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Sådan tester vi batterier: 

Batteri: Samsung INR 25R, 2500mAh (Djurs Damp batch nr. 4016) 

 

Nye batterier har ikke den fulde kapacitet, derfor oplader og aflader batteriet ved 2C strøm, 3 gange. 

(2C strøm, batteriets oplyste kapacitet f.eks. 2500 mAh=2,5 Ah gange 2 = 5A aflade strøm). 

Først testes om batteriet har den kapacitet det er angivet. 

2500mAh = 2,5 Ah det vil sige, at vi aflader batteriet med en konstant strøm på 2,5 A, hvilket betyder at 

afladningen gerne skulle vare mindst en time.  (1C afladning). Batteriet aflades fra 4,2 til 2,8 volt. 

 
 

 

Kapacitet datablad 2500 mAh 

Reel kapacitet 2307 mAh 

Kapacitestsforhold 92,3% 

Omgivelsestemperatur ved måling 23,1°C 

Test start temperatur 23,1°C 

Test slut temperatur 26,4°C 
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Dernæst tester vi om batteriet ved max. amper belastninger for at kontroller om temperatur på batteriet  

bliver for høj. Vi tester ved maximum tilladte strøm (maximum Continuous Discharge Current). 

Batteriet aflades fra 4,2 til 2,8 volt, temperaturen på batteriet overvåges. 

 
 
 

Max Continuous Discharge Current 25 A 

Reel kapacitet ved MCDC 2041 mAh 

Kapacitestsforhold 81,6 % 

Tomgangsspænding efter test 3,48 V 

Omgivelsestemperatur ved måling 25,3°C 

Test start temperatur 24,9°C 

Test slut temperatur 70,7°C 
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Til sidst tester vi et simulerer brug. Det vil sige vi tester ved maximum strøm i 5 sekunder pulser, efterfulgt 

af 25 sekunder pause. Batteriet aflades fra 4,2 til 2,5 volt. da der pga. Den indre modstand vil opstå et stort 

spændingsfald  ved store strømme. Hvilket betyder, at batteriet hvis det kun blev afladt til 2,8 V, vil have en 

stor rest spænding, på ca. 3,5 volt når belastningen kobles fra (tomgangsspænding). 

 
Forklaring: Toppene er tomgangsspænding i pause perioden, bund viser spændingsfaldet ved belastning. 

 

 

Set Discharge Current 25 A 

Reel kapacitet  2361 mAh 

Kapacitestsforhold 94,4 % 

Tomgangsspænding efter test 3,20 Volt 

Omgivelsestemperatur ved måling 25,3°C 

Test start temperatur 25,3°C 

Test slut temperatur 40,2°C 
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Konklusion: 

 Batteriet har en målt kapacitet på 2307 mAh hvilket svare til 92,3% af den påtryke kapacitet. 

Afvigelsen kan skyldes at Samsung vælger at angive batteriets kapacitet ved 1A belastning. 

 Ved maximum drift 25A kontinuering drift steg temperaturen til 70,7°C, hvilket er inden for 

sikkerhedsmargen. Batteriets kapacitet falder til 2041 mAh, hvilket er acceptabelt ved så høj 

kontinuerlig belastning. 

 Ved simuleret brug, var virkningsgraden på 94,4% ved 25A puls drift - uden at temperaturen steg 

nævneværdigt.  

 Et godt resultat for et batteri med stor kapaitet ved stor belastning... 

 

Testen er afsluttet den 2016-03-13. 

udført af: 

Henrik Østergaard 

DjursDamp 


