť recyklované. 
batérie, ktoré neboli vrátené do procesu recyklácie, musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad!
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