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 1. Začetek obratovanja

Blok akumulatorji NexSys so ob dobavi napolnjeni. Blok akumulator 
morate pregledati in se prepričati, da je brezhiben.

Preverite:

1.  Prostor za blok akumulator mora biti čist.
2.   Kabli na strani blok akumulatorja morajo imeti dober stik s poli;  

preverite ustreznost polarizacije.

Pri blok akumulatorjih, ki ne potrebujejo vzdrževanja, uporabite 
posebne kodirne sisteme za polnilne naprave z vtičem in vtičnico, 
da preprečite naključno priključitev na napačno vrsto polnilnika.  
Električnih naprav nikoli ne priključite neposredno (na primer:  

opozorilne luči) na le del blok akumulatorja. To lahko povzroči  
neenakomerno polnjenje blokov, npr. izgubo zmogljivosti, hitro  
praznjenje in poškodbe blokov, zaradi česar ni mogoče uveljavljati  
garancije za blok akumulatorje NexSys.
Pred prvo uporabo napolnite blok akumulator (glejte razdelek 2.2). 
Skupaj lahko povežete le enako napolnjene bloke.

Navodila za uporabo in vzdrževanje blok akumulatorjev NexSys® Slovenian

Blok akumulatorji NexSys® so namenjeni za uporabo pri nizkih obremenitvah. Blok akumulatorji so svinčevo-kislinski akumulatorji z  
regulacijskim ventilom in našo tehnologijo TPPL (Thin Plate Pure Lead).

 Nazivni podatki

1. Nazivna zmogljivost C5/C6:  glejte tipsko ploščico
2. Nazivna napetost:  glejte tipsko ploščico
3. Tok praznjenja:  C5/5 h ali C6/6 h
4. Nazivna temperatura:  30°C

V primerjavi z običajnimi blok akumulatorji s tekočim elektrolitom imajo blok akumulatorji NexSys imobiliziran elektrolit. Namesto prezračevalnega 
čepa je za uravnavanje notranjega tlaka plina uporabljen ventil, ki preprečuje vdor kisika in omogoča odvajanje odvečnih napajalnih plinov v 
primeru prekomerne napolnjenosti. Pri ravnanju s svinčevo-kislinskimi akumulatorji z regulacijskim ventilom veljajo enake varnostne zahteve kot 
pri blok akumulatorjih z zračenimi celicami. To pomaga pri zaščiti pred nevarnostmi električnega toka zaradi eksplozije elektrolitskega plina in 
jedkega elektrolita.
Ventilov blok akumulatorja ne smete nikoli odstraniti. V blok akumulatorje ni potrebno dolivati destilirane ali demineralizirane vode.
Za vse povezave z bloki je treba uporabiti prožne priključke. Uporabiti je treba pritrdilne elemente, odobrene za EnerSys® .

VarNoSTNi ukrePi

oPoZoriLo – Posod ali pokrovov NE čistite z olji, organskimi topili, alkoholom, detergentom, močnimi kislinami, močnimi bazami, topili na osnovi 
nafte ali raztopino amoniaka. Ti materiali lahko trajno poškodujejo posodo bloka in pokrov, kar izniči garancijo.

Z neupoštevanjem teh navodil za obratovanje in vzdrževanje ali uporabo neoriginalnih delov se izniči garancija za blok akumulatorje NexSys.

NeVarNoST 
VSeBuje: svinec, žveplovo kislino (elektrolit), svinčeve spojine 

Škodljivo zdravju, če zaužijete, vdihavate ali če pride v stik s kožo. Kislina povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. V primeru zaužitja 
ali vdihavanja lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. Lahko škoduje dojenim otrokom. V primeru zaužitja ali vdihavanja lah-
ko povzroči raka. Povzroča draženje kože in hude poškodbe oči. Stik z notranjimi deli lahko povzroči draženje kože ali hude opekline.  
Dolgotrajno ali ponavljajoče se izpostavljanje oziroma zaužitje ali vdihavanje lahko povzroči poškodbe osrednjega živčnega sistema, krvi in 
ledvic ter draženje oči, dihalnega sistema in kože. Med polnjenjem lahko nastane eksplozivna mešanica zraka in plina. Zelo lahko vnetljiv plin 
(vodik). Nevarnost eksplozije, požara, sunka ali izstrelkov. Pred uporabo pridobite posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler ne preberete in 
razumete vseh varnostnih ukrepov. Po uporabi temeljito operite. Ne jejte, pijte ali kadite med uporabo tega izdelka. Izogibajte se stiku v času 
nosečnosti/dojenja. Uporabljajte zaščitne rokavice/oblačila in zaščito za oči/obraz. 

