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Värt att veta om off-grid solelsystem 
Att få vara i naturen är fantastiskt! Att kunna vara i naturen och ändå ha ström är snäppet bättre. 

Att behöva åka till en gästhamn eller campingplats bara för att strömmen håller på att ta slut eller att 

behöva ligga med motorn igång i kvällsviken för att ladda batterier är däremot ingen höjdare. 

Att starta ett elverk vid stugan för att kunna ladda mobilen, driva kylskåpet, TV:n eller lite elverktyg 

förstör snabbt stämningen. För att inte tala om slabbet med bensin – och lukten. 

Med rätt utrustning kan du nu njuta av naturen och moderniteter samtidigt! 

I detta dokument beskriver vi hur du kommer dit och vad du bör tänka på. Vårt fokus är 

solcellspaneler, litiumbatterier och det som behövs därikring för ett liv utan anslutning till elnätet. 

Solkraftverksinstallationer på elnätsanslutna fastigheter är ganska annorlunda och vi beskriver sådana 

system på www.sunnyfuture.se och i en separat broschyr. Kontakta oss så skickar vi den till dig. 

 

Detta dokument uppdateras från tid till annan. Senast uppdaterad 170126. 
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Vänligen notera 

Även om vi har lagt ner en massa tid på att sätta samman detta dokument och ännu mer tid på att ta 

reda på fakta både genom praktiska försök och via våra duktiga partners kan vi inte garantera att det 

inte smugit sig in något fel. För att detta dokument inte skall bli alltför omfattande har vi delvis 

förenklat och generaliserat. Hör gärna av dig om det är något du tycker borde förtydligas. 

SunnyFuture AB kan inte heller ta något ansvar för om du gör en installation, helt eller delvis baserat 

på detta dokument, och något går fel. Om du inte känner dig tillräckligt säker på vad du gör så att du 

kan ta ansvar för det så ta hjälp av ett proffs! Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta en duktig 

installatör. 

Vad är ”off-grid”? 

När det inte finns ett fast elnät att koppla upp sig på kallas det ofta för ”off-grid”. 

Off-grid i sin tur kan vara en båt, husbil, husvagn, kanot, ett tält eller t.o.m. en fjällvandrare som vill 

ladda sin mobiltelefon. Det kan även vara ett fritidshus i vildmarken, så behoven och förutsättningarna 

skiljer sig ganska mycket. En del är dock gemensamt. 

Produkter för fritidsmarknaden och off-grid 

Vi beskriver inga produkter här. Våra produkter och erbjudanden inom området hittar du i vår katalog 

över fritids- och off-gridlösningar som finns på www.sunnyfuture.se. Kontakta gärna oss eller någon av 

våra återförsäljare så får du hjälp att välja rätt kombinationer för dina behov: info@sunnyfuture.se eller 

08-40 88 75 00. 

Där finns det också en del exempelpaket som ledning av vad du kan tänkas behöva i ett off-grid-

system av lite olika storlekar. 

Grundkurs i el-lära: 

Ström mäts i ampere (A) och är ett mått på hur mycket energi som går genom en ledning, t.ex. vid 

laddning eller förbrukning. Spänning mäts i volt (V) och är skillnaden mellan två punkter, t.ex. plus och 

minus i en krets. Effekten som en solcellspanel kan ge – eller som en apparat förbrukar – mäts i watt 

(W). Effekten kan räknas ut som ström x spänning. Det betyder också att man kan räkna ut hur stor 

ström en viss effekt kräver om man vet spänningen. Energi mäts ofta i watt-timmar (Wh) och beräknas 

genom att ta effekten x tiden. En lampa på 10W som är tänd i 2 timmar förbrukar alltså 2x10=20 Wh. 

I båtar och bilar har man ofta elsystem som har en ungefärlig spänning på 12 V, och där är det vanligt 

att man mäter tillgänglig energi i antalet ampere som kan tas ut ur under en viss tid, amperetimmar 

(Ah). 2 Ah på ett batteri med 12 V är lika med 24 Wh (2x12). 
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Batterier – jämförelser bly/syra- och litium-batterier 
Grunden i alla off-grid-lösningar är ett eller flera batterier, så låt oss titta på vilka sorters batterier som 

finns och vad du bör tänka på när du väljer batteri. 

Varianter av bly/syra-batterier 

Det finns en massa olika batterisorter men vi fokuserar här på två olika huvudgrupper av batterier. 

Traditionella batterier med bly och syra är vanligast. De i sin tur finns i olika varianter där de med 

blyplattor och fri-flytande batterisyra är vanligast och billigast. Ibland är batterisyran inblandad i en gel 

och då kallas dessa för Gel-batterier. Alternativt är syran inblandad i glasfibermattor mellan 

blyplattorna och kallas då för AGM-batterier. Det finns också batterier där själva plattorna är 

spiralformade för att öka ytan mot syran vilket ger ännu bättre egenskaper. Optima-batterier är av 

spiralcellstypen exempelvis. 

Gemensamt för alla dessa batterier är att det är bly och syra som håller laddningen. De är alla lite olika 

bra på att ta emot laddning och på att lämna ifrån sig laddning. Gemensamt är att de har ett stort 

internt motstånd (vilket gör dem långsamma att ladda), relativt kort livstid räknat i antal ladd-cykler 

och de är dessutom ganska tunga och otympliga. 

Varianter av Litium-batterier 

Det har därför blivit allt mer populärt att använda litium-baserade batterier i olika fordon. Det finns 

olika kemiska sammansättningar, typer, av litiumbaserade batterier. I mobiltelefoner och datorer – som 

har relativt små batterier – kan man använda lite mer volymeffektiva litium-kompositioner, såsom 

litium-Kobolt eller litium-polymer-batterier. I större batterier kan strömmarna vara större och då 

används istället litium i kombination med järnfosfat – LiFePO4 - som ger ett stabilt och tryggt batteri 

men som är något mindre volym- och vikteffektivt. Det är i princip endast litium-järnfosfat-batterier 

som används i båtar/fordon idag när man säger ”litium-batteri”. 

För fjällvandraren, jägaren, cyklisten eller kanotisten är dock även ett LiFePO4-batteri för stort och 

tungt. Då är ett Li-polymer-batteri med liten solcell kanske ett bättre alternativ. 

Faktorn 3 

Lite förenklat kan man säga att ett LiFePO4-batteri väger ungefär en tredjedel av ett bly/syra-batteri 

med motsvarande kapacitet, har en tredjedel av volymen, håller tre gånger så länge och kostar tre 

gånger så mycket. Det här stämmer naturligtvis inte men ger en grov uppfattning. 

Olika bly/syra-batterier har olika egenskaper (ett Optima-batteri är otroligt mycket bättre än ett billigt 

batteri på ett lågprisvaruhus) – och samma sak gäller skillnaden mellan litium-batterier. Så ett bra och 

dyrt litium-batteri kostar kanske 10 gånger så mycket som ett billigt bly/syra-batteri. Men håller kanske 

20 gånger längre. Och ett billigt litium kanske bara kostar dubbelt så mycket som ett Optimabatteri. 

