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Agenda

◦ Kort presentation av TyMar
◦ Litiumbatterier
◦ 4/5G internet / WiFi
◦ Övriga frågor



Litium

Grundämne som upptäcktes i Utö Gruva 1817

Namnet Litium kommer av det Grekiska ordet {litheos} sten

Konsistens som hårt smör

Kroppen innehåller ca 7mg Litium 

Litiumsalt används vid medicinering inom psykiatrin



Olika typer av Litiumbatterier

Litium 
*   Litiumjonbatterier är en familj 

*   Litium blandas med olika ämnen

järn, aluminium, mangan, kobolt, nickel.

*  Litiumjärnfosfat, (LiFePO4) är den absolut 

säkraste och är den teknik som används i båtar.

*  Litium-Kobolt batterierna är dom minst säkra

*  Ju mer energi desto instabilare produkt, 

kräver mer övervakning/kontroll

Båtar TeslaBatteriverktyg Mobiler



Viktbesparing = snabbare segling

Litium 

* 1/3 viktbesparing

Litium
40 kg

Blybatteri (AGM/GEL)
130 Kg



Batterier och övervakning

Litium 

* 1/3 viktbesparing
• 100% mer Ah ur samma batterivolym

- 100Ah bly/syra kan avge 50Ah
- 100Ah Litium kan avge 100Ah

Användbar energi
Bly/syra Litium



Litiumcellen

• Spänning på en litiumcell är mellan 3 - 3,3 volt
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Litiumcellen

• Spänning på en litiumcell är mellan 3 - 3,3 volt

• Ett 12v batteri består av 4st seriekopplade 
celler vilket ger en spänning på ca 13,3 volt

• Cellernas spänning kan skilja sig och därför
behöver man när man bygger en batteribank
med lösa celler balansera dom.
Den inbitne bygger detta själv men dom allra 
flesta köper färdiga batterier med inbyggd
cellbalansering.



Litiumbatteriet

• Exempel på ett Litiumbatteri med inbyggd balansering

• Inbyggt värmeelement

• Uppkoppling till batteriet via blåtand och APP
där man ser all info och status om batteriet

• BMS begränsar strömuttaget: Ej för bogpropeller/start



Med eller utan BMS

100:-/Ah

250:-/Ah

Matchade celler utan BMS Inbyggd BMS



Batterier utan BMS ?

Batterier utan inbyggd BMS (LIME POWER)
Fördelar:
• Billigare
• Matchade celler, kräver ej balansering 
• Ingen elektronik som kan gå sönder
• Bra prestanda >2.000 cykler
• Ingen BMS som begränsar strömuttag
• Mao. bra för stora strömuttag, ankarspel

inverter, bogpropeller etc.

Nackdelar:
• Kräver externt urkopplingsskydd
• Kan bara kopplas mot solregulator/ laddare

med Litiumläge
*  Kräver någon form av extern batteriövervakning



BMS

Ett riktigt BMS-system har fyra funktioner:

*   Koppla bort laddningen när spänningen blir för hög.

*   Koppla bort lasten när spänningen blir för låg

*   Koppla bort när temperaturen blir för hög

*   Balansera cellerna internt i batterierna

BMS=Battery Management System



Batterier och övervakning

90-100%

0-10%

10-90%

Koppla bort laddningen när spänningen/temp blir för hög

Koppla bort lasten när spänningen blir för låg

Säkert arbetsområde

Mindre säkert område

Mindre säkert område

Håller man sig mellan 12-15volt
Så kommer man inte ha några problem



Laddaren skall ha Litiumläge
eller vara programmerbar

Batterivakt skyddar mot
Underspänning
Bryter strömmen vid ställbart värde
T.ex 12volt = ca 5% kvar i 
batteribankaen

Batterier och övervakning



Enbankslösningen, helt klart enklast

LiFePO4
40Ah

LiFePO4
40Ah
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Exempel på enbankslösning Litium utan inbyggd BMS

Vinterbrytare

Drar 1mA
4Ah på 6mån



Batterier och övervakning
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Batterier och övervakning
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Batterier och övervakning

• Spänning 
förbrukare/start

• Aktuell 
förbrukning/laddning i 
ampere

• Ackumulerad förbrukning 
i Ah

• Laddnivå uttryckt i %

• Återstående tid tills       
batterierna måste
laddas



Batterier och övervakning

Fjärrövervakning av båten

• Instegsmodell

• 5 års förbetald uppkoppling

• 2 källor går att ansluta

• In/utgång för valfri produkt 

• Drar ca 20mA (ca 85Ah på 6 månader)

• Pris ca 3.000:-



Batterier och övervakning



Batterier och övervakning



Batterier och övervakning

Storebror Victron Cerbo GX

• Mängder av in/utgångar

• I princip alla Victrons produkter kan anslutas

• Kan kopplas upp mot touchskärm (tillval)

• Kräver uppkoppling mot WiFi/router

• Pris ca 5.000:-



Batterier och övervakning

Victron GX touch 



Internet / WiFi

1. 4G v/s 5G
2. Frekvenser, räckvidd
3. 4G-antenn och Router
4. WiFi Booster



5G sändare



4G sändare v/s 5G sändare



Riktad stråle



Frekvenser / Räckvidd

VHF: 156 Mhz 4G: 800MHz -2.5 GHz



Internet / WiFi

Antenner: Router:

MIMO-antenn Glasfiber

- MIMO-antenner
- WiFi-antenn
- SIM-kort hållare
- Tål marin miljö



Internet / WiFi

WiFi Booster:

- Extern 4G-antenn
- Plockar upp WiFi hotspots
- Mer nätverkskapacitet
- För internationella frekvenser (US)


