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Användarmanual för XD12-100 - LiFePO4 eller LFP 
(Lithium-Iron-Phosphate 4x3,2V cells = 12,8V) 

 
Tack för att du köpt vårt LiFePO4 batteri! 
 
För att du ska få så mycket glädje och nytta som möjligt av ditt nya batteri, läs igenom denna användarmanual noga 
innan du driftsätter ditt nya batteri. 

  
Bra att veta 
Det finns en del praktiska saker man bör veta om Litium och det är att de faktiskt inte bara har fördelar, även om 
fördelarna är riktigt många. Om du skaffar dig koll på alla dess egenskaper har du betydligt större förutsättningar för 
att ditt nya batteri eller batteribank kommer att kunna leverera optimalt under mycket lång tid framöver.  
 
Litiumbatterier passar inte i alla applikationer beroende på ett flertal olika saker. Litium (LiFePO4 eller LFP) är det 
vanligaste Litiumbatteriet i våra sammanhang då den ofta kan ”ersätta” vanliga förbrukarbatterier av typen bly-syra 
som fritid, marin, AGM, GEL eller Bly-Kol. Om du tänkt göra det är det mycket viktigt att du läser igenom nedan då de 
i mångt och mycket kan uppfattas som väldigt lika våra vanliga bly-syra batterier men olikheterna kan i en del fall 
ställa till stora problem om du inte har koll.  
 
För enkelhetens skull hittar du nedan ett antal punkter med nödvändig information för korrekt användande: 
 

Laddning 
• Detta batteri kan INTE laddas om det är kallare än 0 grader Celsius. LiFePO4 batterier tål inte att laddas vid 

minusgrader, därför har detta batteri ett inbyggt skydd som förhindrar laddning vid minusgrader. Batterier 
utan detta skydd kan skadas allvarligt eller förstöras om laddaren inte har detta skydd inbyggt. Undantaget 
är batterier med inbyggd värmefolie som först värmer batteriet till rätt temperatur innan laddningen sätter 
igång. Detta batteri har inte värmefolie inbyggt. 

• Undvik lång tid på underhållsladdning. LiFePO4 batterier har inget behov av detta då egenurladdningen är 
försumbar (<3% per månad vid 20 grader Celsius) i jämförelse med vanliga batterier av typen bly-syra som 
ofta har det dubbla. Stäng därför om möjligt av eller sänk underhållsladdningen (float). Se nedan under 
livslängd.  

• Maximal laddström är 100A. Med så hög laddström är batteriet laddat till 95% på en timme. 

• Rekommenderad maximal laddström för maximal livslängd är 50A eller mindre. 

• Detta batteri ska INTE laddas med vare sig dumma eller smarta laddare som inte har ett speciellt läge för 
Litium eller är godkända för det på annat sätt. (inställning för GEL och 14,4V kan dock fungera till nöds) 

• En bilgenerator bör inte användas för att ladda ett LiFePO4 batteri även om det går. Om en bilgenerator 
måste användas får den iså fall aldrig överstiga 14,6V. OBS! Se avsnittet ”Ersätta Bly-Syra med LiFePO4?” 

• Max laddspänning för detta batteri, oavsett om det ersätter ett bly-syra batteri eller inte så är den 14,6V. 
Precis som med GEL eller Bly-Kol batterier får LiFePO4 INTE utsättas för utjämningsladdning (equalization) 
eller regenereringsladdning som överskrider 14,6V. 

• Om din laddare har inbyggd temperaturkompensering, stäng av den innan du laddar LiFePO4 batterier. Gör 
du inte det kan du överladda ditt batteri. Alternativt kommer den inbyggda BMS:en att förhindra laddning 
helt om det börjar bli kallt ute (under 0 grader). Kan du inte stänga av temperaturkompensationen kan du 
istället prova att sänka laddspänningen till 14,0V om det går. Laddare godkända för LiFePO4 kopplar 
automatiskt bort eventuell temperaturkompenseringen (om den har lägen för flera olika batterityper) när 
laddläget för LiFePO4 används.  

