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 1. Colocação em funcionamento

Os blocos NexSys são fornecidos no estado carregado. O bloco  
deve ser inspecionado para garantir que se encontra em  
perfeitas condições físicas.

Verificar:

1.  O compartimento do bloco e o bloco devem estar limpos.
2.   Os cabos de extremidade do bloco devem possuir um bom 

contacto com os terminais e a polaridade deve estar correta.

Utilize sistemas de codificação especiais para blocos sem  
manutenção para dispositivos de carregamento com tomada,  
a fim de evitar a ligação acidental ao tipo de carregador  

incorreto. Nunca ligue diretamente qualquer aparelho elétrico 
(por exemplo: um rádio-farol de aviso) a uma peça do bloco. 
Isto pode resultar num desequilíbrio dos blocos durante a  
recarga, ou seja, uma perda de capacidade, o risco de tempo de 
descarga insuficiente, danos nos blocos e invalidar a garantia  
do bloco NexSys.
Carregue o bloco (consulte o número 2.2) antes da primeira 
descarga. Apenas os blocos com o mesmo estado de carga 
podem ser ligados.

Instruções de utilização e manutenção dos blocos NexSys® PORTUGUESE

Os blocos NexSys® destinam-se a pequenas aplicações de tração. Os blocos são regulados por válvulas de ácido de chumbo e 
utilizam a nossa tecnologia TPPL (Thin Plate Pure Lead - Chumbo puro de placa fina).

 Dados de classificação

1. Capacidade nominal C5/C6:  ver a placa de tipo
2. Tensão nominal:  ver a placa de tipo
3. Corrente de descarga:  C5/5h ou C6/6h
4. Temperatura nominal:  30°C 

Ao contrário dos blocos convencionais com eletrólito líquido, os blocos NexSys possuem um eletrólito imobilizado. Em vez de 
um bujão de ventilação, é utilizada uma válvula para regular a pressão do gás interna, o que evita a entrada de oxigénio e permite 
a saída do excesso de gases de carregamento caso ocorra uma condição de sobrecarregamento. Ao utilizar blocos regulados por 
válvulas de ácido de chumbo, aplicam-se os mesmos requisitos de segurança que para os blocos ventilados. Desta forma, ajuda 
a proteger dos perigos da corrente elétrica, da explosão de gás eletrolítico e de eletrólito corrosivo.
As válvulas do bloco nunca devem ser removidas. Estes blocos não exigem a utilização de água destilada ou desmineralizada.
Devem ser utilizados conetores flexíveis para todas as ligações do bloco. Devem ser utilizados fixadores EnerSys® aprovados.

PreCauçõeS de SeguraNça

aVISO - NÃO utilize qualquer tipo de óleo, solvente orgânico, álcool, detergente, ácidos fortes, alcalinos fortes, solventes à base 
de petróleo ou soluções de amoníacos para limpar os frascos ou tampas. Estes materiais podem provocar danos permanentes 
no frasco e tampa do bloco e podem invalidar a garantia.

O incumprimento destas Instruções de utilização e manutenção ou a utilização de peças não originais invalida a garantia do 
bloco NexSys.

PerIgO 
CONTém: chumbo, ácido sulfúrico (eletrólito), compostos de chumbo 

Nocivo se ingerido, inalado ou em contacto com a pele. O ácido provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
Poderá prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido ou inalado. Poderá ser nocivo para crianças em fase de aleitamento.  
Poderá causar cancro se ingerido ou inalado. Provoca irritação na pele e lesões oculares graves. O contacto com os  
componentes internos poderá causar irritação ou queimaduras graves. Provoca danos no sistema nervoso central, no 
sangue e nos rins através da exposição prolongada ou repetida se ingerido ou inalado, irritante para os olhos, sistema  
respiratório e pele. Poderá formar ar/mistura de gás explosivo durante o carregamento. Gás extremamente inflamável  
(hidrogénio). Explosivo, perigo de incêndio, explosão ou projeção. Obter instruções especiais antes da utilização. Não 
manusear até todas as precauções de segurança terem sido lidas e compreendidas. Lavar cuidadosamente depois de  
manusear. Não comer, beber ou fumar ao utilizar este produto. Evite o contacto durante a gravidez/aleitamento. Use luvas/
vestuário de proteção, proteção ocular/facial. 