Tillgänglig energi 

En av de främsta fördelarna med litium-batterier jämfört med bly/syra är att det är en mycket större 

del av batteriets märkta kapacitet som kan användas. 

I kombination med bly/syra-batteriers stora interna laddmotstånd när de börjar bli fulla – och därmed 

laddar så sakta – och det faktum att spänningen sjunker allteftersom man utnyttjat kapaciteten kan 

man lite generaliserande säga att bly/syra-batterier har ett spann mellan 50 till 80 % av batteriets 

märkta kapacitet som används i det vardagliga användandet, t.ex. under en semester. Detta gäller 

friska bly/syra-batterier, spannet sjunker ännu mer när batterier åldras. 

http://www.sunnyfuture.se/
mailto:info@sunnyfuture.se
http://www.facebook.com/SunnyFutureAB


SunnyFuture AB Värt att veta om Off-grid-system Sida 6 

 

 
www.sunnyfuture.se – info@sunnyfuture.se – www.facebook.com/SunnyFutureAB 

Ett litium-batteri däremot har ett kapacitetsintervall mellan 20 till 100 %. Därför finns det ofta ett värde 

”motsvarar bly” (Pb-eqvivalent) angivet i produktblad för litium-batterier. Förenklat kan man säga att 

ett litium-batteri ersätter ett dubbelt så stort bly/syra-batteri i verklig användning. 

Ett bly/syra-batteri på 100 Ah har alltså ett användningsområde på 30 Ah och ett LiFePO4-batteri på 

100 Ah har ett användningsområde på 80 Ah, baserat på det kapacitetsintervall som nämnts här ovan. 

Flack spänningskurva 

I ett bly/syra-batteri faller spänningen ganska snabbt när delar av kapaciteten används. Därför kan t.ex. 

kylskåpets kompressor få svårt att starta trots att det är ganska få amperetimmar (Ah) som tagits ut 

sedan batteriet var fullt. Litium-batterier har en ganska flack spänningskurva och det är först när 

batteriet närmar sig tomt som spänningen sjunker snabbt. Omvänt, vid laddning är det först när 

batteriet är i princip fullt som spänningen stiger snabbt. 

Fördelen är såklart att kylskåp, värmare mm startar mycket bättre, nackdelen är att det ställer andra 

krav på solcellsregulatorer, batteri-”tankmätare” o.dyl. Mer om det nedan. 

Låg vikt 

Bland båtar började litium-batterier först användas av de viktkänsliga katamaran- och 

trimaranseglarna. Orsaken var att viktbesparingen på 15-20 kilo per batteri gör så stor skillnad i 

prestanda på dessa förhållandevis lätta och planande båtar. 

Ett litium-batteri i en snöskoter eller motorcykel kan spara 6 kilo – en enorm viktbesparing hos dessa! 

Så för många är det viktbesparingen som är den stora drivkraften. Att kunna byta t.ex. 2 tunga 

blybatterier på 30 kg styck till ett batteri som väger 20 kg och ha mer användbar energi är såklart 

väldigt lockande. Ett ganska vanligt scenario i en segelbåt faktiskt. 

Snabb laddning 

Nu sprider sig litium-batterier till kölbåtar, motorbåtar och även husbilar. Inte för att vikten spelar så 

stor roll här men litium-batteriernas förmåga att ta emot stora strömmar laddning i princip utan 

motstånd vid laddning från generatorn är fantastiskt! 

En generator på en motor kan lätt ge mellan 65 A och 100 A. Det betyder att en båt eller husbil med 

motorn igång i en timme med en generator som ger 80 A resulterar i hela 80 Ah i ökad 

batterikapacitet. Med ett bly/syra-batteri hade strömmen in i batteriet varit mycket lägre och särskilt 

när batteriet närmar sig 80 % fullt går det väldigt sakta då det interna motståndet i batteriet växer. 

Med litium-batterier får man alltså fulla batterier mycket snabbare. Så även motorbåtar har väldigt 

mycket att vinna på att välja litium-batterier nästa gång batterierna ska bytas. 

Sammanfattning: Bly/syra eller litium? 

Litium-batterier har en överlägsen livslängd, tar emot laddning otroligt mycket bättre, håller 

spänningen jämn och hög nästan ända tills batteriet är tomt, väger mindre och tar mindre plats. Den 

överlägsna livslängden gör att ekonomin även blir bättre – trots att litiumbatterierna är mycket dyrare 

än bly/syra-batterier. 

Om man lyckas komma över den första investeringströskeln med litium-batterier finns det alltså 

ingen anledning att köpa nya bly/syra-batterier.  
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Bra saker att tänka på kring litiumbatterier 
Same same but different 

Eftersom det är helt olika uppbyggnader på bly/syra kontra LiFePO4 så är egenskaperna helt olika. Det 

tål att upprepas: de är olika på många sätt. I vissa fall kan man byta från bly/syra till LiFePO4 rakt av (i 

alla fall om LiFePO4-batteriet har ett BMS – se längre ned). Men för att dra full nytta av fördelarna och 

undvika dyra misstag är det en del saker som är bra att veta. 

BMS eller inte BMS? 

En nackdel med litium-baserade batterier är att de inte är lika förlåtande som bly/syra-batterier om de 

överladdas eller töms för mycket. Ett bly/syra-batteri tar skada men går ibland att reparera även om 

det inte riktigt blir lika bra som innan. Litium-batterier är känsligare så överladdning och för djup 

urladdning skall undvikas. 

Därför behövs viss övervakningsutrustning för att se till att laddningen går rätt till och att batteriet inte 

tillåts att tömmas helt. Detta kan antingen göras med utrustning utanför batteriet, som t.ex. bryter 

strömmen till/från batteriet om spänningen sjunker under ett visst värde. Eller så görs det med 

elektronik inbyggd i batteriet. Sådan elektronik kallas för Battery Management System, BMS. 

Ett BMS gör flera saker. Dels övervakar BMS:et att laddningen inte överstiger gränsvärden vad gäller 

spänning och ström, att temperaturen inte är för hög mm. BMS:et kan också stänga av batteriet via ett 

relä om t.ex. ett fel uppstår eller om batteriets spänning sjunker så mycket att skada på batteriet 

annars kan uppstå. 

Det kan vara väldigt stora strömmar i ett batteri. Vissa batterier har därför interna säkringar som skydd 

mot kortslutningar. 

Till vissa batterier med BMS kan övervakning via dator ske genom USB och CanOpen-interface. Då kan 

exempelvis batteriets interna spänning, temperatur, ström in/ut och antal cykler avläsas.  

OBS! Det finns batterier med BMS där M står för ”Monitoring” istället för ”Management” – det kan 

betyda att batteriet övervakar (exempelvis spänningen), men inte sköter om (t.ex. inte balanserar celler, 

avbryter laddning om för varmt osv). 

