
BatterianslutningarFlera batterier kan serie- oh parallellkopplas för att uppnå önskat kapaitet Vid parallell- oh seriekop-pling ska batterier av samma typ, samma ålder, samma nominell kapaitet ska användas. Blanda inteolika batterityper oh inte batterier av olika storlekar . Batterier tappar kapaitet med tiden, blandainte gamla oh nya batterier.Det allra vanligaste batterispänningen för solellapplikationer är 12V.Varning: Kortslut inte plus- oh minuspolen av samma batteri eller ett batteribanksplus- oh minuspol.ParallellkopplingParallellkoppling innebär att alla pluspolerna ansluts ihop oh alla minuspolerna kopplas ihop. Vidparallellkoppling får hela batteribanken samma spänning, (12V).Använd grova oh korta kablar för serie oh parallellkoppling.Bilderna nedan visar �era plaering alternativ för parallell anslutning för 12V system.

Fig. 1: Det allra vanligaste sättet att parallellkoppla batterier är att lägga batterierna på rad medmed samma orientering (alla pluspoler åt samma håll) oh ansluta enligt bilden (röd är plus oh svartär minus). System spänning 12V. Si�rorna inom prantes anger kabellängder ((i m) för vår 100AhAGMbatteri, (SL-12-100D)
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Fig.2: Ett annat alternativ för parallellkoppling om utrymmet skulle inte tillåta plaering på rad(enligt Fig. 1). Plaera enligt bilden, exemplet visar exempel då minuspolerna är vända mot varandra.Det går lika bra med minuspolerna utåt oh pluspolerna vända mot varandra. Systemspänning 12V.Si�rorna inom prantes anger kabellängder (m) för vår 100Ah AGMbatteri, (SL-12-100D)

Fig. 3: AGM batterier kan läggas på varandra som i bilden. Våta batterier som kräver vätskekontrollska inte stplas på varandra. För anslutning enligt denna modell behövs det två par längre oh ett parkortare kablar. Systemspänning 12V. Si�rorna inom prantes anger kabellängder (i m) för vår 100AhAGMbatteri, (SL-12-100D)Seriekoppling av batterier12V batterier kan seriekopplas för att få högre spänning. För solellstillämpningar är det vanligt med12V oh 24V (48V i större anläggningar förekommer). Om syftet är att växla till 230V AC är detfördelaktigt att ha system spänning på 24V. 2



Det vanligastesättet att få 24V är enligt bilden nedan. Plaera batterierna i rad i par, anslut enabatteris pluspol till det andra batteriets minuspol. Parallellkoppla sedan batteriparen enligt bilden.

Fig. 4: Serie oh parallellkoppling av batterier till 24V system. Si�rorna inom prantes angerkabellängder (i m) för vår 100Ah AGMbatteri, (SL-12-100D)
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