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Tack för ditt val av batteribalanserare BE48 från Solenergibutiken! 
 

 
Inledning 
Batterier är alldeles för dyra för att man inte ska vara snäll mot dem och ta väl hand om dem. Väl omhändertagna 
kommer de alltid att leva längre och prestera bättre. När du ska bygga en batteribank med flera enskilda battericeller 
eller batterier är därför en batteribalanserare en mycket god investering. Med en sådan kan du normalt räkna med 
upp till 30% längre livslängd och därmed betydligt lägre totalkostnad över tid. BE48 klarar dessutom att balansera 
både seriekopplade, samtidigt serie och parallellkopplade och parallellkopplade batteribankar.   
 
OBS! Innan du kopplar samman och driftsätter din batteribank, läs igenom nedan noga! 
 
Batterityper 
Denna batteribalanserare/batteriutjämnare är av typen energiöverföringsutjämnare. Den är helt automatisk och 
fungerar med de allra flesta på marknaden förekommande batterier/celler med nominell polspänning om 2,4V, 3,6V, 
6V, 9V & 12V. Batterityper som bly-syra, Litium (LiFePO4, kallas också LFP), Nickel Metallhydrid (Ni-Mh) och Nickel-
Kadmium (Ni-Cd) kan därför användas. Bly-syra batterier inkluderar både öppna och slutna (våta) samt VRLA 
batterier. Batterier av typerna start, fritid, marin, deep cycle, traction, AGM, GEL, Bly-Kol, etc. fungerar därför fint. 
 
Skillnad mellan cell och batteri 
Ett batteri består nästan alltid av flera battericeller kopplade i serie för att komma upp i den batterispänning 
(polspänning) man är ute efter. Cellspänningen är olika hos olika batterityper och beror på den aktuella kemin. 
Vanliga bly-syra batterier har en cellspänning på 2V. 6st sådana seriekopplade celler behövs därför för att nå 12V. 
Seriekopplingen av de enskilda cellerna sker så gott som alltid invändigt i det enskilda batteriet. Litium Järnfosfat 
(LiFePO4) har en cellspänning om 3,2V vilket gör att du behöver 4st för 12,8V. Övriga Litium (Jon & Polymer) har 
oftast 3,6V medan t.ex. Nickel (Mh & Cd) bara har 1,2V. Olika många celler behövs alltså beroende på önskad 
polspänning. Inget hindrar dock att du själv skapar ett batteri genom att seriekoppla så många celler av den typ du 
vill ha och behöver för just din applikation och batterispänning. Om du gör det, se till att matcha alla cellerna så de 
verkligen är så lika som möjligt. Cellspänning, ålder och användning ska alltså vara så lika som möjligt. 
 
Obs! Denna batteribalanserare är speciellt gjord för att hantera enskilda celler eller batterierna med en nominell 
spänning om 2,4V, 3,6V, 6V, 9V eller 12V per battericell eller batteri. Skulle du ha celler eller batterier med annan 
spänning kan du ändå använda BE48 så länge den nominella spänningen ligger mellan 2,4V – 12V. Du får dock inte 
blanda olika fabrikat, modeller, typer, storlekar eller spänningar i samma batteribank. Alla ska dessutom vara nya 
eller av samma ålder och ha haft samma nyttjandegrad. Detta för att du inte ska få onödig intern obalans som du 
inte kan påverka. Lägsta nominella cell eller batterispänning är 2,4V. Battericeller av typerna OPzS & OPzV har bara 
2,0V och kan därför inte anslutas enskilt. Du kan därför inte heller ansluta enskilda celler av typerna Ni-Mh eller Ni-
Cd. Har du högre spänningar på dessa typer är de batterier, inte celler, och de går då fint att använda men du kan 
inte få balansering mellan de enskilda cellerna. 
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Balansering av enskilda Litiumceller eller Litiumbatterier 
Litiumceller ska alltid vara anslutna till en BMS för att förhindra eventuella feltillstånd en Litiumcell inte klarar. En 
BMS hanterar även cellbalanseringen och en BE48 är då helt onödig. Med BE48 kopplad direkt till Litiumceller utan 
BMS kan brand eller i värsta fall explosion uppstå om ett fel i en cell eller i laddningen inträffar. Det kan inte en BE48 
hantera. Vi avråder därför bestämt från att använda BE48 för balansering av enskilda Litiumceller, trots att det är 
möjligt. Balansering av flera enskilda Litiumbatterier (t.ex. 12V) med inbyggd intern BMS men utan yttre (extra) 
anslutning till extern BMS går däremot utmärkt, om den inbyggda BMS:en klarar parallell och/eller seriekoppling av 
flera batterier. Kolla därför specifikationerna på dina batterier innan du kopplar samman dem. Om den inbyggda 
BMS:en i dina batterier inte är godkänd för din tilltänkta typ av sammankoppling, gör den INTE! 
 