• Litiumbatterier gillar inte heller höga temperaturer. Håll dig helst under +30 grader och aldrig över +45. 
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Urladdning 
• Detta batteri kan användas för urladdning ner till -20 grader men för livslängdens och kapacitetens skull bör 

stora strömuttag undvikas om temperaturen ligger under 0 grader Celsius. Då är även kapaciteten lägre. 

• Detta batteri kan kopplas både parallellt och/eller seriellt upp till 48V och med max 16st batterier totalt i 
samma batteribank. (Max 4st i parallell vid 12V, 8st vid 24V, 12st vid 36V och 16st vid 48V. 

• Detta batteri klarar maximalt 150A i kontinuerlig belastning från förbrukare och 450A kortvarigt. Om du 
behöver försörja större förbrukare än så måste du parallellkoppla flera batterier så de tillsammans klarar den 
högsta tänkta förbrukningen. Annars kommer den inbyggda BMS:en att slå ifrån förbrukarna. 

• Då LiFePO4 har en begränsad förmåga att lämna extremt stora mängder ström (Ampere) i förhållande till sin 
storlek lämpar de sig därför oftast inte som startbatterier. 

• Rekommenderad maximal urladdningsström för maximal livslängd är 75A eller mindre. 

• Skulle BMS:en slå ifrån pga. för hög förbrukning kommer den att slå till igen så snart förbrukningen hamnar 
under maximal specificerad förbrukning. 

• Litiumbatterier gillar inte höga temperaturer. Håll dig helst under +30 grader och aldrig över +45. 

• Detta batteri kan laddas ur helt och hållet utan att det tar skada, dvs. tills den inbyggda BMS:en slår ifrån och 
stänger av alla förbrukare. Det räknas som 100% DOD. När BMS:en slår ifrån är det dock bara urladdat till 
99%. Skulle det laddats ur totalt (100%) förstörs det och kan inte återladdas igen.  

• Den sista procenten får därför under inga som helst omständigheter förbrukas. Detta kan dock hända om du 
t.ex. har glömt att återladda batteriet efter att BMS:en slagit ifrån pga. låg batterispänning och en 
”mikroförbrukare” (t.ex. en LCD-display, klocka eller en batterimonitor) finns ansluten till batteriet under en 
längre tid. Krypströmmar eller batteriets egenurladdning kan under lagring i oladdat tillstånd en längre tid 
också ladda ur den sista kraftreserven. Ovan gäller ALLA LiFePO4 batterier, inte bara vårt. 

• Återladda därför alltid batteriet omedelbart efter att BMS:en slagit ifrån pga. låg batterispänning. 

• Underlåtelse att följa ovan punkter bryter omedelbart alla former av garanti! 

• Anledningen till ovan är att en BMS huvudsakligen är gjord för riktigt stora strömmar och därför inte är 
särskilt bra på att hantera extremt små strömmar. Den kan därför inte effektivt hindra ytterst små 
förbrukare från att tömma batteriet helt på sikt, oavsett om den har stängt av batteriet eller inte.  

 

Påverka livslängden 
• Livslängden kortas om du laddar och laddar ur batteriet väldigt hårt. (mer än 0,5C) 

• Livslängden kortas även av att ladda batteriet till 100% varje gång. Mindre laddgrad än 100% ger längre 
livslängd (precis som med din mobiltelefon, men det ger också något mindre lagrad energimängd). 

• För lägre laddgrad, ändra batteriladdarens Bulk-spänning för att få något lägre SoC. (State of Charge)  

• 100% = 14,6V, 99,5%=13,8V, 99%=13,52V, 95%=13,44V, 90%=13,4V, 80%=13,32V. Lägre spänning = längre 
livslängd men också lite lägre kapacitet. Viss avvikelse från ovan angivna batterispänning kan förekomma. 

• Underhållsladdningen (float) kan med fördel stängas av. Om det inte går, håll den mellan 13,3 – 13,5V. 

• Även urladdningsgraden påverkar batteriets livslängd. Livslängden blir längre om du inte laddar ur så hårt. 
Om du använder någon form av batteriskydd kan det med fördel ställas till 20% DoD = 12,8V, 14% DoD = 
12,6V, 9,5% DoD = 12,0V eller 5% DoD = 11,2V. Vid 10,0V är batteriet tomt och BMS:en stänger av.   