Balanserade celler 

Ett batteri består av flera olika sammankopplade celler. För att batteriet skall fungera bra ska celler vara 

i balans med varandra. I batterier med BMS balanseras de individuella cellerna i batteriet löpande. 

Cellerna i ett batteri kommer med tiden, och antalet laddcykler, att något komma i obalans. Det beror 

på minimala skillnader i varje enskild cell som exempelvis hur fort de tar emot laddning, hur fort de 

släpper från sig ström och vilka temperaturskillnader som förekommer inom batteriet. Skillnaderna är 

mycket små men med tiden växer de sig större om inte cellerna balanseras från tid till annan. 

Det finns batterier utan BMS där cellerna är utvalda för att vid leverans vara så balanserade sinsemellan 

som möjligt. Dock sker ingen intern balansering av celler i sådana batterier. Vid laddning av ett batteri 

går det inte att se om en cell är överladdad enbart genom att mäta spänningen på batteriet, man 

måste övervaka spänningen på varje enskild cell. 
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I bilden ovan är två av cellerna överladdade – men spänningen över batteriet är korrekt. Detta kan 

uppstå i ett batteri utan BMS som övervakar och balanserar cellerna. 

Om ett batteri utan BMS får obalans mellan celler så att en cell överladdas blir hela batteriet förstört. 

Att byta en cell i ett batteri kan i och för sig gå att göras men då kommer den cellen inte vara matchad 

och i balans med de andra, äldre, cellerna.  

Därför håller ett batteri som balanserar cellerna med ett BMS längre än ett batteri utan. Vid installation 

i hus där antalet laddcykler är fler än i en båt är balansering av cellerna såklart ännu viktigare. Det finns 

flera exempel på installationer i båtar utan cellbalansering som varit i drift i flera år utan problem. 

Det går också att manuellt balansera celler. Det kräver en del kunnande, exakta laddnings- och 

mätinstrument och du måste såklart komma åt varje cell individuellt och kunna koppla loss cellerna 

från varandra. 

Säkerhet 

Det finns olika uppfattningar om hur viktigt ett BMS är för exempelvis båtar. Då tål det att påpekas att 

batteritillverkare såsom Varta, Super-B, Sonnen samt tillverkare av solcellsregulatorer såsom Genasun, 

BlueSky, Western mfl kräver alla att man använder BMS. Till och med Solbian, som tillverkar 

solcellspaneler, kräver BMS för litium-batterier. Man ska då i och för sig komma ihåg att dessa 

tillverkare inte vill att en skada på ett batteri någonsin skall kunna falla tillbaka på deras solcellspaneler 

eller solcellsregulatorer. Troligen både för att de inte vill att kunder får förstörda batterier och för att 

de inte vill bli beskyllda för eventuella problem. 

Det är väldigt mycket energi i ett batteri, det ska hanteras med respekt. Vi har valt att inte sälja annat 

än batterier med BMS och tillverkarna av den utrustning som vi säljer, såsom regulatorer, kräver BMS 

på litiumbatterier. 

Det går att bygga batterier själv, av celler som man köper t.ex. på Internet. Det är inget vi 

rekommenderar men det är ett alternativ. Då kan man också köpa BMS-system av olika sorter. Var 

noga att välja, bra och matchade celler och ett så bra BMS som möjligt och tänk på miljön kretskortet 

ska vistas i. Ett BMS som oxiderar och därför inte agerar om en cell blir överhettad är ett värdelöst 

BMS. 

Sammanfattningsvis BMS 

Batterier utan BMS är billigare i inköp men kräver mer av kringutrustning och mer kompetens hos de 

som installerar saker i elsystemet, även i efterhand, och har kortare livslängd. Batterier med BMS är 

mer anpassade för slutkonsumenter och är mycket mer plug-and-play men är i gengäld dyrare. Man 

kan säga att litium-batterier med BMS är dyrare att köpa men billigare och säkrare att äga. 

Placering av skyddsrelä 

Vissa batterier har inbyggda reläer som styrs av BMS:et. När man monterar relä till de batterier som 

inte har inbyggda reläer är det viktigt att montera reläet så att all laddning och förbrukning stoppas 
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om reläet slår ifrån. Så sätt reläet nära ena batteripolen – eller kanske direkt på batteripolen – så att 

inte en senare ägare råkar koppla nya förbrukare eller laddare oskyddat direkt på batteriet. 

Ett undantag skulle kunna vara att montera värmare ”oskyddat” så att om reläet slår ifrån för att 

batterispänningen börjar bli för låg, så riskerar inte värmaren att överhetta. Men det betyder att en 

glömd värmare eller fläkt riskerar att tömma batteriet skadligt. Vi kan inte rekommendera det ena eller 

det andra i detta fall, ni måste ta det beslutet själva. 

En annan lösning skulle kunna vara att koppla en summer (högtalare) som varnar när spänningen 

understiger en viss nivå men innan strömmen bryts. Det innebär att om summern varnar så är det dags 

att stänga av värmaren, starta motorn, lägga fram fler solceller och minska förbrukningen till dess att 

batteriet laddats. 

Sådana utgångar till summer finns exempelvis i en del lite bättre batterimonitorer, även kallade 

”tankmätare”, där man också kan ställa in när de ska varna. 

OBS! Ett relä som bryter om spänningen i batteriet underskrider en viss spänning (så kallat 

underspänningsskydd) ersätter inte ett BMS. Ett sådant relä skyddar batteriet från att blir förstört p.g.a. 

för djup urladdning men det skyddar inte mot överhettning eller överladdning av batteriet. 

Olika sorts celler 

Förutom att det finns olika sorters litium-kompositioner och batterier med eller utan BMS så finns det 

också olika sätt att tillverka själva cellerna. Det är därför en del LiFePO4-batterier, de med s.k. stackade 

celler framförallt, kan användas till bogpropellrar och startmotorer – medan andra batterier utan 

stackade celler inte kan lämna ifrån sig tillräckligt hög ström. De stackade cellerna i Teslas bilar är en 

grundläggande orsak till att deras räckvidd och prestanda är så mycket bättre jämfört med tidigare 

elbilar. 

C 

En förkortning som ofta dyker upp kring litium-batterier är ”C”. 1C är den ström som gör att ett batteri 

kan laddas upp, eller ur, på exakt en timme. Exempelvis är 1C på ett 100 Ah batteri lika med 100 A, 

vilket är ganska mycket.  

C3 däremot skrivs helst egentligen ut som C/3 och motsvarar alltså en tredjedels C. På ett 100 Ah 

batteri är C/3 = 33,3 A. 

Start- kontra förbrukningsbatterier 

Precis som med bly/syra-batterier är det viktigt att välja batteri efter användningsområde. LiFePO4-

batterier avsedda för förbrukning kan inte leverera lika hög spänning som ett batteri avsett för 

startmotor eller bogpropeller. Å andra sidan används ett startbatteri inte lika länge per tillfälle så 

kapaciteten, i Ah räknat, behöver inte alls vara lika hög. Det är därför ett 4 kilos LiFePO4-batteri på 

endast 25 Ah men som kan ge upp till 1500 A i ström mycket väl räcker till att starta en stor båt (eller 

bil för den delen) – men som förbrukningsbatteri räcker 25 Ah kanske inte så länge. Då är ett 100 Ah 

batteri som ”bara” kan lämna 300 A i ström bättre för förbrukning. 