Utilize apenas no exterior ou numa área bem ventilada. Evitar contacto com o ácido interno. Não respire 
a poeira/fumo/gás/bruma/vapores/spray. Manter afastado do calor/faíscas/chamas abertas/superfícies 
quentes. SE ENGOLIDO OU CONSUMIDO: lave a boca, não induza o vómito. Ligue para um centro 
de controlo antivenenos/médico se se sentir indisposto. CASO ESTEJA NA ROUPA OU NA PELE 
(ou cabelo): remova/retire imediatamente todo o vestuário contaminado e lave-o antes de voltar 
a usar. Lave a pele com água/no duche. SE INALADO: remova a pessoa para o ar fresco e 
mantenha-a confortável para a respiração. Ligue imediatamente para um centro de controlo 
antivenenos ou médico/profissional de saúde. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de 
contacto, se estiverem presentes e for fácil fazê-lo. Continue a lavar. Se exposto/
preocupado ou se se sentir indisposto, procure cuidados/aconselhamento 
médicos. Guarde trancado, numa área bem ventilada, de acordo com as 
regulamentações locais e regionais. Mantenha fora do alcance das crianças. 

aVISO: risco de incêndio, explosão ou queimaduras. 
Não desmontar, aquecer acima dos 60ºC ou incinerar. 
Ventile os espaços onde for utilizado ou carregado. 

aLTa TeNSÃO: risco de choque. 
Não toque nos terminais ou conectores não isolados. 



A carga de binário de aperto especificada para os parafusos 
das extremidades do cabo e dos conectores é especificada na 
tabela abaixo:

Tipo de 
bloco 
NexSys®

Terminal 
padrão

Binário 
de aperto 
do  
terminal

Adaptador 
do  
terminal

Binário 
de aperto 
Nm

Nm Ibf 
inNm Ibf 

in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 
Fêmea

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 
Fêmea

9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16“ 
Fêmea

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 
Fêmea

9,0 80 M6 
Terminal 
dianteiro

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 
Fêmea

9,0 80 M6 
Terminal 
dianteiro

9,0 80

 
 2. Funcionamento

A temperatura nominal de funcionamento é de 30°C a uma 
taxa de C5/C6. A vida útil máxima do bloco depende das  
condições de funcionamento (temperatura e profundidade de 
descarga). O intervalo de temperatura ambiente de utilização 
para o bloco é entre +5°C e +45°C; qualquer valor fora deste  
intervalo deve ser aprovado por um representante da  
EnerSys®. A vida otimizada do bloco é obtida com o bloco a 
uma temperatura de 25°C – 30°C. Temperaturas mais elevadas  
reduzem a vida do bloco e as temperaturas mais baixas  
reduzem a capacidade disponível. O limite de temperatura  
superior é de +45°C e os blocos não devem funcionar acima  
desta temperatura. A capacidade dos blocos muda com a 
temperatura e reduz consideravelmente abaixo de +10°C.  
A vida útil otimizada do bloco depende das condições de  
funcionamento (temperatura moderada e descargas iguais 
ou inferiores a 60% da capacidade nominal do C5/C6). O bloco 
obtém a sua capacidade total após cerca de 3 ciclos de carga 
e descarga.

 2.1 Descarga

As válvulas na parte superior do bloco não devem ser seladas 
ou cobertas.
As ligações elétricas (por exemplo, fichas) só devem ser feitas 
ou canceladas na condição de circuito aberto. As descargas 
superiores a 80% da capacidade nominal são categorizadas 
como descargas profundas e não são aceitáveis, uma vez que 
reduzem a vida do bloco. Os blocos descarregados DEVEM ser 
recarregados imediatamente e não DEVEM permanecer num 
estado descarregado.
Nota: A declaração que se segue só se aplica a blocos  
parcialmente descarregados.
Os blocos descarregados podem parar. Limite a descarga a um 
máximo de 80% DOD (profundidade de descarga). O ciclo de 
vida do bloco depende da DOD (profundidade de descarga): 
quanto mais elevada for a DOD, mais curto é o ciclo de vida.
Devem ser utilizadas as seguintes definições de corte de  
energia:
•  60% DOD definida a 1,96 V por célula; ou
•  80% DOD definida a 1,92 V por célula; ou
quando descarregado com correntes com um intervalo de  
I1 a I6.
Em correntes mais baixas, obtenha aconselhamento de um 
representante da EnerSys®.

 2.2 Carga

Os blocos NexSys® DEVEM ser carregados utilizando um  
carregador específico aprovado pela EnerSys. O incumprimento  
desta instrução afeta o desempenho e a vida útil do bloco  
e invalida qualquer garantia. O perfil de carga específico,  
com Elevadas taxas de carga, desenvolvido para recarregar  
blocos NexSys permite uma recarga rápida em 3 horas a  

partir de 60% DOD e a oportunidade de carregar com a  
frequência necessária sem danificar os blocos. 
Os blocos NexSys contam com uma emissão de gás  
extremamente baixa. Contudo, devem ser tomadas medidas  
para ventilar os gases de carregamento. As portas, o recipiente  
do bloco, as tampas e coberturas dos compartimentos da 
bateria devem ser abertos ou removidos. Com o carregador 
desligado, ligue o bloco ao carregador, garantindo que a  
polaridade está correta. (Positivo com positivo, negativo com 
negativo). Agora, ligue o carregador (ON).

 2.3 Carga de equalização

O carregador aprovado pela EnerSys inclui funcionalidades 
específicas para garantir que o bloco permanece carregado e 
equalizado.

