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ge ditt batteri bättre funktion och längre livslängd
Förvaring

Wh och MCA

- Vid längre tids förvaring ska batteriet kopplas bort från det elektriska systemet. Även mycket
För att underlätta val av rätt batteri är Marin&Multifit batterierna förutom
små strömmar (inkopplade klockor, larm, etc.) kommer att ladda ur batteriet och medföra att
i Ah även märkta med endera ett Wh-tal eller en MCA-ström.
det kapacitetsangivelser
på sikt tar skada.

Wh anges på batterier som i huvudsak är avsedda för förbrukning och MCA på
batterier avsedda för startändamål.

- Säkerställ att batteriet är fulladdat när det ställs undan för förvaring.

- Förvara batteriet svalt (frostfritt) och torrt eftersom självurladdningen halveras för var 10:e grad
som temperaturen sänks.
- Alla Wh
batterier har en viss självurladdning som visar sig i att vilospänningen sjunker. Om
Wh (Watt-timmar)
är ett
mått
för energi
och laddas.
märkningen
på batteriet
det energiuttag
spänningen
sjunker under
12,4
V måste
batteriet
Batterier
som inte anger
hålls fulladdade
som
det
kan
belastas
med
mellan
laddningarna.
För
att
räkna
ut
det
totala
energibehovet är
riskerar att sulfatera och tappa kapacitet.
det lämpligt att beräkna energiförbrukningen för varje enskild utrustning för sig och därefter
- Komsummera
ihåg att ett
urladdat batteri kan frysa sönder vid normala vintertemperaturer.
dessa.

Wh beräknas
som effekt gånger tid, till exempel kräver en 15 W lampa som lyser i 4 timmar
SkötSel
och driFt

15x4 = 60Wh, ett 200 W kylskåp som går 2 timmar 200x2=400Wh osv. Summering av de olika
utrustningarnas
energibehov
plusha
attgod
man
bör lägga på en viss säkerhetsmarginal, till exempel
- Batterier
ska vara fast
monterade och
ventilation.
20 %, leder till att man får fram den totala energimängden som batteriet skall leverera. När man
- Batterier fungerar bäst i rumstemperatur. Värme och kyla försämrar batteriets funktion.
väljer batteri skall Wh-angivelsen på batteriet svara mot det framräknade värdet. Är till exempel
- Hållenergibehovet
poler och kabelskor
från man
beläggningar.
1350 rena
Wh kan
antingen välja ett batteri med märkningen 1350 Wh eller flera
mindre som tillsammans når upp till behovet tex 3 st med vardera 450 Wh. Observera dock att
- Håll batterier rena och torra eftersom fukt och smuts kan leda till små strömmar
när man kombinerar batterier är det viktigt att de är av samma typ och samma storlek.
(krypströmmar) på locket och öka självurladdningen.
- För Anmärkning:
”öppningsbara”
batterier
gäller
att elektrolytnivån
(syran)kan
regelbundet
Batterier
med
samma
kapacitet, Ah-tal,
ha olika Wh-märkningar beroende
bör på
kontrolleras
och vid behov
med batterivatten. Batterier som är utvecklade för intensiv
att olika teknologier
harjusteras
olika cyklingsegenskaper.

cykling är avsedda att användas i driftfall med återkommande djupa urladdningar medan
- Batterier bör inte djupurladdas. Upprepade djupare urladdningar förkortar batteriernas
urladdningsdjupet måste begränsas till lägre kapacitetsuttag för batterier som är anpassade för
livslängd påtagligt.
en mildare drift. Vid bestämning av batteriernas Wh-tal har hänsyn tagits till detta och det är det
(Efter laddning behöver
- Batteriers
en uppfattning
om laddningstillståndet:
som ärvilospänning
orsaken till ger
att två
lika stora batterier
kan ha olika Wh-tal.
batterier stå i vila ett dygn så att spänningen hinner stabiliseras innan vilospänningen mäts.)
MCA
Ett fulladdat
batteri
vilospänning CCA, som mäts
ca 12,7
V
För startbatterier
anges
enhar
köldstartström,
vid -18°C
som mått på batteriets
Ett
halvladdat
batteri
har
vilospänning
ca
12.2
V
startkraft. På motsvarande sätt definieras startkraften för Marinbatterier
med en startström som
Ett urladdat batteri har vilospänning
ca 11,7 V
i det fallet mäts vid 0°C eftersom detta är en mer relevant temperatur för de driftförhållanden
som marinbatterier används i. Denna ström bestäms på i princip samma sätt som CCA och
brukar betecknas MCA, efter den engelska benämningen Marine Cranking Amps.
laddning
- Självurladdningen i moderna batterier är låg, men batterier i vila kommer trots det alltid att
långsamt
tappa laddningen. Detta måste kompenseras antingen genom att batteriet laddas
.
upp med vissa intervall eller med en kontinuerlig underhållsladdning.
- Det är viktigt att välja en laddare som är anpassad för det batteri som ska laddas.
- En modern batteriladdare kännetecknas bland annat av att den har:
• Temperaturkompensering (laddaren anpassar laddningsspänningen efter
temperaturen).
• Laddningsprofil som är anpassad efter batteriteknologin – AGM/GEL
eller Standard (batterier med flytande syra).
• Laddning som är anpassad till batteriets storlek (kapacitet Ah).
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