Om du har en mindre motor, t.ex. en utombordare med el-start, så behöver du inte ha ett separat 

startbatteri – det räcker gott med förbrukningsbatteriet då. 

Notera att på vissa batteriers datablad kan man utläsa olika värden för max tillåtet för batteriet men 

också rekommenderade värden för lång livslängd (extra lång kanske vi borde skriva). 
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Följande är jämförelse mellan ett 160 Ah förbrukningsbatteri och ett 25 Ah startbatteri: 

 Förbrukningsbatteri 
Super-B 160 Ah 

Startbatteri 
Super-B 25 Ah 

End of charge voltage (V) 15,4V 15,2V 

End of charge voltage (V) for endurance (cycle life) 14,6V 14,4V 

Charge current (A) 160A (1C) 100A (4C) 

Charge current (A) for endurance (cycle life) 52,8A (C/3) 30A (1C) 

End-of-discharge voltage (V) 8V 8V 

End-of-discharge voltage (V) for endurance (cycle life) 10V 10V 

Discharge current (A) 480A (3C) 700A (30C) 

Discharge current (A) for endurance (cycle life) 52,8A (C/3) 23A (1C) 

Discharge pulse current (A) (1 second) - 1500A (65C) 

Discharge pulse current (A) (10 seconds) 1280A (8C) 1200A (52C) 

Discharge pulse current (A) (60 second) 800A (5C) - 

Weight 26,9kg 4,2kg 

Notera de höga uppladdningsströmmar som det lilla startbatteriet klarar – för att inte tala om 

urladdningsströmmen. Men även förbrukningsbatteriet klarar att starta de flesta motorer. 

Välj ett batteri som är byggt för det du ska använda det till alltså. 

Tankmätare 

Vissa batterier med BMS har möjlighet att via ett kit kommunicera med datorer via ett USB-interface. 

En del batterier har också möjlighet att via spänning i en kopplingsplint visa State of Charge (SoC), t.ex. 

betyder 8,2 V på en sådan plint att SoC är 82 %. Då kan man via en voltmeter se hur mycket kapacitet 

som finns kvar i batteriet.  

En annan möjlighet är att ha en separat ”tankmätare” som visar SoC. De enklare tankmätarna på 

marknaden som räknar ut hur mycket kapacitet som finns kvar baserat på spänningen fungerar väldigt 

dåligt på litium-batterier eftersom dessa har en väldigt flack spänningskurva. Använd därför 

tankmätare som via en shunt håller reda på hur mycket effekt som går in respektive ut ur batteriet och 

på så sätt räknar fram hur många Ah från fullt batteriet är. Några av dessa tankmätare räknar ut hur 

fullt batteriet är i procentform, d.v.s. en uträknad SoC. Exempel: en mätare har mätt upp 55 Ah 

förbrukning och 32 Ah laddning sedan tankmätaren senast var nollställd på ”fullt”. Det betyder att det 

netto förbrukats 23 Ah från fullt. Med ett 100 Ah-batteri betyder det att SoC är 77 %. 

De allra smartaste av dessa tankmätare förstår också själva när batteriet är fullt genom att känna att 

spänningen har uppnått CV-nivå och sedan sjunkit till float-nivå. Då förstår tankmätaren att batteriet 

just blivit fullt och nollställer sin räknare så att inte mätaren med tiden sakta glider åt ena eller andra 

hållet genom mikroskopiska felmarginaler i ström/spänning. 

 

Exempel på tankmätare som visar att det är 75,9 % 

kvar i batteriet (SoC) baserat på en shunt 

 

Exempel på tankmätare som visar SoC enligt 

batteriets BMS
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Vinterlagring 

Bly/syra-batteriet mår bäst om de är fulladdade, och t.o.m. underhållsladdas under vintern. Men litium-

batterier självurladdar väldigt lite (ca 10 % per år för Super-B exempelvis) så underhållsladdning 

behövs inte – och dessutom trivs litium-batterier egentligen allra bäst halv-laddade. Det är alltså så att 

litiumbatterier inte mår bäst av att vara fulladdade, vilket kanske är något förvånande för de flesta. 

Så se till att batteriet inte har för lite SoC när du ställer upp båten för vintern, koppla loss alla 

förbrukare från båten så ska det räcka fint. Sedan är det såklart bra att titta till båten någon gång då 

och då i vilket fall och då är det ju lätt att kolla till batteriet också. 

Blanda Bly/syra och litium-batterier? 

Eftersom det är så olika egenskaper mellan bly/syra-batterier och litium-batterier är det ingen bra idé 

att blanda dem i t.ex. en bank med förbrukningsbatterier. I alla sådana bankar är det bäst om det är 

likadana batterier. Annars kommer något batteri alltid ta mesta lasten – och laddningen – medan 

andra inte får rätt laddning/blir överladdade. 

Däremot kan du ha t.ex. ett separerat batteri av annan sort, t.ex. ett litiumbatteri för bogpropellern 

medan de befintliga förbrukningsbatterierna får leva kvar ett tag till. 
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Solcellspaneler 
Ibland är solcellspaneler det enda sättet att få laddning till batterier, ibland är solcellspaneler ett 

komplement till en motor eller ”landström”. Men grunden för att slippa ladda batterier med motor 

eller sladd är att ha rätt solcellspaneler. 

Det är bra att ha lagom mycket paneler fast monterade på båten, husvagnen eller husbilen och 

komplettera med en löstagbar panel att ta fram när det varit dåligt väder lite för länge. 

Alla solceller är inte skapta lika – tvärtom skiljer de sig väldigt mycket åt. Då det finns hundratals olika 

solcellspaneler av väldigt skiftande sorter och kvalitéer kommer här en sammanställning av saker som 

är bra att veta före en investering. 

Olika sorts celler 

Det finns till en början tre huvudsakliga typer av kemiska/tekniska typer av solceller. De två vanligaste 

är kisel-baserade och är av typen monokristallin eller polykristallin. 

Av de kiselbaserade cellerna är monocellerna bäst både vad gäller toppeffekt per yta och 

dygnsproduktion per effekt. Det betyder att monoceller har högre toppeffekt i watt på en viss 

panelstorlek. Dessutom skapar de mer energi under ett dygn då monocellerna är bättre i svagare ljus, 

som det är på morgon, kväll och vid mulet väder, jämfört med en polycell med samma toppeffekt. 

Paneler med monoceller är lite dyrare i inköp än dito med polyceller – men bättre i längden. 

