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Green Energy Scandinavia A/S 

Niels Bohrs Vej 2 

7100 Vejle 

DANMARK 

   Produktöversikt 

ü Denna vägledning introducerar egenskaper, bruk, förhållningsregler, 

säkerhetsvarningar och underhåll av LAR200-produkten. 

ü LiFePO4 batteri har en stabil och hög plattform för utgångsspänning som effektivt 

garanterar batteriets utgångseffekt. 

ü LiFePO4 batteri har högre termisk och kemisk stabilitet, vilket ger bättre 

säkerhetsgaranti. 

ü LiFePO4 batteri har lång livslängd och låga underhålls- och driftskostnader. 

 

 

 

 

 

 

   M8 terminal(+)                                                 M8 terminal (-) 
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ü Produkten kan användas i båt-, fordons- och energilagringsindustrin för utbyte av 

12 V blybatteri/AGM- eller gelbatteri. 

 

   Produktegenskaper 

ü Lång livslängd, cykeltider > 8 000 gånger. 

ü Hög ström, kontinuerlig urladdningsström upp till 250 A. 

ü Inget underhåll, livslängd > 3 år. 

ü Hög säkerhet, avancerat BMS-skydd. 

ü Möjlighet för serie- och parallellkoppling. 

ü Låg självurladdningshastighet. 

ü Brett drifttemperaturområde. 

ü Miljövänlig och grön energikälla. 

ü Låt vikt, enklare att transportera och enkel användning. 

ü Inbyggd Bluetooth kan övervaka produktstatus i realtid via mobilappen. 

ü Stöder smarttelefon från både iPhone och Android. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Säkerhet 

• Produkten är utrustad med ett avancerat batteristyrningssystem (BMS) som effektivt 
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kan säkra batteriets livslängd och säkerhet, inklusive: 

• kortslutningsskydd 

• överströmsskydd 

• övertemperatursskydd 

• skydd mot överladdning/överurladdning 

• ABS-lådan uppfyller V0-flamskyddsnivå för bättre förebyggande av brand. 

   Säkerhetsvarningar 

• Litiumjonbatterier och batteripaket som utsätts för extrema förhållanden kan värmas 

upp, antända eller explodera och orsaka allvarliga personskador. Säkerställ att 

nedanstående säkerhetsvarningar efterlevs: 

▲ Det är förbjudet att kortsluta de positiva och negativa elektroderna på 

batteriet (genom att exempelvis direkt sammankoppla de positiva (+) och 

negativa (-) terminalerna med ledningar eller andra metallföremål) eftersom 

detta kan höja strömmen och den höga temperaturen kan orsaka 

personskada eller brand. 

▲ Använd kvalificerad och överensstämmande LiFePO4 batteriladdare. 

▲ Det är förbjudet att genomborra batteriet med spik eller andra vassa föremål. 

Det är förbjudet att slå på batteriet med en hammare eller att trampa på det. 

Det är förbjudet att slå på eller kasta batteriet eller på andra sätt utsätta det 

för stark fysisk påverkan. 

▲ Det är förbjudet att sänka ner batteriet i vatten under längre tid. När det inte 

förvaras ska det placeras i en kylig och torr miljö. 

▲ Det är förbjudet att använda batteriet i serie- eller parallellkoppling med 

andra batterityper. 
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▲ Anslut inte batteriet till generatorer eller icke-smarta uppladdningssystem. 

▲ Håll batteriet utom räckhåll för barn. 

▲ Det är förbjudet att använda eller förvara batteriet i närheten av värme- och 

högtemperaturkällor, såsom bränder, värmeapparater osv. 

▲ Det är förbjudet att lägga batterier på mikrovågsugnar, högtrycksbehållare 

eller induktionshällar. 

▲ Det är förbjudet att använda eller förvara batteriet under hög temperatur (t.ex. 

i direkt solljus eller i en mycket varm bil) p.g.a. risk för förlust av prestanda, 

kortare livslängd och funktionsfel samt att batteriet kan överhettas, fatta eld 

eller explodera. 

▲ Det är förbjudet att plocka isär eller ändra batteriet på något sätt. Batteriet 

innehåller säkerhets- och skyddsanordningar. Om dessa skadas kan det 

innebära att batteriet genererar värme, antänder eller exploderar. 

▲ Högkvalitativa ledningar och kablar som överensstämmer med 

specifikationerna ska användas vid anslutning. 

▲ Om batteriet avger en särskild lukt, värme, missfärgning eller deformation 

eller annat fenomen under användning, uppladdning eller förvaring ska 

användningen omedelbart avbrytas. 