• Typiskt mår LiFePO4 som allra bäst mellan c:a 80% – 20% SoC men 90% – 10% SoC ger störst utbyte i 
förhållande till livslängd och totalkostnad. 90 – 10% SoC ger samma nyttjandegrad som ett riktigt bra AGM  
batteri (80% totalt) men med oerhört mycket längre livslängd. C:a 5000 cykler istället för c:a 500.  

• I solcellssammanhang försöker man alltid att balansera storleken på batteribanken till den faktiska 
förbrukningen och möjligheten till återladdning. Lyckas man bra med det ska merparten av året ligga och 
pendla inom 80% - 20% SoC. Skulle man råka överträda det ibland spelar det inte någon roll. Då har man 
träffat helt rätt och totalkostnaden över tid är då som lägst.  
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• Om du ska lagra ditt LiFePO4 batteri, ladda det till c:a 50-60% och koppla sedan ur det helt och hållet. 
Lagringstemperaturen är optimalt runt 20 grader Celsus men +10 - +30 grader fungerar bra. Säsongsbruk är 
därför fullt möjligt och följer man anvisningarna ovan behövs ingen återladdning under vintern. 

• Efter lagring ska batteriet återladdas fullt innan det åter tas i bruk. 
 

Ersätta bly-syra med LiFePO4? 
• LiFePO4 kan, oftast, ersätta tidigare bly-syra batterier. Ha dock nedan i åtanke annars kan du få problem. 

• Om du måste använda batteriet som startbatteri eller till riktigt tunga förbrukare, se till att batteriet klarar 
de strömmar du kommer att utsätta det för, annars kommer BMS:en att slå ifrån. Om inte ett (1) batteri 
klarar din tänkta belastning måste du parallellkoppla flera batterier upp till den kapacitet du behöver. Max 4 
batterier i parallellkoppling och totalt max 600A kontinuerligt gäller för detta batteri i 12V. 

• Behöver du mera kraft finns två sätt, antingen ökar du spänningen genom att seriekoppla två eller 4 
batterier till 24V eller 48V vilket ger hälften eller en fjärdedel av strömmen, men samtidigt upp till dubbla 
eller fyrdubbla effekten eller så skaffar du batterier som från början har större kapacitet.  

• Om du ökar spänningen i din batteribank, tänk på att alla förbrukare du ansluter måste vara anpassade för 
den nya spänningen. 

• Om du ska ladda LiFePO4 batterier med generatorn i ditt fordon är det oerhört viktigt att följande tas i 
beaktande: 

• Vanliga startbatterier (eller andra batterier av typen bly-syra) används normalt bara till en relativt liten del 
av dess kapacitet. (10 – 50%) De har dessutom pga. sin kemi en automatiskt fallande laddström mot högre 
laddning (SoC) vilket även gör att laddströmmen oftast inte är så hög. (den interna resistansen blir högre och 
högre ju mer laddat batteriet blir) Därför tar det också längre tid att återladda bly-syra batterier. 

• Batterier av typen LiFePO4 beter sig helt annorlunda. De har en väldigt låg inre resistans under nästan hela 
sitt kapacitetsområde vilket gör att precis varenda Ampere din generator kan producera kommer att laddas 
till ditt batteri, ända till det är fullt laddat! Det ställer enorma krav på din generator, dina kablar och övrig 
installation. Skillnaden i laddmottaglighet jämförs ofta bildligt talat mellan ett sugrör och ett stuprör. 

• Om din installation från början INTE är anpassat för LiFePO4 batterier kommer du förmodligen att bli 
tvungen att byta och/eller anpassa hela eller delar av ditt befintliga system. Som exempel klarar inte en 
vanlig generator full belastning under någon längre tid utan värmeproblem.    

 

Inkoppling 
• Om du ska bygga en batteribank av något slag, se till att samtliga batterier som ska ingå i batteribanken är till 

100% laddade innan du kopplar samman dem. 

