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SUTARS SOCKETSSkyllermarksSkyllermarks
Kraft kräver kvalitet.

Kära båtägare!

Vi vet att det kan kännas krångligt med el i båt. Vi vill 
att du bara ska behöva fixa elen i din båt en gång.

Därför har vi tagit fram produkter av hög kvalitet 
med instruktioner som går att förstå. 

Då slipper du oroa dig över elsystemet och kan lita 
på att det kommer fortsätta fungera år efter år.

Förvirrad? Bläddra till sida 20 för en översikt!

Vänliga hälsningar

Skyllermarks

Foto: Bengt Nyman
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Monteringsguide
Montera skiljereläet mellan plus 
(+) på startbatteriet och plus (+) på 
förbrukarbatteriet. Är avståndet mel-
lan start- och förbrukarbatteri större 
är det bäst att bara skarva den ena 
kabeln.

Reläets ena 6,3 mm stift kopplas till D+ på generatorn (se 
andra beteckningar på sid 28) eller till rätt stift på tändnings-
låset. På tändningslåset används det stift som har spänning 
vid motorgång, men inte när motorn är avstängd. Denna 
kabel styr reläet. Det andra stiftet kopplas till startbatteriets 
minus (-). Använd gärna 2,5 mm2 kabel eller grövre.

Det finns ingen risk att koppla reläet eller reläets 
styrning ”baklänges”.

Till start-
batteri (+)

Till förbrukar-
batteri (+)

Till minus,
t.ex. på ett
batteri

Till D+ eller
tändningen

12 V, 75 A 24 V, 50 A

Artikelnummer E 0800 E 0805

Antal växlingar
ca 125 000 

vid 75 A
ca 100 000

vid 50 A

Max ström (≤ 1s) 400 A 200 A

Kabelarea 25 mm2

Kabellängd 2 x 35 cm

Anslutning 2 st M6

Pris 735 kr 839 kr

Skiljereläsatser
För att vara säker på att alltid kunna starta motorn bör du se till att 
startbatteriet  skiljs från förbrukarbatterierna automatiskt när motorn 
står still. Enklaste och billigaste lösningen för detta är att använda 
ett skiljerelä av god kvalitet med ordentliga kablar. Ett skiljerelä 
förbrukar ingen ström alls när motorn är avstängd. Dioder  orsakar 
spänningsfall, men det gör inte ett skiljerelä. 

Produkter
Skiljereläsatser	 2
Batteriövervakning	 3
Grundsatser	 4-5
Rörkabelskor	 6
Förtennad	gummikabel	 7
Färdigpressade	kablar	 7
Isolerade	kabelskor	 8
PVC-kabel	(Minirullar)	 9
Krympslang	 10
Press-	och	kapverktyg	 11
Kopplingsplintar	 12
Polplintar	 13
Skyddskåpor	 14
Säkringar		 14
Säkringshållare	 15
Uttag	 16-17
Vindkraft	 18-19

Information
Sammanfattning	 20-21
Kabeldimensionering	 22-23
Batteribank	 24
Energibalans	 25
Säkerhet	 26-27
Generatorer	 28-29
Kopplingsschema	 30

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Du kan läsa in QR-koden här 
brevid med din telefon för 
att läsa mer om skiljerelän. 
Appen du behöver för att 
scanna koden hittar du om 
du söker på ”QR code scan-
ner” där du brukar ta hem 
appar.

SKyllERMaRKS.SE



Tångamperemeter
En tångamperemeter är som ett stetoskop för ditt elsystem. 
Med den kan du mäta hur mycket elektricitet som strömmar 
genom ditt system och hitta dåliga kopplingar och kablar.

Den kan även mäta spänning och motstånd med de medföl-
jande mätsladdarna.

Visst vill du veta vad som händer i ditt elsystem på samma sätt 
som du får reda på varvtal och bränslenivå för motorn?

Skyllermarks batteriövervakning visar elsystemets spänning 
och hur mycket ström som flödar in eller ut ur batteribanken för 
tillfället. Både ström och spänning visas samtidigt tillsammans 
med en uppskattning av hur mycket kapacietet som återstår i 
batteribanken.

Använd instrumentet för att optimera din förbrukning och förlänga 
batteribankens livslängd. Släng ett öga på instrumentet när du 
går iland så du vet att inget ligger och krypdrar ström.

Instrumentet levereras komplett med lättförståelig instruktion 
på svenska och alla nödvändiga anslutningskablar.