▲ Kontrollera om batteriet är skadat, sprucket eller korroderat före användning. 

Om du upptäcker skador på batteriet ska användningen omedelbart avbrytas. 

▲ Om batteriet läcker och elektrolyt kommer i ögonen ska du inte gnugga 

ögonen utan istället skölja med rent vatten. Vid behov ska du så snart som 

möjligt uppsöka läkare för behandling för att undvika ögonskador. 

 

  Bruksanvisning 
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  Bluetooth 

Efter installation av produkten ska du använda mobiltelefonen och enligt telefonens 

operativsystem välja motsvarande QR-kod för att ladda ner och installera 

Bluetooth-appen.  

 

 

 

  

När installationen är färdig ska du aktivera mobiltelefonens Bluetooth-funktion, öppna 

appen och trycka på Sök. Klicka på Bluetooth-numret som motsvarar Bluetooth-koden på 

produkten för att öppna dess gränssnitt för att se batteristatus. Gränssnitt enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Obs: batteriet SKA genomgå en komplett uppladdnings- och urladdningscykel så att du kan få en exakt 

batterikapacitet ** 
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Kontrollera före användning: 

• När kunden mottar batteriet ska du först kontrollera om batteriet är skadat, sprucket 

eller korroderat. Upprätta Bluetooth-förbindelse, kontrollera om batteriet är i normalt 

skick via mobilappen och säkerställ att inga skador uppstått under transporten. Om 

abnormaliteter upptäcks, avbryt omedelbart installationen och användningen av 

batteriet och kontakta leverantören. 

    Installation 

Försäkra före installation att kablar och terminaler är rena för att undvika korrosion, smuts 

eller avlagringar. 

Bekräfta att batterispänningen motsvarar batteriladdaren och belastningen före installation. 

Välj ledningar, kablar och terminaler med lämpliga specifikationer och storlekar som 

uppfyller standarden och se till att de positiva och negativa anslutningarna är korrekta. 

Spänn ledningarna, kablarna och terminalerna för att säkerställa att de sitter ordentligt för 

att minska motståndet mellan DC-terminalen och kabelanslutningen. 

När det är nödvändigt att ansluta batteriet i en serie- eller parallellkoppling SKA DU LADDA 

BATTERIERNA HELT FÖRE INSTALLATION . Det maximala antalet batterier i seriekoppling 

är 4 grupper, och antalet batterier i parallellkoppling rekommenderas till högst 10 grupper. 

Det tillåtna antalet i serie- och parallellkoppling är följande: 
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Seriekoppling Parallellkoppling 
Serie- och 

parallellkoppling 

Batteripaketskapacitet efter koppling i serie och 

parallell 

Märkspänning 
Universal- 

spänning 

Märk- 

effekt 

Nominell  

effekt 

2 / / 25,6 V 24 V 200 Ah 5 120 Wh 

3 / / 38,4 V 36 V 200 Ah 7 680 Wh 

4 / / 51,2 V 48 V 200 Ah 10 240 Wh 

/ 2 / 12,8 V 12 V 400 Ah 5 120 Wh 

/ 3 / 12,8 V 12 V 600 Ah 7 680 Wh 

/ 4 / 12,8 V 12 V 800 Ah 10 240 Wh 

/ 5 / 12,8 V 12 V 1 000 Ah 12 800 Wh 

/ 6 / 12,8 V 12 V 1 200 Ah 15 360 Wh 

/ 7 / 12,8 V 12 V 1 400 Ah 17 920 Wh 

/ 8 / 12,8 V 12 V 1 600 Ah 20 480 Wh 

/ 9 / 12,8 V 12 V 1 800 Ah 23 040 Wh 

/ 10 / 12,8 V 12 V 2 000 Ah 25 600 Wh 

/ / 2S2P 25,6 V 24 V 400 Ah 10 240 Wh 

/ / 3S2P 38,4 V 36 V 400 Ah 15 360 Wh 

/ / 4S2P 51,2 V 48 V 400 Ah 20 480 Wh 

Obs: 

a、 Ladda alltid batteriet innan du ansluter det till serie- eller parallellkoppling. 

b、 Green Energy rekommenderar inte anslutningar som överstiger tabellen ovan. 

c、 Green Energy ansvarar inte för anslutningar som överstiger tabellen ovan. 

 

 

 

▲Installera alltid batteriet i en torr, kylig, icke-högtemperatur- och välventilerad miljö. 