Bäst på att skapa energi per toppeffekt är den tredje typen av solceller, de så kallade 

tunnfilmscellerna. De har en annan konstruktion och är baserade på tunna lager av exempelvis 

koppar (Cu), Indium (In), Gallium (Ga) och Selen (Se) som ”sputtras” i tunna lager (kan bäst liknas vid 

att spraya) ovanpå en bärare, som kan vara fast eller flexibel. De kallas därför ofta för CIGS (eller CIS för 

de som inte innehåller Gallium). Dessa tunnfilmspaneler behöver mindre material och energi vid 

tillverkning. De är också avsevärt mycket bättre på att klara av delvis skuggning – vilket är väldigt 

viktigt för t.ex. båtar där master, segel, linor, mantåg och annat gärna skuggar.  

Om en tunnfilmspanel är skuggad med t.ex. 20 % producerar den fortfarande 80 %. En mono- eller 

polykristallin panel som skuggas likadant producerar väldigt lite.  

Se följande video som exempel: https://youtu.be/3qCMCy5H9FA  

Tunnfilm producerar dessutom ännu mer energi per toppeffekt än mono genom att fånga ett ännu 

bredare ljusspektrum. Nackdelen med tunnfilm är att den behöver lite mer yta per toppeffekt än 

monoceller. Tunnfilmspaneler för fritidsbruk finns bara i specialiserade fritidsbutiker. 

Toppeffekt inte allt 

Alla solcellspaneler märks upp med en toppeffekt som ska uppvisas under ett specifikt testförhållande. 

STC, Standard Test Condition, mäts vid instrålningen 1000 W/m2, vinkelrätt mot panelen, panelen skall 

vara 25 grader celsius och luften skall ha vissa egenskaper). Dessa förhållanden påminner ganska lite 

om en typisk nordisk sommardag. 

Detta tillsammans med skillnaden mellan tunnfilm, mono- och polykristallina solceller kan alltså 

sammanfattas med att hur många watt en panel är uppmärkt med (t.ex. 100 W) inte är så väldigt 

intressant i sig. Det är ju mängden energi som kommer ur panelen vid faktisk användning som är 

intressant. 
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Generaliserande bild av skillnaden mellan olika teknologier i olika ljusspektra. Olika paneler ger olika 

mycket energi i verkliga förhållanden trots samma toppeffekt vid testförfarande STC. SunPower och LG 

är paneler med monokristallina celler. SolarFrontier är en CIS (tunnfilmspanel). Samtliga paneler ovan 

är främst avsedda för montering på stationära platser men principen är densamma. 

Paneler 

Dessa olika typer av solceller sätts sedan samman i paneler. Dessa paneler finns också i olika modeller. 

Det finns de hårda panelerna med ramar i aluminium. Dessa lämpar sig inte att gå på och de har en 

märklig förmåga att få tampar och annat att fastna runt hörnen eller i montageställningen. Men det är 

ett bra alternativ om man måste ha solcellspanelen monterad på en ställning, exempelvis är detta det 

vanligaste sättet att montera solcellspaneler på byggnader. 

Det finns också halvflexibla paneler som man kan montera platt på en yta. Det kan vara på ett 

båtdäck eller taket på en husbil/husvagn. Dessa limmas fast eller skruvas genom öljetter (var noga 

med att täta hålen då). Dessa halvflexibla paneler har olika ytbeläggningar som antingen är helt släta 

eller med struktur för att dels vara lite mindre hala och dels för att fånga ljuset ännu lite bättre. Ibland 

har de en tung baksida av metall för att sprida överskottsvärmen. 

Sedan finns de helflexibla solcellspanelerna som går att rulla ihop eller t.o.m. vika till små paket. Dessa 

paneler kan antingen fästas med gummilinor i öljetter på ett mantåg, på ett segelkapell, läggas på ett 

förtält, fästas på ett träd eller helt enkelt bara läggas på marken. Dessa finns i storlekar från 20 till 200 

watt per panel och är mycket lätta. Otroligt flexibelt alltså! 

Dessa paneler har tidigare främst använts i militära sammanhang men nu kan även naturälskare ta del 

av denna teknologi. Rullbara paneler kan bara tillverkas av ”tunnfilm” då kisel – som på sätt och vis är 

smält sand – inte gillar att rullas… 
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Hård panel med hård ram Halvflexibel, tunn Helflexibel, tunn och rullbar 

Olika spänning från olika typer av paneler 

Det kan vara värt att kontrollera vilken spänning de olika panelerna du väljer mellan. I de kiselbaserade 

panelerna kopplas celler ihop i olika långa seriesträngar för att bygga upp spänning. I mindre paneler, 

där det inte får plats så många celler i serie, delar man ibland upp cellerna i ”halvceller” för att på så 

sätt öka spänningen till den dubbla. 

Detta har betydelse när du väljer solcellsregulator, om du inte redan har en, och det varierar också 

beroende på om du har 12, 24 eller 48V i elsystemet. De flesta solcellsregulatorer tar ”ner” spänningen 

till det som batteriet skall laddas med. Det betyder att solcellspanelen måste ge minst så hög 

spänning, och det helst även i lite sämre ljusförhållanden om du vill ha energi även när det regnar. 

Men det finns regulatorer som ”höjer” spänningen från solcellen till den nivå som batteriet skall laddas 

med. 

Kvalitet 

Som om inte detta är komplicerat nog finns också hela skalan av kvalitet. Det går att hitta jättebilliga 

solcellspaneler från Kina på nätet. Så varför kan en 50 W-panel kosta dubbelt så mycket som en 

annan? Det som är svårt att se i förväg är kvaliteten på själva lamineringen och om kopplingsboxarna 

håller oxiden borta även utomhus. Detta är svårt att se på nätet och det är svårt även ”live” att se 

kvaliteten på själva solcellen i panelen. Vissa saker, som hur många trådar det är mellan cellerna, går 

dock att se. 

Det är också svårt att skilja original från kopior. En panel med original SunPower-celler (världens bästa 

monokristallina celler!) är dyr i inköp – men levererar bra energi i många år. Hittar du t.ex. en 100W-

panel med ”SunPower”-celler under 5000 kr så är det en kopia du hittat. 

Så lägg lite extra tid på att välja rätt panel för dig. Den billigaste panelen på rean kanske inte är 

den bästa affären i längden.   
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Laddningsregulatorer för solcellspaneler 
När valet av solcellspaneler är klart ska de ju även kopplas till ett batteri. Men de ska inte kopplas 

direkt till ett batteri, i så fall ökar risken att förstöra batteriet och dessutom förloras en del funktioner 

som finns i moderna solcellsregulatorer. 

Även här finns det en uppsjö av varianter. Det är verkligen lönsamt att välja rätt regulator, särskilt som 

även riktigt bra regulatorer är förhållandevis billiga.  

Skydd mot överladdning 

En regulator har flera uppgifter. Allra viktigast är att se till att batteriet inte överladdas. Särskilt litium-

baserade batterier är känsliga för det men även alla varianter av bly/syra-batterier tar skada om de 

överladdas. 