 3. Manutenção 

O Eletrólito está imobilizado. A densidade do eletrólito não 
pode ser medida. Nunca retire as válvulas de segurança do 
bloco. Em caso de danos acidentais na válvula, contacte o seu 
representante da EnerSys para obter a substituição.

 3.1 Diariamente

•  Recarregue o bloco após cada descarga.
•   Verifique o estado das fichas, dos cabos e certifique-se 

de que todas as tampas de isolamento estão nos devidos  
lugares e em boas condições.

 3.2 Semanalmente

•   Permita até 6 horas para uma carga, no mínimo, uma vez 
por semana.

•   Inspecione visualmente a existência de sinais de sujidade  
e danos mecânicos em todos os componentes do bloco,  
prestando particular atenção às fichas e cabos de  
carregamento da bateria.

 3.3 Trimestralmente

No fim da carga, anote as leituras de tensão, meça e registe:
•  A tensão do bloco completo
•  As tensões de cada bloco
Se forem encontradas alterações significativas de leituras  
anteriores ou diferenças entre os blocos, contacte um  
representante da EnerSys.
Se o tempo de execução do bloco não for suficiente, verifique 
o seguinte:
•   Se o trabalho necessário é compatível com a capacidade do 

bloco
•  As definições do carregador

 3.4 Anualmente

Remoção do pó interno do carregador.
Ligações elétricas: teste todas as ligações (tomadas, cabos e 
contactos). 
Blocos com terminais com secções: verifique o binário de 
aperto dos parafusos. Teste a resistência de isolamento do 
bloco. A resistência do isolamento do assim determinada 
não deve ser superior a um valor de 50 Ω por Volt de tensão  
nominal. Para blocos até 20 V de tensão nominal, o valor  
mínimo é de 1000 Ω.

 4. Cuidados do bloco

O bloco deve ser sempre mantido num estado limpo e seco. 
Qualquer líquido na bandeja do bloco deve ser extraído e  
eliminado da forma prescrita.
Os danos no isolamento da bandeja devem ser reparados 
após a limpeza, para evitar a corrosão.



 5. Armazenamento

Os blocos são enviados do fabricante totalmente carregados. 
O estado da carga reduz com o armazenamento. Todos os 
blocos perdem a energia armazenada quando se encontram 
num circuito aberto, devido a reações químicas parasíticas.  
A velocidade da descarga automática não é linear e reduz  
com o decréscimo do estado da carga. A temperatura também 
tem uma forte influência. As temperaturas elevadas reduzem 
significativamente a vida de armazenamento. Recomendamos  
que o bloco totalmente carregado seja armazenado num  
local frio e seco, de preferência abaixo de 20°C. O bloco  
possui uma vida máxima em armazenamento sem inspeção  
de 2 anos se armazenado a uma temperatura igual ou  
inferior a 20°C, período após o qual deve ser administrada 
uma carga de atualização. Contudo, é aconselhável realizar 
uma inspeção e verificar a tensão em circuito aberto após  
12 meses e recarregar se o OCV for inferior a 2,10 V por célula. 
O bloco pode ser armazenado até 5 anos sem degradação do 
desempenho, desde que seja realizada uma verificação da 
tensão em circuito aberto (OCV) a cada 12 meses. Quando  
armazenado em temperaturas superiores a 30°C, a bateria 
deve ser verificada quanto à OCV a cada 6 meses. O gráfico 
abaixo mostra a relação entre o estado de carga da bateria 
como uma função da tensão em circuito aberto.

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

2.09

2.08

2.07

2.06

105

100

95

91

86

82

77

72

68

63

58

54

49

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40

  

Months

STATE OF CHARGE AS A FUNCTION OF OPEN CIRCUIT VOLTAGE         

O
P

E
N

 C
IR

C
U

IT
 V

O
LT

A
G

E
  

S
TA

T
E

 O
F 

C
H

A
R

G
E

 [
%

] 
  

2.05 40

2.04 35

30°C 25°C  20°C  40°C

 6. Avarias

Se forem encontradas avarias no bloco ou no carregador,  
contacte um representante da EnerSys. As medidas registadas 
no parágrafo 3.3 identificam problemas e ajudam a estabelecer  
uma base para corrigi-los.

 7. Eliminação

Os blocos NexSys são recicláveis. Os blocos de desperdício 
devem ser embalados e transportados de acordo com as  
regras e regulamentos de transporte prevalecentes. Os blocos 
de desperdício devem ser eliminados em conformidade com 
a legislação local e nacional, por uma entidade licenciada e 
certificada para a reciclagem de ácido de chumbo OK.

devolver ao fabricante!
as baterias usadas com este símbolo devem ser recicladas. 
as baterias usadas que não sejam enviadas para reciclagem têm que ser eliminadas, 
como resíduos tóxicos, respeitando todas as prescrições especiais! Pb
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