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Sten ”Knotan” Tellander
• Tillbehörsguru med femtio år 
bakom disken. 
• Började sin bana hos Gösta Berg 
1960. 
• 1965 blev han värvad av Vatten-
skidspecialisten,  
senare omdöpt till Watski.
• Sedan 1997 butikschef på Benns 
i Nacka.
• Fritiden spenderas ombord på 
Express. Målet är SM-guld 2010!

ExpErT på

TillbEhör

När du stoppar in skallen 

under instrumentpanelen för att 

felsöka möts du av ett veritabelt 

ormbo. Alla kablar har samma färg 

eftersom förre ägaren fått ett bra 

pris på en rulle röd kabel. Har du 

tur är det tvåledad kabel för då är 

ena sidan markerad med en rand 

eller rilla för att hålla reda på plus 

och minus.

En kamrat köpte för något år se-

dan en begagnad Coronet DC från 

sextiotalet. Det dröjde inte länge 

förrän elsystemet trilskades. Han 

är en händig man och kastade sig 

under panelen för att fixa felet. Med 

sig tog han multimetern, en liten 

instrumentmejsel och en sidavbi-

tare. Jodå, han vet en del om el och 

har vad som krävs i verktygslådan. 

En timme senare, med svetten rin-

nande, reser han sig och ber med 

behärskat lugn sin kära hustru att 

gå efter häcksaxen. 

El-ändet ska ut! 

Min kamrat gjorde helt rätt. 

Gamla elsystem som under åren 

ändrats flera gånger och byggts på 

med nya förbrukare av olika ägare 

ska man inte slösa tid på. Rita ett 

nytt kopplingsschema i lugn och 

ro hemma i köket och anfall sedan 

båten med en stor portion självför-

troende. Du vinner både tid och 

trygghet.

Så varför krånglar elsystem? 

Det första du ska kontrollera är 

batteriet. Är det laddat går du vi-

dare till polerna. Där blir fort oxid 

El-ändet
En båt ska vara ett väloljat maskineri, allt ska fungera. När något fallerar drabbas nämligen 
din fritid, bland det viktigaste du har. En stor del av jobbet att hålla maskineriet igång ligger 
hos dig som båtägare. Det är en del av tjusningen med båtlivet. Man kan faktiskt njuta av 
att umgås med sin rigg, ge motorn nytt blod, kärleksfullt laga småskråmor i skrovet, lägga 
ny färg på undervattenskroppen. Men ingen njuter av att underhålla elsystemet. Eller hur? 
Detta mischmasch av kablar som är hopplöst att förstå och omöjligt att i efterhand bringa 
reda i och hitta fel i. Som ett hån ringer fysiklärarens ord i dina öron: ”Läran om el är upp-
byggd av fullständigt logiska regler. Följ bara strömmens väg från plus till minus så kan det 
inte gå fel”. Men den teorin är banne mig inte enkel att omvandla till praktik.

Av Sten ”Knotan” Tellander

som effektivt hindrar såväl volt som 

ampère att komma fram till sin för-

brukare. 

Huvudströmbrytare är en an-

nan vanlig felkälla. Den ska för 

det första bryta på batteriets plus-

sida, kolla att så är fallet. Är själva 

brytaren okej? Det säljs tusentals 

huvudströmbrytare varje år och 

flertalet är billigt skräp. Biltema 

och Jula har lärt oss att en brytare 

med röd nyckel inte ska kosta mer 

än en dryg femtiolapp. Den jag 

rekommenderar kostar närmare 

fyrahundra. Snarlikt yttre men 

en helt annan insida. Välj gärna 

en gastät eftersom det kan bildas 

gnistor när du slår av och på. 

Har du en brytare där man 

kan välja batteri 1, batteri 2 eller 

båda? Kata den genast! Det har 

säkert funnits dylika som fungerat 

bra och varit av god kvalitet. Men 

det var länge sedan. Idag säljs bara 

kopior av kopior som inte håller 

måttet alls. Släpkontakterna som 

ska sköta växlingen mellan batte-

ribankarna har usel kontakt och de 

stjäl en halv volt i laddspänningen 

från generatorn till batteriet. Ett ef-

fektivt sätt att förhindra fulladdade 

batterier och och dessutom minska 

batteriernas livslängd. Har man två 

batteribankar ska de separeras med 

skiljerelä. Punkt!