Kabelshunt	ingår.
Batteriövervakning

Artikelnummer V 2400 V 2500

Mätområde - ström 0 - 100 A 0 - 200 A 

Batteribankens storlek 5 - 600 Ah 5 - 999 Ah

Shunt 50 mV vid 100 A 50 mV vid 200 A

Pris 2 095 kr 2 479 kr

Storlek 110 x 100 mm

Mätområde - spänning 8 - 16 V

Bakgrundsbelysning Orange

Förbrukning < 0,003 A

Shuntkabelns längd 73,5 cm

Mätkablagets längd 5 m

Batteriövervakning

Artikelnr Pris

V 2000 1 797 kr

Smartare med kabelshunt
En shunt är ett motstånd som amperemetern 
använder för att räkna ut hur mycket ström 
som passerar.

Extra motstånd i ditt elsystem är inget att ef-
tersträva. Därför har vi tagit fram en kabelshunt 
som är kabel och shunt i ett. Den ersätter en 
befintlig kabel i ditt elsystem så du slipper ha en 
separat shunt som skapar extra spänningsfall 
och stjäl laddning.

Köper du Skyllermarks batteriövervakning 
skickar vi med en kabelshunt på köpet.

Start- 
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Dåliga kopplingar och tunna kablar gör att många båtar endast 
får en bråkdel av den laddning de borde få. Det kan vara 
svårt att veta vad som behövs för att elsystem ska fungera 
bra. Därför har vi samlat de viktigaste produkterna för att 
komma i gång i tre olika startpaket, anpassade till storleken 
på din båt.

Skyllermarks grundsatser monteras enkelt i båten, sen är 
det bara att mäta hur långa kablarna ska vara mellan kopp-
lingspunkterna, beställa färdigpressade kablar och skruva 
fast dem i kopplingspunkterna. Resultatet är ett elsystem 
av hög kvalitet som ger minst dubbel laddning för de flesta. 
Oöverträffad hållbarhet får du på köpet.

Grundsatser som drar igång ditt elsystem

Köp en grundsats i passande storlek för ditt 
elbehov.

Montera kopplingsplintarna 4x50 mm2 nära ge-
nerator och startmotor. Montera Skyddskåpa S 
över den röda plinten.

Montera därefter den röda säkringshållaren 
så nära startbatteriet som möjligt. Montera 
Skyddskåpa XS över säkringshållaren.

Skiljereläet monterar du helst så att de medföl-
jande kablarna räcker mellan startbatteriet och 
första förbrukarbatteriet. Är avståndet mellan 

start- och förbrukarbatteri större är det bäst att 
bara skarva den ena kabeln.

Polplintarna monterar du på plus- och minuspo-
lerna på batterierna. 

Om du har köpt Grundsats 3 monterar du den 
svarta säkringshållaren så nära förbrukarbat-
teriet som möjligt. Montera Skyddskåpa XS 
över säkringshållaren. Kopplingsplintarna 
6 x 50 mm2 monterar du på lämplig plats efter 
säkringshållaren.

Det som återstår är att mäta hur långa kablarna i 
ditt nya elsystem ska vara. Mät avstånden mellan 
generator, kopplingsplintar, säkringshållare och 
polplintar och anteckna dem på den beställ-
ningssedel för kablar som medföljer i varje 
grundsats. Det finns extra beställningssedlar 
hos återförsäljarna och på vår hemsida.

Beställ därefter kabeln färdig från butik  eller 
tillverka den själv genom att hyra/köpa lämpliga 
verktyg. Slutligen återstår bara att skruva fast 
kablarna och ditt nya elsystem är klart.

Polplint 50 mm2 (+)

Skiljerelä 
75 A 12 V

Kopplingsplint 
4 x 50 mm2 

Kopplingsplint 
4 x 50 mm2 

Säkringshållare 
XS vrid

Säkring

Så monterar du en grundsats

Kopplingsplint 

6 x 50 mm2 
Kopplingsplint 
6 x 50 mm2 

Säkringshållare XS Säkring

Funkar det verkligen? Varför?
Kan man verkligen få dubbel laddning? Med 
Skyllermarks film klarnar begreppen och du får förstå-
elsen du behöver för att ta tag i din båts elsystem. 

Artikelnr Spänning Effekt Längd Pris

1337 Måttlig Kunskap 35 min 159 kr Laddning på en timme enligt 
mätningar gjorda i filmen

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Vill du se en trailer?

SKyllERMaRKS.SE
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Grundsats 1 Grundsats 2 Grundsats 2-24 Grundsats 3
Artikelnummer
E2000

Artikelnummer
E2010

Artikelnummer
E2040

Artikelnummer
E2020

Grundsats för en motor, ett start-
batteri och ett förbrukarbatteri.
12-volt.

Grundsats för en motor, ett start-
batteri och två förbrukarbatterier.
12-volt.

