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INFORMATION 

kapacitetstester på Nilars batterisystem har visat en 

överkapacitet på  22 % vilket givit att exempelvis ett 

11,5 kWh system påvisats vara 14 kWh.  Det har även 

framkommit att batterierna i praktiska försök har en 

verkningsgrad som är något lägre än vad som tidigare 

informerats. Denna bulletin beskriver den uppdaterade 

prestanda som gäller och vad detta betyder för olika 

användningsområden. Detta dokument sammanfattar 

även självurladdningseffekten, vilket bör beaktas när 

man utför verkningsgradsmätningar över tid samt hur 

man ska köra batterierna för optimal verkningsgrad.  

 

PRODUKTER: V2 BATTERI 

Produkter som påverkas av denna bulletin: 

V2 Energilager  Ferroamp 
Art.nr        Kapacitet 

24-0033                 11,5 kWh     

24-0045                11,5 kWh     

24-0035                23 kWh        

24-0036                28,8 kWh        

24-0048                28,8 kWh     

24-0042                57,6 kWh     

 

VAD INNEBÄR DETTA? 

Den ökade kapaciteten innebär att om man använder 

80% av totalkapaciteten så får man ut den energimängd 

som batterierna har enligt specifikation.  

Vid  80% användande dvs ett laddjup på 0- 80 %  

tillhandahålls även en högre verkningsgrad (90%).  

Överkapaciteten (80%-100%) kan fortfarande användas 

men då till verkningsgraden 87%. Hur stor inverkan 

detta har i en applikation beror till stor del på i vilken 

tillämpning som batteriet används. Nedan beskrivs 

förlusternas inverkan för olika tillämpningar. 

Förlusterna som anges är de som är direkt kopplade till 

batterisystemet i form av omvandlingsförluster i 

cellkemin och batterirelaterade systemkomponenter. 

Utöver detta tillkommer förluster i växelriktare, kablage 

och elfördelning. 

Reducering av effekttoppar 
När det gäller reducering av effekttoppar så har 

verkningsgraden en liten inverkan på systemets 

totalekonomi. Verkningsgraden och självurladdningen 

gör här att det går åt lite mer energi för att hålla 

batteriet laddat. Samtidigt är den ekonomiska nyttan av 

en reduktion av effekttoppar och effekttariffer större i 

relation till kostnaden för energin varför förlusterna 

ofta är försumbara. 

Exempel: Ett batteri på 20 kWh som exempelvis 

används för att reducera en effekttariff med 10 kW 

bidrar med ett värde på ca 1000 kr/månad. De ökade 

förlusterna ger en ökad energikostnad på ca 12 

kr/månad om batteriet behöver aktiveras 10 gånger per 

månad. 
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Öka egenförbrukning av solenergi 
När batteriet används för att öka egenförbrukningen av 

solenergi, dvs att spara solenergi under dagen för att 

förbruka den senare under kväll/natt, så ökar de totala 

systemförlusterna kopplade till eneriglagringen från ca 

7% till 13%. Dvs av 100 kWh solenergi som lagras så kan 

anläggningen sedan tillgodogöra sig 87 kWh istället för 

tidigare indikerade 93 kWh, om batteriet används med 

100% urladdningsdjup. De dagar batteriets 

urladdningsdjup begränsas till 80% blir motsvarande 

siffra 90 kWh. 

“ROUND-TRIP” VERKNINGSGRAD 

Verkningsgraden definieras av hur stor andel av energin 

som går åt för att ladda batteriet och vad som sedan fås 

tillbaka vid urladdning utan vila mellan laddning och 

urladdning. Verkningsgraden har tidigare angetts till 

93% när batteriet laddas eller laddas ur på  

två timmar (motsvarar 0.5 C) och är oberoende av hur 

djupa urladdningscykler som används. Uppdaterade 

prestanda visar att den verkliga siffran för 

verkningsgrader är ca 87% vid ett urladdningsdjup på 

100% (0-100%) och 90% vid ett urladdningsdjup på 80% 

(0-80%).  

SJÄLVURLADDNING 

Batteriets självurladdning påverkar också den totala 

verkningsgraden som kan uppnås eftersom en del av 

batteriets energi försvinner ju längre tid som går mellan 

uppladdning och urladdning. Självurladdningen blir 

större ju högre omgivningstemperaturen är och desto 

mer fulladdat batteriet blir. Om batteriet laddas till 

100% SOC (State-Of-Charge) är självurladdningen första 

dygnet maximalt 6 % för att sedan avta. Om laddningen 

avbryts vid 80% är självurladdningen maximalt 3% första 

dygnet. Båda siffrorna anges vid en 

omgivningstemperatur om 20 °C.  

HUR MAXIMERAR MAN 

VERKNINGSGRADEN? 

Genom att undvika att batteriet varje gång laddas upp 

till 100%, utan att man begränsar detta till 80% där det 

är möjligt i tillämpningar för att öka egenförbrukning av 

solenergi, kan man få ut maximal verkningsgrad 

samtidigt som självurladdningen påverkar minimalt. 

Vidare bör batteriets omgivningstemperatur hållas så 

låg som möjligt och helst kring 20°C för att ytterligare 

minska självurladdningen. 
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