Seriekoppling 
Nedan kan fås med en BE48:  
4 x 2,4V batterier/celler och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 9,6V 
4 x 3,6V batterier/celler och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 14,4V 
4 x 6V batterier och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 24V 
4 x 9V batterier och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 36V 
4 x 12V batterier och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 48V 
 
Udda antal batterier 
Då BE48 har 4st av varandra oberoende (nästan) batterianslutningar kan, om man vill, använda en BE48 för 
balansering av 2st, 3st eller 4st batterier. Se bild 2 på sidan 3. Om man har färre batterier (mindre än 4) kan de 
anslutningar som blir över utan problem lämnas ej anslutna för framtida behov. Det påverkar inte BE48:s funktion. I 
de fall ej anslutna utgångar finns, var noga så de inte kan komma åt varandra eller något annat elektriskt ledande. Se 
därför till att de är ordentligt isolerade. De fyra anslutningarna måste dock anslutas i tur och ordning från vänster för 
att detta ska fungera. Behöver du bara tre anslutningar ska den längst till höger vara oanvänd om du har BE48 vänd 
med etiketten mot dig.   
 
Du kan då t.ex. få följande: 
2 x 6V batterier och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 12V med två utgångar oanvända. 
3 x 12V batterier och en BE48 ger en total nominell batterispänning om 36V med en utgång oanvänd. 
 
Som du kan se av ovan, eller lätt kan räkna ut själv, är att många möjliga kombinationer inte är optimala för t.ex. 
solcellsbruk, men de är möjliga om behovet finns i andra applikationer. 
 
Samtidig serie och parallellkoppling eller ren parallellkoppling 
För batterier i samtidig serie och parallellkoppling, t.ex. 2st, 3st eller 4st kan BE48 användas även för detta ändamål. 
Se bild 3. Om du vill parallellkoppla 2st, 3st eller 4st batterier och ha balansering mellan dessa går det också bra. Se 
bild 5 för sammankoppling av parallella batteribankar. Följ instruktionerna för att inte införa onödig obalans från 
början. BE48:s respektive utgång (plus och minus) kopplas då till respektive batteris plus och minus i banken. 
 
Funktion 
När två eller flera batterier seriekopplas för en högre total batteribanksspänning behövs batteribalanserare för att se 
till att varje enskilt batteri i batteribanken alltid får exakt rätt laddning. Utan batteribalanserare riskerar man över 
och/eller underladdning av ett eller flera av de ingående batterierna pga. tillverkningstoleranser, skillnader i den 
kemiska sammansättningen, skillnader i självurladdning, aktuell temperatur och på sättet de är sammankopplade. 
De skillnader som finns, även om de initialt är små, kommer successivt att bli större och större på grund av den 
upprepade urladdningen och laddningen om man inte inför aktiv balansering. Dessa skillnader kommer inte bara att 
korta batteribankens livslängd menligt pga. obalansen i laddningen mellan de ingående batterierna utan också 
minska den totalt användbara kapaciteten. Funktionen är densamma vid ren parallellkoppling. Se ovan. 
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När batteribalanseraren jobbar kommer den aktivt och i realtid att se till att samtliga celler/batterier i batteribanken 
alltid har exakt samma polspänning. Detta sker oavsett om de laddas, laddas ur eller är i vila. Om den upptäcker en 
skillnad om mer än 10mV mellan två batterier som har minst 2,4V polspänning kommer den omedelbart att shunta 
laddström i förhållande till skillnaden från batteriet med högre spänning till det med lägre tills batterierna når exakt 
lika laddning och är utjämnade och i balans. Fullständig balans kan initialt dröja upp till 24 timmar eller mer 
beroende på ursprunglig laddning. Laddströmmen vid utjämningen står helt i proportion till skillnaden i polspänning 
mellan de respektive batterierna och är c:a 0,7A/Volt. En liten skillnad medför alltså en liten laddström medan en 
större skillnad medför en större laddström och den har ett huvudsakligen linjärt förhållande mellan V och A.   
 