Maximera effekten ur solcellspanelen 

En regulator ska också maximera effekten av solcellspanelen genom att hitta bästa kombinationen av 

spänning och ström för panelens momentana effekt. Detta kallas för MPPT, eller Maximum Power 

Point Tracking. Eftersom ljuset förändras hela tiden är det viktigt att regulatorns MPPT-beräkningar 

görs ofta (när ett moln passerar ändras ljuset gradvis varje sekund, exempelvis). Så en regulator med 

hög frekvens på trackingen ger mer energi än andra.  

Exempel: en solcellspanel ger vid detta specifika tillfälle 22 V och 4 A, d.v.s. 88 W. Batteriet som skall 

laddas i detta exempel är ett litium-baserat batteri som vill ha 14.4 V vid just detta steg i sin laddprofil. 

En bra regulator transformerar därför om 22 V och 4 A till 14.4 V och 6.11 A (88/14.4=6.11). En enklare 

regulator ”kapar” bara spänningen till 14.4 men behåller strömmen på 4 A = 57.6 W. Ett jättestort tapp 

således. I vårt exempel motsvarar det alltså en förlust lika stor som en 30 W-panel!  

 

Lånad bild från BlueSky som visar skillnaden mellan laddning med MPPT (75W) och utan (53W). 

Så regulatorer utan MPPT är inte att rekommendera.  

Upp eller ner – eller både och? 

Det vanligaste är att en regulator sänker spänningen från solcellspanelen till den spänning som 

batteriet skall laddas med. Men det finns även regulatorer som höjer spänningen till rätt laddspänning. 

Det är praktiskt exempelvis när det inte finns plats med tillräckligt stora solcellspaneler. Det finns även 

regulatorer som är så flexibla att de kan göra både och (fast inte exakt samtidigt förstås). 

Så titta på vilken spänning din solcellspanel ger ifrån sig – och vad ditt batteri vill ha för laddning. 
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Olika regulatorer för olika batterier! 

En väldigt viktig faktor vid val av regulator är vilket sorts batteri den skall ladda. Det är olika ladd-

profiler för olika typer av batterier. Det är alltså skillnad på bly/syra och litium-baserade batterier men 

det är även skillnad mellan traditionella bly/syra-batterier, gel-batterier, batterier med eller utan 

ventilation osv.  

Även mellan litium-batterier är det skillnad.  

Det är väldigt viktigt att ha en regulator som är anpassad för dina batterier. 

Laddningen av batterier sker helst i flera olika steg. Det kan vara ett försiktigt startsteg för tomma 

litium-batterier (de måste mjukstartas om de varit under 10 % laddning) eller ett starkt startsteg för 

tomma bly/syra-batterier (där syran och vattnet skall röras om). Här förstår ju alla att det är jättedumt 

att ha fel laddare. 

Detta följs av en fas av ”bulk”-laddning där det mesta av laddningen sker. Därefter kommer en 

absorptionsfas där slutladdningen sker tills batteriet är fulladdat. Därefter ska regulatorn sätta 

spänningen till en så kallat ”float-spänning”. Denna skiljer sig också mellan olika batterier. Vissa 

regulatorer kan också känna av när batteriets spänning, t.ex. via självurladdning, sjunkit till en viss 

spänning och då påbörja bulk-fasen igen. 

CC/CV 

Hos litium-batterier beskrivs laddprofilen ofta som CCCV eller CC/CV. Det står för Constant 

Current/Constant Voltage. I praktiken betyder det att laddningen sker med konstant spänning och 

konstant ström (CC) tills en viss spänning uppnåtts (t.ex. 14.4V). Detta motsvarar Bulk-fasen i ett 

bly/syra-batteri. En solcellsregulator är ju beroende av inkommande ström vilket i praktiken gör att 

strömmen mycket väl kan variera även under CC-fasen, t.ex. om solen går i moln eller hamnar bakom 

ett segel. 

Därefter inleds en fas med konstant spänning (CV) under en viss tid medan strömmen avtar när 

batteriet fylls upp det allra sista. Detta motsvarar Absorption-mode. När det inte längre går i något 

mer i batteriet vid den spänningen så skall regulatorn övergå i Float-mode. Nivån på Float kan variera 

från batteri till batteri så det är viktigt att se till att det är rätt. Typiskt är Float lägre för litium-

batterier än för bly/syra. 

Men alla CC/CV-laddare gör inte på detta sätt. En del övergår inte till en lägre Float utan stannar så att 

säga på CV. Det betyder att float-spänningen kan vara för hög för att du ska få ut maximal livslängd av 

ditt batteri. Detta är kanske inte den största faran för ett batteri men när du ändå väljer laddare kan 

det ju vara värt att kontrollera. 

En del regulatorer börjar ladda igen först när spänningen i batteriet sjunkit till en viss spänning. Detta 

minskar antalet cykler i batteriet och ökar livslängden. Andra laddare sätter igång med CC/CV-

laddning så fort solen går upp – även om batteriet är i princip fullt redan.  

Litium-batterier vill alltså inte ha samma laddare som bly/syra-batterier även om de kan fungera 

hjälpligt. ”Smarta” laddare för bly/syra-batterier som pulsar, klämmer och känner på spänningen passar 

dåligt. Men om du laddar med ”gammal” laddare – se till att den aldrig överstiger max tillåtet för ditt 

litiumbatteri! 

  

http://www.sunnyfuture.se/
mailto:info@sunnyfuture.se
http://www.facebook.com/SunnyFutureAB


SunnyFuture AB Värt att veta om Off-grid-system Sida 17 

 

 
www.sunnyfuture.se – info@sunnyfuture.se – www.facebook.com/SunnyFutureAB 

Ladda fullt så snabbt som möjligt 

En annan skillnad i laddning för olika typer av batterier är att litium-batterier inte har något internt 

motstånd. De kan alltså ta emot allt solpanelerna och regulatorerna ger – utan att sakta in när batteriet 

börjar bli fullt. Blybatterier har ett internt motstånd som gör att när batteriet är 70-80 % fullt så börjar 

det gå trögt att fylla i. Så är det alltså inte hos litium-batterier och därför ska regulatorn hantera det så 

att du får full ström hela vägen till fullt batteri och inte ”dra av på takten” i slutet. 

Se upp med spänningen och strömmen 

Olika regulatorer har också olika områden vad gäller spänning, ström och effekt som de kan hantera 

från solcellspanelerna. Så regulatorn du väljer måste stämma överens med de paneler du har. Om en 

solcellspanel genererar t.ex. 32 V spänning måste regulatorn klara det. Samma sak vad gäller ström. 

Det räcker alltså inte bara att välja en regulator som klarar effekten på panelen (t.ex. en regulator på 

100 W för en panel på 100 W), regulatorn måste klara max spänning (Voc) och max ström (Isc) också. 

Valet av regulator styrs dessutom av om du har ett 12, 24 eller 48 volts system.  

En eller flera paneler per regulator? 

