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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.  