Installation 
Innan du kopplar samman dina batterier till en batteribank, var noga med att de alla är exakt lika. De ska vara från 
samma tillverkare, vara av samma modell, samma typ, samma spänning och samma storlek (Ah). Om de inte är nya 
måste de, förutom ovan, vara av samma ålder och ha använts likvärdigt. Du får alltså inte blanda batterier som är 
olika på något sätt. Ingen batteribalanserare oavsett pris eller funktion klarar att kompensera för annat än små 
skillnader mellan i övrigt likvärdiga batterier. Batterier som är olika kommer dessutom att ha olika livslängd. 
 
När du har koll på ovan ska du se till att de alla är ordentligt laddade och har fått vila minst ett dygn innan du kopplar 
samman dem. Är allt OK ska de, innan du kopplar samman dem, ha så gott som exakt samma batterispänning. 
Kontrollmät dem gärna med en multimeter. Om det inte felar mer än någon tiondels Volt är allt OK. Felar det mer, 
ladda de batterier som har lägst spänning en gång till och gör om proceduren ovan.  
 
Anslut batteribalanseraren till batterierna enligt följande: 
(Kontrollera bilderna) 
 
1. Röd (Red) kabel: Positiv / + pol 
2. Svart (Black) kabel: Negativ / - pol 
 
Röd och svart kabel ska användas parvis till respektive batteri. Detta gäller oavsett serie, samtidig serie/parallell eller 
ren parallellkoppling. Blanda inte kablarna mellan de respektive paren och montera dem alltid i turordning. 
Cell/batteri 1 = utgång 1, Cell/batteri 2 = utgång 2, etc. Grå kabel på bilderna nedan indikerar serie och/eller 
parallellkopplingskablarna mellan respektive cell och/eller batteri. 
 
Bild 1: 48V batteribank med 4st 12V batterier i seriekoppling 

 
 
Bild 2: 36V batteribank med 3st 12V batterier i seriekoppling 

 



                                                                                                              Sida 4 av 5 

Solenergibutiken  –  ett solklart val! 
Solenergibutiken i Mälardalen AB Tel:           018-800 19 00 Org.Nr:        559100-8775 Bank:        Sparbanken i Enköping 
Skogstibble Källgården 1 E-post:     info@solenergibutiken.se VAT:             SE559100877501 Bankgiro: 5187-1176 
74020 Vänge Hemsida: www.solenergibutiken.se Web-butik: www.solenergibutiken.se/butik Innehar:   F-skattesedel 
 

 
Utökad kapacitet 
Samtidig serie och parallellkoppling (se bild 3) för utökad kapacitet kan göras för alla angivna batterispänningar med 
2 par, 3 par eller 4 par beroende på vald batteribanksspänning.  
 
Önskas högre kapacitet, välj helst större enskilda batterier från början. Om du måste parallellkoppla två eller fler  
batteribankar för att få önskad total kapacitet, se nedan för rätt inkoppling. 
 
Bild 3: 48V batteribank med 8st 12V batterier i samtidig serie och parallellkoppling 
 

 
 
Inkoppling av parallellkopplade batteribankar 
För att inte introducera onödig obalans i en annars balanserad batteribank behöver man se över hur man kopplar 
samman de olika batteribankarna. Interna förluster i respektive batteri (intern resistans) samt resistans i det kablage 
man använder för att koppla samman bankarna med varandra kan annars medföra onödig obalans mellan de olika 
batterierna som i så fall också måste kompenseras för.   
 