Den gyllene regeln säger ”en panel – en regulator”. Men man kan spara in på regulatorer och koppla 

flera paneler till samma regulator. Men det är då viktigt att kontrollera spänning och ström en extra 

gång för att säkerställa att regulatorn kan hantera de tilltänkta panelerna. Tänk på att om du kopplar 

två paneler i serie så adderas spänningen. Om du kopplar två paneler parallellt adderas strömstyrkan.  

Det är oftast bättre att koppla panelerna parallellt istället för i serie för att minska produktionsbortfall 

när ena panelen har sämre produktion än den andra, t.ex. om den har en annan vinkel mot solen eller 

har annan skuggning. Detta eftersom en panel som har låg spänning ”förstör” hela serien, i värsta fall 

så mycket att ingen laddning alls sker.  

Om du kopplar flera paneler till samma regulator bör de helst vara likadana och gärna vara placerade 

bredvid varandra med samma vinkel mot solen. Vid installationer på hus där flera paneler är likadana 

och har mer likartade ljusförhållanden är det mer ok att parallellkoppla – men även där är det klokt att 

ha en MPPT per panel om optimal produktion är viktig. 

Det finns också regulatorer, främst de lite större, som har två ingångar för att kunna få in två paneler 

med varsin MPPT.  

Det är alltså extra viktigt att inte blanda paneler av olika storlekar eller typer. Särskilt ineffektivt blir det 

att blanda t.ex. en gammal polykristallin panel (med en låg spänning och ström) med en stor 

tunnfilmspanel som har en mycket högre spänning. Om strömmen och spänningen är inom 

regulatorns arbetsområde skadas inte regulatorn eller batteriet men laddningen blir onödigt ineffektiv 

– och syftet med den nya solcellen var ju att få mer laddning snabbt. 

I övriga fall är det bäst att ha en regulator per panel. 

Placera regulatorn nära batteriet 

Regulatorn skall placeras nära batteriet. Detta är extra viktigt vid laddning av litium-batterier då 

spänningsfallet i kablarna mellan regulatorn och batteriet kan få regulatorn att ”tro” att batteriet är 

mer fullt än det är och därmed minska laddströmmen onödigt tidigt. Ett spänningsfall på flera tiondels 

volt är svårt att undvika vid t.ex. 10 A laddström om kabeln är mer än någon meter.  
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På ett bly/syra-batteri gör det inte lika mycket som på ett litium-batteri som ju har en flack kurva ända 

tills det är nästan fullt då spänningen stiger mycket snabbt. 

Tänk också på att spänningen går mellan minuspolen och pluspolen på batteriet, d.v.s. fram och 

tillbaka till regulatorn. Längden på kabeln, och därmed spänningsfallet, är alltså dubbelt så stor som 

avståndet regulator-batteri. 

Exempel: vid avstånd batteri-regulator 2 meter, kabelarea på 4 mm2 och 10A laddning blir 

spänningsfallet 0,72 V! Samma exempel men med tunga 10 mm2-kablar blir fortfarande spänningsfall 

på 0,288 V. I praktiken betyder det att regulatorn går ur Bulk-mode (eller CC-mode, Constant Current) 

0,72V (eller 0,288V) för tidigt. Inte så bra om man vill ha snabb laddning. 

Kan du sätta regulatorn 20 cm från batteriet - eller från en plint med rejält grova kablar - så får du bara 

0.016V spänningsfall med 6mm2-kabel. 

Det finns räknesnurror på Internet för de som vill laborera lite själva, t.ex. 

http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php 

Kablage från solcellspanelerna 

Om det är viktigt med lågt spänningsfall mellan regulatorn och litium-batteriet så är det inte lika 

viktigt mellan solcellspanelen och regulatorn. 

En panel som ger 90 W vid 20V och som har en 6 meter lång kabel till regulatorn har ett spänningsfall 

på 1,3V om det är en 1,5 mm2 kabel. Det betyder en förlust på ungefär 7 %. En 2,5 mm2-kabel ger en 

förlust på 0,777V vilket är ungefär 4 %. Det är dock en tyngre kabel så frågan är om det är värt den 

extra vikten att vinna 3 %. Men med en klen 1 mm2-kabel blir dock förlusten hela 1,944 V och 10 %.  

Effektförlusten hänger ihop med strömmen och blir alltså större vid högre effekt – vilket innebär att en 

klen kabel inte påverkar så mycket när det inte är fullt solsken på en stor panel. Oftast är det ju så att 

man vill vinna så mycket energi som möjligt de regniga dagarna och då bromsar inte en något för 

tunn kabel så mycket. Och när solen skiner fullt gör det inte så mycket med lite förlust.  

Tumregeln vad gäller kablar blir alltså: långa kablar från solcellspanelen till regulatorn på typ 1,5-2,5 

mm2 och så korta kablar som möjligt från regulatorn till batteriet med minst 6mm2. 

Blanda inte el och vatten 

Vatten och el är en riktigt dålig blandning. Det finns vattentäta solcellsregulatorer men för de flesta 

räcker det att placera regulatorerna så att de hålls torra. Om det kan komma vatten längs med 

kablarna, t.ex. från en läckande genomföring i däcket, så sätt kablarna i en ”droppbåge” så att kablarna 

går uppåt till regulatorn den sista biten. Då riskerar du inte kortslutning om det börjar läcka in vatten 

som följer kablarna till regulatorn.  

Solcellspaneler med inbyggda regulatorer 

Det finns numera också solcellspaneler med inbyggda regulatorer. Klart smidigt att kunna koppla 

solcellspanelen direkt till båtens elsystem eller batteri. Då kan också flera paneler kopplas parallellt 

utan risk att en panel förstör för en annan. 

Tänk på att regulatorn i solcellspanelen då måste vara anpassad för det batteri som du har. 

Problemet med spänningsfall från regulatorn – som sitter på panelen – kommer påverka hastigheten i 

slutladdning om du har ett litium-batteri. 
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Laddning från motor 

I det här dokumentet berör vi främst batterier-solceller-solcellsregulatorer men det kan vara värt att ta 

hänsyn till laddning från motorn och hur den regleras.  

Eftersom litium-batterier har annan laddprofil än bly/syra kan man vinna en hel del på att ha en 

regulator anpassad för litium-batterier. Dels blir då laddningen så effektiv som möjligt och dels 

skyddas batteriet mot överladdning och för hög Floatspänning. 

Att Float-spänningen på vanliga generatorer oftast är högre än önskvärt för litium-batterier är troligen 

inget problem om man inte går allt för mycket för motor med fulla batterier eftersom det handlar om 

timmar snarare än dagar (som det gör om en solcellsregulator har för hög Float-spänning).  

Beroende på generator och generatorns regulator kan också den befintliga generatorn plötsligt arbeta 

mycket mer effektivt än tidigare. Tidigare kunde inte batterierna ta emot all laddning som generatorn 

kunde ge, vilket innebar att generatorn inte behövde arbeta så värst hårt. Men med litium-batteri så 

kan plötsligt generatorn ladda med full effekt i flera timmar, tills batteriet är fullt. Det kan då hända att 

den blir varmare än den varit tidigare. Det finns ladd-regulatorer med temperatursensor och/eller som 

sänker effekten till exempelvis 80 % av max för att klara längre laddningspass (om inte generatorn har 

inbyggd temperatursensor). 