Uporabljajte samo na prostem ali v prostoru z dobrim prezračevanjem. Izogibajte se stiku s kislino v notranjosti.  
Ne vdihavajte prahu/dima/plina/meglic/hlapov/pršenja. Ne shranjujte v bližini grelnih naprav/iskrenja/odprtega  
ognja/vročih površin. ČE ZAUŽIJETE Izperite usta, ne poskušajte izzvati bruhanja. Če se ne počutite dobro, 
pokličite center za zastrupitve/zdravnika. ČE PRIDE V STIK Z OBLAČILI ALI KOŽO (ali lasmi):  
Takoj odstranite/slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred vnovično uporabo. Kožo sperite  
z vodo oz. se stuširajte. V PRIMERU VDIHAVANJA: Osebo postavite na svež zrak in v udoben položaj  
za dihanje. Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. ČE PRIDE V STIK Z OČMI: Nekaj  
minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih nosite in če to ni prezahtevno.  
Nadaljujte z izpiranjem. Če pride do izpostavitve ali se ne počutite dobro, poiščite medicinsko  
pomoč/nasvet. Shranjujte v zaklenjenem prostoru z dobrim prezračevanjem skladno z  
lokalnimi in regionalnimi predpisi. Hranite zunaj dosega otrok. 

oPoZoriLo: Nevarnost požara, eksplozije ali opeklin.  
Ne razstavljajte, segrevajte nad 60°C ali zažigajte.  
Prostore, kjer napravo uporabljate ali polnite, dobro prezračite. 

ViSoka NaPeToST: Nevarnost udara.  
Ne dotikajte se neizoliranih terminalov ali priključkov. 



Vrtilni momenti vijakov kablov in priključkov so navedeni v spodnji 
tabeli:

Vrsta blok 
akumulatorja 
NexSys®

Standardni 
priključek

Vrtilni 
moment 
priključka

Terminalski 
priključek

Vrtilni 
moment 
priključka 
Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6, ženski 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6, ženski 9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16“, 
ženski

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6, ženski 9,0 80 M6, 
sprednji 
priključek

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8, ženski 9,0 80 M6, 
sprednji 
priključek

9,0 80

 
 2. Obratovanje

Nazivna delovna temperatura je 30°C pri stopnji polnjenja C5/C6.  
Optimalna življenjska doba blok akumulatorja je odvisna od pogojev 
dela (temperature in globine izpraznjenosti). Blok akumulator se lahko  
uporablja pri temperaturi okolja med +5°C in +45°C – vsako uporabo  
izven tega območja mora odobriti predstavnik družbe EnerSys®. 
Blok akumulator optimalno deluje pri temperaturi od 25°C do 30°C. 
Višje temperature skrajšajo življenjsko dobo blok akumulatorja,  
nižje temperature pa zmanjšajo razpoložljivo zmogljivost. Blok  
akumulatorjev ni dovoljeno uporabljati pri temperaturi, ki je višja od 
+45°C. Temperatura vpliva na zmogljivost blok akumulatorja, ki se  
znatno zmanjša pri temperaturah pod +10°C. Optimalna življenjska 
doba blok akumulatorja je odvisna od pogojev dela (zmerne  
temperature in izpraznjenosti, enake ali nižje od 60% nazivne  
zmogljivosti C5/C6). Blok akumulator doseže polno zmogljivost po 
približno 3 ciklih polnjenja in praznjenja.

 2.1 Praznjenje

Ventili na vrhu blok akumulatorja ne smejo biti zaprti ali pokriti.
Električne priključke (npr. vtiče) lahko priklopite ali odklopite samo, 
če električni tokokrog ni sklenjen. Praznjenje, ki presega 80%  
nazivne zmogljivosti (globoko praznjenje), ni sprejemljivo, ker skrajša 
življenjsko dobo blok akumulatorja. Izpraznjene blok akumulatorje  
TAKOJ napolnite in jih NE puščajte v izpraznjenem stanju.
opomba: naslednje se nanaša samo na delno napolnjene blok  
akumulatorje.
Izpraznjen blok akumulator lahko zmrzne. Omejite praznjenje na 
največ 80-odstotno izpraznjenost. Življenjska doba blok akumulatorja  
je odvisna od izpraznjenosti – večja kot je izpraznjenost, krajša je 
življenjska doba.
Uporabite naslednje nastavitve za prekinitev energije:
•  60-odstotna izpraznjenost pri 1,96 V na celico; ali
•  80-odstotna izpraznjenost pri 1,92 V na celico; ali
pri praznjenju s tokom v območju I1 do I6.
Pri nižjem toku se obrnite na predstavnika družbe EnerSys®.

 2.2 Polnjenje

Blok akumulatorje NexSys® MORATE polniti z odobrenim polnilnikom  
EnerSys. Uporaba drugih polnilnikov vpliva na zmogljivost in  
življenjsko dobo blok akumulatorja ter izniči garancijo. Poseben profil  
polnjenja s stopnjami visoke napolnjenosti, razvit za polnjenje  
blok akumulatorjev NexSys, omogoča hitro polnjenje v 3 urah pri 
60-odstotni izpraznjenosti in priložnostno polnjenje, ki ga lahko  
izvajate tako pogosto, kot je treba, pri tem pa se blok akumulatorji ne 
poškodujejo. 

Blok akumulatorji NexSys imajo izredno nizke emisije plinov. Kljub 
temu morate zagotoviti prezračevanje polnilnih plinov. Vrata ter  
pokrove ohišij in vložišč blok akumulatorjev morate odpreti ali  
odstraniti. Izklopite polnilnik in priklopite blok akumulator. Pazite na 
polarizacijo. (plus na plus oz. minus na minus). Nato vklopite polnilnik.