• Om du ska parallellkoppla flera batterier, följ något av nedan exempel, utom det vänstra. Vid POST & 
BUSBAR, tänk på att alla kablar måste vara lika långa. Om du kan koppla BUSBAR utan kablar, dvs. ansluta de 
långa och grova kopparstyckena direkt till polerna är det absolut bäst. Vid HALVVÄGS och DIAGONALT ska 
kablarna vara av samma dimension. Alla kablar ska dessutom vara så korta som möjligt och minst 35mm2, 
helst grövre. Detta gäller särskilt batteribankar man vet kommer att bli utsatta för mycket höga strömmar.  
 

 
 

• För Diagonalt rekommenderas max 2 batterier, för 3 batterier välj Post eller Busbar, för 4 batterier kan Post, 
Halvvägs eller Busbar användas. Om du har möjlighet, använd alltid busbar, oavsett antal batterier.   
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• Om du ska seriekoppla flera batterier till en högre total batteribanksspänning, var noga med att de har så 
lika spänning som möjligt innan du kopplar samman dem. Om du inte vill använda en batteribalanserare, be  
oss gärna att matcha dina batterier vid order. Sänk sedan laddspänningen till under 14,4V men helst till 
13,8V eller lägre. Om du absolut måste ha ut varje uns av energi ur din batteribank måste du använda en 
batteribalanserare. Kontakta oss iså fall. 

 

Storlek på batteribanken 
För att inte batteriets eller batteriernas BMS ska slå ifrån pga. överbelastning krävs att du skaffar dig kunskap om hur 
mycket effekt samtliga dina förbrukare du tänkt använda samtidigt tar totalt. Den effekten får inte överstiga 
batteriets maximala strömuttag kontinuerligt. Om du inte vet hur mycket ström varje enskild förbrukare vill som 
mest kan du istället kanske hitta uppgifter om hur många Watt respektive förbrukare vill ha. Det brukar finnas 
uppgifter om det på de flesta förbrukare. Summera alla dina förbrukares Watt och dela med batterispänningen för 
att se om de tillsammans överstiger ditt batteris maximala strömkapacitet.  
 
Om du tänkt använda en invertrar så gäller också ovan. De är riktiga storförbrukare av energi. Räkna därför med att 
batteribanken ska kunna lämna c:a 100A kontinuerligt per 1000W inverter i 12V. En 3000W inverter kräver då att 
batteribanken kan lämna 300A kontinuerligt. Vissa invertrar som t.ex. vår serie IPower PLUS från Epever klarar att 
lämna upp till dubbla effekten under upp till 5 sekunder. Om du har en så kraftfull inverter och vill använda den till 
max måste du dubbla kapaciteten på batteribanken för att den ska orka stå emot. D.v.s. en 3000W inverter kommer 
då att maximalt kunna förbruka upp till 6000W eller 600A istället för 3000W och 300A. Kör du 24V, vilket vore bra 
med dessa effekter, krävs bara halva strömmen. Det beräknade uttaget i Ampere för respektive storlek ovan ligger 
medvetet lite i överkant för säkerhets skull. (1000W/12V=83,3A) 
 
För att räkna om Ampere till Watt eller vice versa, använd följande formel: 
I = Ampere  P = U x I 
P = Watt  I = P / U 
U = Volt  U = P / I 
 
I övrigt beräknas batteribankens storlek på samma sätt som för vanliga bly-syra batterier. Enda egentliga skillnaden 
är att LiFePO4 kan dras ut helt (100% DOD) om man vill till skillnad från bly-syra som ofta inte klarar med än 50%.  
 

Fördelar med LiFePO4 
• LiFePO4 (med BMS) är ett av marknadens i särklass säkraste batterier. Det är t.o.m. betydligt säkrare än 

vanliga bly-batterier. 

• Det är miljövänligt eftersom det inte innehåller vare sig nickel eller kobolt. 

• LiFePO4 kan cyklas från 100% till 0% och tillbaka till 100% igen utan att skadas. 

• Du kan utöka livslängden ordentligt genom att begränsa laddning och urladdning lite. 