▲Det är förbjudet att vända den positiva och negativa polariteten. Även om batteriet har 
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säkerhetsskydd kan skador uppstå. 

▲Det är förbjudet att ansluta batteriets positiva och negativa terminaler direkt via 

metallföremål (såsom ledningar). 

Innan du använder batteriet första gången ska du fulladda batteriet. 

Använd en laddare som är avsedd för laddning av litiumjärnfosfat. Att använda en olämplig 

laddare för att ladda batteriet kan orsaka brand. 

Laddning 

Säkerställ före laddning att batteriet är ordentligt anslutet med ledningen och kabeln och 

laddaren och följ batteriladdarens bruksanvisning. 

LiFePO4-batteriladdningsparametrar är enligt följande: 

Element Parameter 

Laddningsskyddsspänning （N×3,65）V 

Urladdningsström 0,01C（2 A） 

Föreslagen laddningsström 0,2C（40 A） 

Slutspänning （N×3,65）V 

** Anmärkningar： N = serieanslutningsnummer  C = batterikapacitet ** 

Om du använder en strömförsörjning som t.ex. transformator eller solenergi för laddning ska 

du kontrollera och säkerställa att specifikationer för laddningsströmförsörjningen och 

batteriet överensstämmer innan du ansluter laddningen. Om dessa inte överensstämmer kan 

laddningsströmförsörjningen och batteriet skadas (t.ex. kan spänning som är högre än 

batteriets laddningsspänning skada BMS). 

 

Transport 
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Individuell packning. Kortslutning ska förhindras. 

Stapla inte mer än 6 lager ovanpå varandra. 

Maximal transporttemperatur får inte överstiga 65 ℃. 

UN3480 kategori 9  och efterlevnad av relevanta regler under transport. 

Förvaring 

Föreslaget laddningstillstånd (SOC): 30 % ~ 50 % 

Koppla ifrån batteriet från utrustningsbelastningen före förvaring för att eliminera potentiell 

belastning som kan ladda ur batteriet. 

Batteriet ska förvaras i en kylig, torr, ventilerad och ren miljö. Temperaturen ska vara -20 ℃ ~ 

65 ℃ och luftfuktigheten 65 ± 20 %. 

Batteriet ska laddas minst en gång var 3:e månad för att förhindra överurladdning. 

Ladda upp batteriet helt innan det tas i bruk igen efter förvaring. 

Utsätt inte batteriet för extrema temperaturer över 65 °C.  

 

 

 

 

 

 

Underhåll 
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Kablar och terminaler ska hållas rena och fria från korrosion, smuts och avlagringar. Dessa 

kan torkas av med en torr trasa. 

När förhållandena tillåter det ska du förvara batteriet i en miljö med en temperatur på 25 ± 

5 ℃ och en luftfuktighet på 60 ± 15 %. 

Batteriet förvaras med 30 ~ 50 % SOC. 

Batteriet laddas och laddas ur enligt produktspecifikationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsökning 
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Om problem uppstår under batteridrift, se följande instruktioner eller kontakta oss för hjälp: 

◆ När batterispänningen är för låg för att ge tillräcklig och stabil ström till lasten ska du ladda 

batteriet så snart som möjligt. 

◆ När batteritemperaturen är för hög eller för låg ska du avbryta alla anslutningar och låta 

batteriet vila tills det kyls ner eller värms upp till rumstemperatur. 

◆ Om för mycket ström strömmar genom batteriet och orsakar batterisvikt, koppla ifrån 

belastningen tills batteriet återupptar normal drift. 

◆ Om batteriet sviktar på grund av kortslutning, avlägsna omedelbart kortslutningen så att 

batteriet återupptar normal drift. 

◆ När batterispänningen faller till 0 V ska du använda en extern uppladdningskälla med 

aktiveringsfunktion för litiumjonbatteri för att aktivera batteriet. 

Följande tabell visar vanliga batterifel och lösning på problemet. 

Problem Lösning 

Kan inte ladda eller ladda ur 

Kontrollera kabelanslutningen 

Kontrollera spänningen 

Kontrollera anslutningen mellan batteriet 

Koppla ifrån och anslut igen 

Batteriet blir varmt under användning 

Strömmen är för hög 

Batteri och belastning är inte korrekt anslutna 

        

      

             Produktspecifikation 



       

LAR200（12,8 V 200 Ah LiFePO4 batteri）Bruksanvisning 

 

13 

Elem

ent 
Beskrivning Spec. 