 2.3 Izravnalno polnjenje

Odobreni polnilnik EnerSys ima posebne funkcije, ki ohranjajo  
napolnjenost in izravnanost blok akumulatorja.

 3. Vzdrževanje 

Elektrolit je imobiliziran. Gostote elektrolita ni mogoče izmeriti.  
Nikoli ne odstranite varnostnih ventilov z blok akumulatorja. V primeru  
nenamerne poškodbe ventila se obrnite na predstavnika družbe  
EnerSys.

 3.1 Dnevno

•  Blok akumulator napolnite po vsakem praznjenju.
•   Preverite vtiče in kable ter se prepričajte, da so izolacijski pokrovi v 

dobrem stanju in na svojem mestu.

 3.2 Tedensko

•  Povsem napolnite vsaj enkrat tedensko (do 6 ur).
•   Vizualno preglejte vse dele blok akumulatorja in se prepričajte, da 

niso umazani in poškodovani. Posebej pozorno preglejte polnilne 
vtiče in kable.

 3.3 Vsake tri mesece

Po končanem polnjenju izmerite končno napetost polnjenja in si 
zabeležite:
•  napetost celotnega blok akumulatorja,
•  napetosti posameznih blokov.
V primeru večjih odstopanj od prejšnjih meritev ali razlik med bloki 
pokličite predstavnika družbe EnerSys.
Če se akumulator prehitro izprazni, preverite:
•  ali je zmogljivost blok akumulatorja ustrezna za predvideno delo,
•  nastavitve polnilnika.

 3.4 Letno

Odstranjevanje prahu iz polnilnika.
električni priključki: preverite vse priključke (vtičnice, kable in  
kontakte). 
Blok akumulatorji s priključki z vstavki: preverite vrtilni moment  
vijakov. Preverite izolacijski upor blok akumulatorja. Izolacijski upor 
blok akumulatorja ne sme biti nižji od vrednosti 50 Ω /volt naziv-
ne napetosti. Pri blok akumulatorjih z nazivno napetostjo do 20 V je  
minimalna vrednost 1000 Ω.

 4. Nega blok akumulatorja

Blok akumulator mora biti vedno čist in suh. Odstranite vso tekočino iz 
akumulatorskega pladnja in jo ustrezno zavrzite.
Po čiščenju morate popraviti poškodbe izolacije akumulatorskega 
pladnja, da preprečite korozijo.



 5. Skladiščenje

Proizvajalec dobavlja povsem napolnjene blok akumulatorje. Med 
skladiščenjem se napolnjenost zmanjšuje. Skladiščenje z nesklenjenim  
tokokrogom povzroči parazitske kemične reakcije, zaradi česar blok 
akumulator izgublja energijo. Stopnja samodejnega praznjenja ni  
linearna in se zmanjšuje skupaj z zmanjševanjem napolnjenosti. Nanjo 
močno vpliva tudi temperatura. Visoke temperature znatno skrajšajo 
čas skladiščenja. Priporočamo, da povsem napolnjen blok akumulator  
hranite na hladnem in suhem mestu, najbolje pri temperaturi pod 
20°C. Najdaljša doba skladiščenja blok akumulatorja brez pregleda je 
2 leti, če je shranjen pri temperaturi pod 20°C, po tem času pa je treba  
blok akumulator znova napolniti. Kljub temu priporočamo, da po  
12 mesecih izvedete pregled z nesklenjenim tokokrogom in blok  
akumulator napolnite, če znaša nesklenjen tokokrog manj kor 2,10 V 
na celico. Blok akumulator lahko shranjujete do 5 let brez poslabšanja 
zmogljivosti, če pregled z nesklenjenim tokokrogom (OCV) izvajate 
vsakih 12 mesecev. Če akumulator shranjujete pri temperaturi nad 
30°C, morate pregled z nesklenjenim tokokrogom izvajati vsakih  
6 mesecev. Spodnji grafikon prikazuje razmerje med stanjem  
napolnjenosti akumulatorja kot funkcijo nesklenjenega tokokroga.
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 6. Okvare

V primeru okvare akumulatorskega bloka ali polnilnika pokličite  
predstavnika družbe EnerSys. S pomočjo meritev iz odstavka 3.3 boste 
identificirali težave in vzpostavili osnovo za njihovo odpravljanje.

 7. Odlaganje

Blok akumulatorje NexSys je mogoče reciklirati. Pakiranje in transport  
odpadnih blok akumulatorjev morata biti v skladu z veljavnimi  
pravili in predpisi glede transporta. Odlaganje odpadnih blok  
akumulatorjev mora izvesti izvajalec, ki ima licenco oz. certifikat za  
recikliranje svinčevo-kislinskih akumulatorjev, v skladu z lokalno in 
nacionalno zakonodajo.

Nazaj k proizvajalcu!
akumulatorje s tem znakom morate reciklirati.
akumulatorje, ki niso reciklirani, morate odstraniti kot nevarne odpadke!
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