Ju mindre kompensering man behöver ju längre livslängd kan du räkna med. Detta för att varje laddcykel, oavsett 
djup, alltid kortar batteribankens livslängd. En djupare urladdning med följande återladdning kortar dessutom 
batteriets livslängd mer än en mindre djup urladdning. Trots att man har batteribalanserare som förhindrar just 
obalans mår batterierna därför alltid bäst när förutsättningarna är så korrekta det går från början. Goda 
förutsättningar minskar därför onödig urladdning och laddning vilket gynnar livslängden. 
 
För att inte få problem med batteriernas interna resistans (som adderas vid flera batterier i parallell) och onödigt 
långt eller olika långt batterikablage kan man vid sammankopplingen enkelt kompensera för onödiga fel. Koppla 
därför aldrig som i bilden till vänster (parallell, bild 5) nedan. Välj diagonalt om du har två batterier eller 
batteribankar som ska parallellkopplas. Välj Post om du har 3 batterier eller batteribankar. För fyra batterier eller 
batteribankar, välj Halvvägs eller Busbar. Den mest optimala oavsett antal är dock alltid Busbar. Har du möjlighet att 
använda den, gör det.  
 
Vid Post måste alla kablar från sammankopplingspunkten ha exakt samma längd. Vid halvvägs måste de ha exakt 
samma tjocklek (area). En Busbar kan åstadkommas med ett grovt långsträckt platt kopparstycke, eller flera kortare 
som då helst fästs direkt i respektive batteripol. Koppla busbaren från plus vidare till plus, etc. För minus, gör samma 
sak. Se till att storleken är minst 20 x 2mm (B x H) eller att arean är minst 35mm2. Mera är bättre. Kan du inte fästa 
busbaren direkt i polerna, använd mycket korta kablar som på bild 5 nedan. Oavsett hur du kopplar samman dina 
batterier, använd alltid så stor tvärsnittsarea som möjligt och försök att undvika onödiga kopplingspunkter. Även 
extremt små enskilda resistanser (uppträder alltid i alla batterier, busbars, kablar och kopplingspunkter) bildar alltid 
tillsammans betydande resistanser i slutändan vilket påverkar både balansen och prestanda menligt. 
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Bild 5: Olika inkopplingssätt för parallellkoppling 
 

 
 
Antalet ovan kan vara 2, 3 eller 4. Flera parallellkopplade batterier går men rekommenderas inte. Du bestämmer 
själv hur många du behöver för att nå din önskade kapacitet men varje parallellkopplat batteri i din seriekopplade 
batteribank måste innehålla exakt lika många batterier. Varje exempel ovan motsvarar alltså respektive batteri i bild 
1 eller 2. Skulle du jämföra med bild 3 skulle ovan bilder ha innehållit två batterier var, inte fyra. 
 
Livslängd på batterier 
Livslängden på enskilda batterier är olika beroende på hur de är tillverkade och vad de är ämnade för. Livslängden 
räknas oftast i cykler och design eller floatlivslängd. Livslängd i float, dvs. där batterierna ständigt underhållsladdas 
men inte används annat än undantagsvis, som t.ex. i backupändamål, visar normalt den längsta uppskattade 
livslängden för batteritypen. Varje cykel kortar sedan livslängden ytterligare. Beroende på batterityp och kvalité 
varierar den normalt mellan 3 och 20 år eller mer, om de är rätt använda. Livslängden i cykler beror på batterityp, 
kvalité och hur djupt batteriet laddas ur. En cykel är från 100% laddning ner till en vald urladdningsgrad i % tillbaka 
upp till 100%. Ju mindre ett batteri laddas ur, ju fler cykler klarar det. Olika batterier klarar också olika 
urladdningsdjup olika bra. Ett felaktigt val av batteri till din tillämpning kan alltså korta dess livslängd dramatiskt. I 
värsta fall kanske det inte överlever mer än någon månad. Skillnader mellan olika fabrikat och typer förekommer 
naturligtvis. Nedan tabell är därför generell för de olika batterityperna. 
 
Bild 6: Livslängd för olika batterityper vid olika urladdningsdjup 

 
 
Bild 7: Tekniska data för BE48 

 