Nästa sak att se över är ka-

blarna. Inte sällan tar den händige 

båtägaren med sig kabelrullen han 

använt till lamporna hemma. Fun-

kar de för 230 volt ska de ju funka 

för ynka 12 volt. Men det är precis 

tvärtom. I ett 12 voltssystem är 

det betydligt kraftigare ström än i 

230 voltssystem. En kabel dimen-

sioneras efter mängden Ampère 

den ska leda. Förbrukning mäts 

i watt. Ska man få fram förbruk-

ningen i ampère delar man watt i 

volt. I 230 volts systemet drar en 10 

Watts lampa ynka 0,045 ampère, 

i 12 Volts systemet 0,8 Ampère. 

Man bör inte ha klenare kabel än 

2,5 kvadratmillimeter från elpanel 

till förbrukare. Du slipper förluster 

och minimerar värmeutvecklingen. 

När du köper kabel köp flera kulö-

rer. Det förenklar framtida felsök-

ningar.       l

Många problem beror på att polskorna 
inte har god kontakt. Dessa snabbkon-
takter som genom åren vunnit popularitet 
är faktiskt inte bra. De är praktiska ifall 
man ska flytta sitt batteri ofta. Men som 
fast installation är de inte lämpliga. De 
kan helt enkelt inte klämma hårt nog för 
att över tiden bibehålla god kontakt.
På min Linjett fastnade jag en dag för 
ett tickande ljud ombord. Inte värm-
aren, den gick på gasol och saknade 
tickande pump. Jag höll på att bli tokig 

men lyckades till sist lokalisera ljudet 
som kommande från batteriutrymmet. 

Öpnade luckan och frustrationen byttes till 
skräckblandad förvåning. På ena polen slog 

det ljusbågar mellan polskon och polen. 
Det var just en sådan här polsko med 
snabbkoppling.

Säg huvudströmbrytare och de flesta båtägare 
tänker på den röda nyckeln de bryter strömmen 

med. En standardprodukt. Men denna 
”standardprodukt” tillverkas av minst 

femtio företag världen över. De flesta 
är skräp. Företag som Biltema, Jula

och även vissa lågpriskedjor 
i marinhandeln har lärt konsumenten att 

de ska kosta en dryg femtiolapp.
Jag som vet vad det är innanför den 

svarta plasten skäms när jag beställer 
hem dessa. Men marknaden kräver att 
jag säljer dem. Olyckligt? Absolut! 

Det finns goda exempel på brytare 
med röd nyckel. De kostar kring 

300 kronor och är värda 
vartenda öre.

Sitter det en sån här i din båt? Kasta ut den 
omedelbart och ersätt med ett skiljerelä! Den 

snor en halv volt av din laddspänning. 
Tillräckligt för att försvåra din vardag 

ombord och drastiskt försämra livs-
längden på ditt batteri. Om du under 
gång får för dig att växla om mellan 
batterierna löper du stor risk att 
förstöra likriktaren på generatorn. 
Detta eftersom släpkontakterna är 
av så låg kvalitet att de för en kort 
stund helt bryter strömmen från 
fältlinningen på generatorn, med 
resultatet att likriktaren brinner. 
Det har funnits bra sådana här 

omkopplare. Men det var för länge 
sedan. De som säljs idag är kopior av 

kopior och alltid tillverkade i Taiwan eller 
Kina. Tyvärr har jag dessa i sortimentet i 

butiken. Helt enkelt för att mina kunder för-
väntar sig det och inte accepterar min förklaring.

Istället för manuella 
omkopplare mellan 
batteribankarna ska man 
använda skiljereläer. Finns 
mängder att välja bland. 
På bilden ett av de enklare, 
kostar cirka 500 kronor. 
Ett relä styr laddning till 
båda batterierna men 
hindrar dig från att dra ur 
startbatteriet. 

Allt ska inte utvecklas! Här är tre 
goda exempel på problemfria polskor. 
Gott om anslutningspunkter, rejäl 
kontaktyta. Allt du behöver göra är 
att dra åt dem med en fast nyckel. 
En snabbkoppling får du betala 
150 pix för. Dessa kostar från 
45 kronor… Billigare och bättre.

Det här är en huvudström-
brytare av god kvalitet. Gastät 
för att eventuell gnistbildning 
inte ska kunna resultera i 
explosion eller brand. Kostar 
närmare 400 kronor. Billigt när 
man vet hur mycket bättre den 
är. Det är såna här produkter 
jag som marinhandlare vill sälja 
till mina kunder. Produkter 
som skänker trygghet och en 
problemfri tillvaro över lång tid.
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