• Du kan utöka livslängden ytterligare genom att inte ”stressa” batteriet i onödan med höga strömmar vid 
laddning och urladdning. 

• Om du kan hålla batteriet inom +5 - +30 grader Celcius får du ytterligare längre livslängd. 

• LiFePO4 tål partiell (delvis) laddning under lång tid. Det mår t.o.m. bättre av det. 

• Du kan utan problem lagra dessa batterier under lång tid utan återladdning. Om batteriet står svalt är 
egenurladdningen bara 2% per månad. Med andra ord klarar de säsongsbruk utmärkt. 

• Cyklingskapaciteten jämfört med ett AGM-batteri är väldigt mycket högre. Ett AGM-batteri klarar i snitt 500 
gånger ner till 50% DOD. Det motsvarar 500/365 = 1,37 år om du cyklar det till 50% en gång varje dag. 

• Ett bra litiumbatteri av hög kvalité klarar 3000 gånger ner till 100% DOD. Det motsvarar drygt 8 år om du 
cyklar det ner till 100% en gång varje dag året om! Det motsvarar 6 gånger fler cykler och 12 gånger så hög 
användbar kapacitet. 
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• Ett bra AGM-batteri har normalt en designlivslängd på 5-7 år, ett LiFePO4 klarar förmodligen mer än 20 år. 

• Ett batteri av typen bly-syra är förbrukat när antalet cykler är uppnått. Ett LiFePO4 har fortfarande 80% av 
sin kapacitet kvar. 

• Ett LiFePO4 batteri kan väga upp till 70% mindre än ett bly-batteri. Ett typiskt 100Ah LiFePO4 (vårt) väger 
10,7Kg jämfört med ett bra AGM-batteri på 100Ah som väger ungefär 32Kg. 

• Alternativt kan det göras betydligt mindre med samma kapacitet. 

• Effektiviteten hos LiFePO4 är mycket högre än för bly-batterier. Räkna med ca 92% jämfört med c:a 80%. 

• I solcellssammanhang kan effektiviteten hos LiFePO4 vara upp till 50% högre eller mer mellan 70-100% SoC i 
jämförelse med bly-batterier då bly-batterier har väldigt låg verkningsgrad från 70% SoC till full laddning. De 
sista 10-20% tar väldigt lång tid att ladda vilket kan resultera i att blybatterier om de används i solcells-
sammanhang kanske aldrig blir fullt laddade.  

• Ett LiFePO4 batteri på 100Ah kan laddas till 95% på en (1) timme utan att det tar skada men det bör inte 
laddas fortare än på 2 timmar. Ett bly-batteri ska inte laddas fortare än på 4 timmar till 80%. De sista 20% tar 
oftast minst lika lång tid eller längre. 

• Ett LiFePO4 batteri (100Ah) kostar idag ungefär det dubbla mot ett riktigt bra Deep Cycle AGM eller GEL-
batteri med samma kapacitet men för att få samma användbara kapacitet måste du köpa 2st AGM eller GEL-
batterier. 

 

Beräknad livslängd 
För att få fram våra LiFePO4 batteriers kapacitet och livslängd är de testade enligt nedan: 

• 20 grader Celsius omgivningstemperatur.  

• Batterierna cyklas från 100% till 0% med 0,3C och återladdas sedan till 100% (= en laddcykel) med 0,3C 
laddström. (C= storleken på laddström eller urladdningsström i A delat med batteristorleken i Ah = 
30/100=0,3) C=0,3 eller 30A. Efter en timmes vila cyklas de återigen enligt ovan.  

• Ovan procedur upprepas tills 80% av batteriets kapacitet återstår.  

• Våra batterier klarar minst 3000 cykler enligt ovanstående testmetod. 
 

I praktiken är dock livslängden starkt beroende av hur batteriet används. Vill man ha längre livslängd (i cykler eller år 
räknat) kan man begränsa både laddningsgrad (SoC) och urladdningsdjup (DoD) för att få längre livslängd. Nackdelen 
med detta är att den tillgängliga mängden lagrad energi då också blir motsvarande mindre. Man kan också begränsa 
underhållsladdningen eller stänga av den helt vilket fungerar utmärkt i solcellssammanhang då underhållsladdning 
inte kan tillföra något positivt annat än för bly-syra batterier. Står batteriet svalt istället för varmt får det ännu längre 
livslängd, precis som det får längre livslängd om det inte laddas eller laddas ur för hårt. Optimalt för livslängdens 
skull bör laddning och urladdning begränsas till under 0,5C och temperaturen hållas mellan 10 - 30 grader Celsius.  
 