1. Cellparameter 

1.1 Celltyp och material LiFePO4 

1.2 Märkspänning 3,2 V 

1.3 Märkeffekt  100 Ah 

1.4 
Encellsspänningsområd

e 
（2,5～3,65）V 

2. Batteriparameter 

2.1 Märkspänning  12,8 V 

2.2 Märkeffekt 200 Ah 

2.3 Nominell effekt 2 560 Wh 

2.4 Konfiguration  2P4S 

2.5 Förväntad livslängd 
>8 000 cykler，（25±3）℃，0,2C-rate，80 % 

DOD 

2.6 Spänningsområde （10,0～14,6）V 

2.7 Laddningsspänning 14,6 V 

2.8 Drifttemp. 
Laddning：（0 ~ 45）℃； 

Urladdning： （-20 ~ 60）℃ 

2.9 
Standard 

laddningsström 
0,2C（40 A） 

2.10 Max. laddningsström 250 A(cc-cv) 

2.11 
Standard 

urladdningsström 
0,5C（100 A） 

2.12 
Max. kontinuerlig 

urladdningsström 
250 A 

2.13 Netto- vikt Ca 22 kg 

2.14 Batterimått （450*170*243）mm 

2.15 Självurladdningshastigh ≤3,5 %/månad 
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et 

2.16 Förvaring 

Temp.：(-20±60) ℃，Luftfuktighet：

(65±25) % RH 

Rekommendation att ladda var tredje 

månad 

3. BMS-parameter 

3.1 
Överladdningsskyddssp

änning 
（3,75±0,05）V/cell 

3.2 
Överurladdningsskyddss

pänning 
（2,20±0,05）V/cell 

3.3 
Övertemperaturskydd 

för laddning 
60 ℃ 

3.4 
Övertemperaturskydd 

för urladdning 
75 ℃ 

3.5 
Skydd för låg 

laddningstemperatur 
-5 ℃ 

3.6 Max. laddningsström 250 A 

3.7 
Max. kontinuerlig 

urladdningsström 
250 A 

3.8 
Max. urladdningsström 

(3 sek.) 
500 A 

3.9 Drifttemperaturområde （-20~80）℃ 

3.10 Kortslutningsskydd Ja 

3.11 Överbelastningsskydd Ja 

3.12 Överströmsskydd Ja 

3.13 Utrustat med Bluetooth Ja 
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Underhåll 

▲ Ansvarsfriskrivning 

▲ GREEN ENERGY / mipv.pro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av 

orsakerna nedan: 

▲ Force majeure, inklusive brand, tyfon, översvämning, jordskalv, krig och terrorism. 

▲ Avsiktligt eller oavsiktligt missbruk, oaktsamhet, försummelse eller felaktigt underhåll 

och bruk under onormala förhållanden. 

▲ Felaktig installation av perifer utrustning, felaktig användning som orsakar 

funktionsfel. 

▲ Demontering eller ändring av produkten utan uttryckligt eller skriftligt samtycke från 

GREEN Energy. 

    Garanti 

GREEN ENERGI / mipv.pro garanterar att detta batteri inte har några kvalitetsproblem inom 

3 års användning i enlighet med bruksanvisningen. 

Om batteriet sviktar eller har kvalitetsproblem genomför GREEN ENERGY / mipv.pro inom 

garantiperioden service och reparation av felet. 

Problem som uppstått till följd av dåligt batteriunderhåll, felaktig uppladdning, omvänd 

polaritet, felaktig installation, felaktig förvaring och upphettning, fysisk skada, brand, 

förfrysning, vattenskador, öppnande, modifiering eller terminalskador omfattas inte av 

garantin. 
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Garantikort 

 

Produkt LAR200 

Produktkod: Fakturanummer: Monterat   År  

     Månad 

Distributör  

Adress:   

Kundens namn: 

 

 Inköpsdatum:  

Kundens adress:  

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

Garantivillkor 

1. Om funktionsfel uppstår ska själva produkten och det yttre höljet vara intakt 
inom tre månader från försäljningsdatumet och produkten byts ut mot en 
produkt av samma modell med undantag för skador som orsakats av mänsklig 
inblandning. 

2. Produkten omfattas av garantin i tre år från försäljningsdatumet och tillbehör 
omfattas inte av garantin. 

3. Garantiservice gäller enbart vid normalt bruk. 

4. Alla skador som orsakats av människor, isärtagning eller modifiering, felaktig 
användning och skador på utseende osv. omfattas inte av garantin. 

5. Produktgarantikortet krävs inom garantiperioden. Om detta kort inte 
levereras, eller om kortet ändras har företaget rätt att neka garantin. 

 