Sammanfattningsvis 

Jämfört med mycket annat är regulatorer förhållandevis billiga. Med tanke på att fel regulator 

kan förstöra ett dyrt batteri finns det all anledning att välja rätt regulator. 
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Hus utan fast anslutning till elnätet 
För hus utan fast elnät finns det några extra saker att tänka på. Dels finns det ett vägval att bygga 

elsystemet som för exempelvis en båt – eller att bygga det som ett ”vanligt” hus. D.v.s. 12 V eller 230 V 

i ledningarna. 

I båda dessa fall kan solcellspaneler och montageutrustning för större solcellsanläggningar användas 

vilket gör att det på ett säkert och bra sätt kan infästas i tak, fasader eller monteras på mark. Se mer på 

vår webb för hur det kan göras och hur man kan få det att smälta in väl på huset och i miljön. 

Dessa solcellspaneler är oftast större – 300 watt är vanligt – så det är viktigt att stämma av att 

panelerna på taket eller markställningen passar till de solcellsregulatorer som skall användas. Dessa ska 

i sin tur passa till de batterier som skall användas. Ofta är det flera paneler i systemet också och då är 

det viktigt att tänka till kring om panelerna skall kopplas i serie eller parallellt. Eller kanske både och. 

Kolla spänning och ström en gång extra! 

Oavsett om ni bygger ett 12- eller 220-volt system bör batterierna kunna laddas snabbt när det är ljust 

ute och solcellspanelerna ger ström. Så även om vikten eller storleken på batteriet oftast inte har 

någon betydelse i hus är litium-batterier att rekommendera. Det är också därför litium-batterier växer 

lavinartat runt om i världen som komplement även till nätanslutna solcellsanläggningar på vanligt hus. 

Tänk också på att ett hus som används på vintern behöver fler solcellspaneler för att kunna ladda 

batterierna. Så dimensioneringen av systemet utifrån hur huset används är viktigt. Ett system 

dimensionerat för enkelt boende på vintern kommer ha gott om extra kraft på sommaren, så att det 

exempelvis räcker till att driva en varmvattenberedare då. 

Vi hjälper dig gärna att upprätta en ungefärlig förbrukningsbudget och dimensionerar ett system 

utifrån det. 

12-volt-system i hus 

Ett hus med 12-volt-system fungerar i stort sett som en fritidsbåt. Det är solcellspaneler som laddar ett 

eller flera 12-volts-batterier via solcellsregulatorer.  

Det passar hus med lite enklare behov. De flesta sakerna skall vara anpassade för 12 volt, d.v.s. lampor, 

kylskåp, radio, telefonladdare osv. De saker som trots allt ändå behöver 230 volt, som kanske datorn, 

bredbandsroutern eller hårtorken, får sin ström från en så kallad inverter. Den invertern behöver inte 

vara så stor, d.v.s. inte klara så stor effekt och den behöver inte vara fast installerad utan kan tas fram 

när den behövs. 

Tänk på att de billigare invertrarna oftast inte har ren sinusform utan vad som ofta kallas ”modifierad 

sinus”. Alla apparater tål inte modifierad sinus. Särskilt datorer o.dyl. elektronik sägs vara känslig för 

modifierad sinusform och kan då gå sönder. Då kan det vara billigare att köpa en inverter som har ren 

sinusformad växelström redan från början. 

Om det flesta sakerna i huset kan drivas på 12 volt är detta ett relativt billigt sätt att bygga elsystemet. 

På exakt samma sätt – men med två eller flera batterier i serie – kan ett 24 voltsystem också byggas. 

Tänk på att all utrustning då måste vara avsedd för 24 V, inklusive solcellsregulatorn. 
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230-volt-system 

Om däremot flera större saker, som t.ex. kylskåp, frys eller varmvattenberedare, skall vara av mer 

ordinärt sortiment – vilket i sig kan vara billigare i inköp än dito avsett för fritidsmarknaden – kan det 

vara bättre att ha ett elsystem med 230 volt i vanliga vägguttag.  

Urvalet av t.ex. lampor, utebelysning, radio- och TV-apparater blir ofantligt mycket större. Att ladda sin 

dator, surfplatta eller telefon går att göra precis som hemma. Flexibiliteten blir större. 

Solcellspanelerna laddar fortfarande litium-batterier men dessa är flera stycken och kopplade i serie för 

att få upp spänningen till 24 eller 48 volt. Då behövs andra solcellsregulatorer som klarar högre 

effekter. 

Till batterierna monteras en fast installerad, kraftigare, inverter som i sin tur kopplas till en ”vanlig” 

elcentral för en- eller trefas el. Då kan man i huset montera vanliga eluttag och ansluta vanliga 

apparater. 

I ett sådant elsystem ”lockas” man lätt till att ta ut mer energi och det är extra viktigt att dimensionera 

batterier och solcellspaneler till det behov som finns. 

Det går också bra att ansluta ett litet vindkraftverk eller diesel- eller bensindrivna generatorer till ett 

större system som komplement när solen inte räcker till. 

I vår Fritidskatalog finns exempel på ett 12-voltsystem och ett 220-voltsystem. 
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SunnyFutures sortiment för off-grid 
I detta dokument har du kunnat läsa om saker som är bra att veta för olika solel-system där det inte 

finns något el-nät att ansluta sig till. Exempelvis för att bygga ett elsystem baserat på solceller i en båt, 

husbil, husvagn eller i ett hus i vildmarken. 

Vi har självklart de flesta produkter du behöver för att bygga sådana system. I vår ”Fritidskatalog” hittar 

du en mängd utvalda och utprövade produkter. Alla produkterna är specifikt framletade och 

sammanställda för solceller och litiumbatterier då vi själva inte kunnat hitta dem i de vanliga fysiska 

eller webbaserade båttillbehörsbutiker. 

Alla produkter är av hög kvalitet då vi är fast övertygade om att kvalitet lönar sig. I exempelvis en båt 

är man också lite extra utsatt om ett batteri inte fungerar som det ska, när det ska. 

Så se vårt sortiment som ett specialiserat komplement till de stora butikskedjorna. I vissa 

specialiserade butiker kan du köpa våra produkter. 

Fritidskatalogen finner du på www.sunnyfuture.se.  

Nätanslutna hus 
Vi installerar även solcellsanläggningar på hus, såsom villor, fritidshus och kommersiella byggnader. 

SunnyFuture ger dig ett komplett solkraftverk, anpassat till dina förutsättningar och av högsta kvalitet. 

Vi hjälper dig med hela processen. Oavsett om du är privatperson eller företag. 

När vi är klara har du ett snyggt och lönsamt solkraftverk som både du och vi kommer vara stolta över 

länge.  

Beställa gärna vår informationsbroschyr genom att ringa till 08-40 88 75 00 eller skicka din adress i ett 

email till info@sunnyfuture.se. 
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