Teoretisk livslängd för detta batteri, om det är förnuftigt använt är: 
 
100% DOD = > 3000 cykler = 8,2 år vid en cykel varje dag 365 dagar om året 
80% DOD = > 5000 cykler = 13,7 år vid en cykel varje dag 365 dagar om året 
50% DOD = > 8000 cykler = 21,9 år vid en cykel varje dag 365 dagar om året 

 
I praktiskt bruk skiljer sig naturligtvis livslängden åt betydligt och bestäms helt av hur du använder det. För maximal 
livslängd, anpassa därför alltid storleken på din batteribank i förhållande till hur den ska användas. Följer du denna 
manual bör du kunna få ut 10 till 20 års livslängd. I bästa fall, om du är snäll med ditt batteri och noga med hur du 
använder det kan det bli ännu längre. Kör du däremot batteriet riktigt hårt med djupa cykler en eller flera gånger om 
dagen med hård laddning kan du förmodligen räkna med 2-8 år. Och om du inte är noga eller struntar i ovan kan det 
istället vara betydligt kortare. Det är alltså du som bestämmer.  
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Specifikationer för XD12-100 - LiFePO4 

• 12,8V 

• 100Ah  

• 1280Wh 

• Max kontinuerlig urladdningsström 150A (1,5C) = 1920W 

• Rekommenderad urladdningsström < 75A (0,75C) = 960W 

• Max tillfällig urladdningsström 450A (4,5C) = 5760W 

• Max laddström 100A (1C) = 1280W 

• Rekommenderad laddström < 50A (0,5C) = 640W) 

• Kan ersätta tidigare bly-syra batterier 

• Kan serie och/eller parallellkopplas 

• Upp till 16 batterier i samma batteribank (1600Ah - 20,48kWh) 

• Behöver inte vara fullt laddat för att må bra 

• Extremt låg egenurladdning <3% per månad 

• Kan lagras länge utan återladdning > 1 år 

• Perfekt för säsongsbruk 

• Inbyggd högkvalitativ BMS 

• Inbyggd cellbalansering 

• Inbyggt skydd mot överspänning 

• Inbyggt skydd mot underspänning 

• Inbyggt skydd mot överström 

• Inbyggt skydd mot överurladdning 

• Inbyggt skydd mot kortslutning 

• Inbyggt skydd mot övertemperatur 

• Inbyggt skydd mot laddning vid minusgrader 

• Max laddspänning bulk 14,6V (13,3 - 14,4V rekommenderas för längre livslängd) 

• Max laddspänning float 13,7V (13,3 - 13,5V rekommenderas för längre livslängd) 

• Om möjlighet finns, stäng av floatladdning vid cykliskt bruk i solcellssammanhang 

• Urladdning kan ske mellan -20 - +50 grader (+10 - +30 grader rekommenderas) 

• Laddning kan ske mellan +-0 - +50 grader (+10 - +30 grader rekommenderas) 

• Förvaring kan ske mellan -20 - +50 grader (+10 - +30 grader rekommenderas) 

• Anslutning M8 bult (medföljer) 

• Storlek i mm 328 x 215 x 172 (B x H x D) (exklusive poler)  

• Höjd 219 mm inklusive poler (c:a 235-240 mm inklusive polbult och anslutningskablar) 

• Vikt 10,7 Kg 

• 5 års begränsad garanti gäller. 

• Garantin upphör att gälla om du inte följer manualen.  

• Garantin gäller inte heller för professionell användning eller om du uppenbart har misshandlat, 

missbrukat, öppnat, tappat, modifierat, kopplat batteriet fel, laddat fel, kortslutit, överbelastat 

upprepade gånger, underlåtit att ladda det omedelbart efter att BMS:en slagit ifrån vid 

underspänning, varit vårdslös eller på annat sätt inte vårdat ditt batteri omsorgsfullt och i enlighet 

med manualen.  
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Lagring och transport 
• Batteriet måste vara väl packat och skyddat under transport.  

• Plastlådan som skyddar cellerna kan krossas av hårda stötar och slarvig hantering. 

• Litiumbatterier har sina egna regler för transport, dessa måste alltid följas (transportkod UN3480). 

• Batteriet bör förvaras i temperaturer från -20 till +30 grader.  

• Batteriet ska förvaras i torra, rena och smutsfria miljöer med god ventilation. 

• Under transport får inte batteriet vara laddat till mer än 30%. 

• Under lagring bör batteriet vara laddat till c:a 50% 

• Batteriet bör vid förvaring laddas minst en gång per år upp till 60% för att hålla det aktivt. 

Varningar och tips 
Solenergibutiken ansvarar inte för fel på grund av slarvig användning och/eller följdfel som uppstår på grund av 
felaktig eller försumlig användning. 
 

• Batteriet ska inte förvaras i extremt heta miljöer och ska inte utsättas för solljus under längre perioder. 

• Utsätt inte batteriet för fukt eller vatten eftersom detta kan leda till krypström mellan batteripolerna. 

• Kortslut aldrig batteriet med metallföremål eller liknande. 

• Om batteriet ska transporteras ska transportkod UN3480 alltid följas. 

• Undvik felaktiga anslutningar och överbelastningar. 

• Ta aldrig isär batteriet. Det förbrukar all form av garanti.  

• Utsätt aldrig batteriet för slag eller stötar. 

• Undvik användning och/eller förvaring av batteriet vid temperaturer över 40 grader. 

• Undvik att ladda batteriet snabbt, särskilt när det är kallt, det kortar livslängden. 

• Om batteriet är helt tomt, ladda omedelbart upp det igen. 

• Använd endast godkända laddare avsedda för LiFePO4 batterier. Fel laddare kan skada batteriet. 

• Om det finns en "lukt" från batteriet ska den inte användas utan skickas för kontroll. 

• Om batteriet läcker vätska, skölj omedelbart med vatten och kontakta läkare. 

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn och djur. 

• Håll batteriet borta från öppen eld. 

• Litiumbatterier är specialavfall och måste kasseras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. 

• Detta batteri är godkänt för seriekoppling, parallellkoppling och samtidig serie/parallellkoppling upp till 

maximalt 4 batterier i serie, 4 batterier i parallell eller 16 batterier i samtidig seriell/parallell koppling. 

• Ladda alltid upp alla batterier som ska användas i samma batteribank till 100% och kontrollera deras 

spänning efter att de varit oanvända och bortkopplade i ett dygn. Om de inte avviker mer än +-0,1V 

sinsemellan kan de användas tillsammans utan batteribalanserare.  

• Efter sammankoppling ska batterierna kontrollmätas minst 2 gånger om året för att förhindra obalans. Sänk 

gärna laddspänningen till 13,5V per batteri för att undvika problem. Dvs, 27V för en 24V batteribank och 54V 

för 48V batteribank. Om obalans upptäcks, balansera upp banken igen genom att ladda varje batteri för sig 

till 100%. Om det inte hjälper, använd en batteribalanserare. 

• Om batterierna avviker mera än +-0,1V sinsemellan efter en full uppladdning, prova att ladda upp dem en 

gång till och låt dem sedan vila ett dygn. Hjälper det inte ska en batteribalanserare användas.  

• Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, kontakta oss. 

OBS! 
För garantivillkor, se specifikationerna på sidan 6. 
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Tekniska termer 
SoC State of Charge Laddningsgrad 

DoD Depth of Discharge Urladdningsgrad 

Ah Amperetimmar Ampere/Timmar 

Wh Wattimmar Watt/Timmar 

W Watt Kan även skrivas som P 

A Ampere Kan även skrivas som I 

V Volt Kan även skrivas som U 

C A/Ah Storlek på laddning/urladdning i A 
 
 

Egna anteckningar: 