Grundsats för en motor, två 
startbatterier och två förbrukar-
batterier.
24-volt.

Grundsats för två motorer, ett 
startbatterier och tre förbrukar-
batterier.
12-volt.

Innehåll
Skiljerelä
Skiljerelä 35 cm kablar 75 A 12V

Innehåll
Skiljerelä
Skiljerelä 35 cm kablar 75 A 12V

Innehåll
Skiljerelä
Skiljerelä 35 cm kablar 50 A 24V

Innehåll
Skiljerelä
Skiljerelä 35 cm kablar 75 A 12V

Batterikopplingar
2 st Polplint (-) 35/50 mm2

2 st Polplint (+) 35/50 mm2

Batterikopplingar
3 st Polplint (-) 35/50 mm2

3 st Polplint (+) 35/50 mm2

Batterikopplingar
4 st Polplint (-) 35/50 mm2

4 st Polplint (+) 35/50 mm2

Batterikopplingar
4 st Polplint (-) 35/50 mm2

4 st Polplint (+) 35/50 mm2

Kopplingsplintar	och	skyddskåpor
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 röd
1 st Skyddskåpa S

Kopplingsplintar	och	skyddskåpor
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 röd
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 svart
1 st Skyddskåpa S

Kopplingsplintar	och	skyddskåpor
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 röd
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 svart
1 st Skyddskåpa S

Kopplingsplintar	och	skyddskåpor
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 röd
1 st Kopplingsplint 4 x 50 mm2 svart
1 st Kopplingsplint 6 x 50 mm2 röd
1 st Kopplingsplint 6 x 50 mm2 svart
1 st Skyddskåpa S
1 st Skyddskåpa M

Säkringshållare	och	skyddskåpa
1 st Säkringshållare XS vridsäker
1 st Skyddskåpa XS

Säkringshållare	och	skyddskåpa
1 st Säkringshållare XS vridsäker
1 st Skyddskåpa XS

Säkringshållare	och	skyddskåpa
1 st Säkringshållare XS vridsäker
1 st Skyddskåpa XS

Säkringshållare	och	skyddskåpa
1 st Säkringshållare XS vridsäker
1 st Säkringshållare XS vridsäker
2 st Skyddskåpa XS

Säkring
2 st Säkring med hus 400 A

Säkring
2 st Säkring med hus 400 A

Säkring
2 st Säkring med hus 100 A

Säkring
2 st Säkring med hus 400 A
2 st Säkring med hus 100 A

Installationsanvisning
1 st installationsanvisning

Installationsanvisning
1 st installationsanvisning

Installationsanvisning
1 st installationsanvisning

Installationsanvisning
1 st installationsanvisning

1	998	kr 2	368	kr 2	725	kr 3	856	kr
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Skyllermarks rörkabelskor är av  förtennad dubbelglödgad kop-
par. Rätt pressade släpper dessa rörkabelskor inte in syre till 
koppartrådarna i kabeln. De är medvetet konstruerade utan 
inspektionshål för att inte släppa in syre till kabeln.

Eftersom de har ordentlig godstjocklek och är dubbelglödgade 
återfjädrar de inte efter pressning vilket rörkabelskor av dålig 
kvalitet och kabelskor av mässingsplåt alltid gör. Efter sexkants-
pressning av våra rörkabelskor fås perfekt hållkraft, täthet och 
kontakt mot koppartråden.

6 8 10 12
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4-pack

RK 1001
29 kr

RK 1002
31 kr

RK 1003
30 kr

—

10
RK 1021

33 kr
RK 1022

35 kr
RK 1023

32 kr
—

16
RK 1030

43 kr
RK 1040

40 kr
RK 1050

45 kr
—

25
RK 1060

59 kr
RK 1070

57 kr
RK 1080

60 kr
—

35
RK 1090

78 kr
RK 1100

74 kr
RK 1110

80 kr
—

50
RK 1120

110 kr
RK 1130

103 kr
RK 1140

104 kr
—

70

2-pack

RK 1150
72 kr

RK 1160
71 kr

RK 1170
68 kr

—

95 —
RK 1180

83 kr
RK 1190

83 kr
RK 1200

77 kr

A
re

a 
[m

m
2 ]

Håldiameter [mm]

När koppar kommer i kontakt med syre oxideras kopparn 
och bildar kopparoxid. Kopparoxiden är grön till färgen 
och fungerar som en isolator. Den hindrar strömmen från 
att komma fram och är en katastrof för laddningen.

Ett tennhölje runt kopparn skyddar mot syret och gör 
att kopparn håller sig fräsch längre. Därför erbjuder vi 
ett stort utbud av förtennade produkter.

För att skydda kabeln är pressningen kritisk. 
Pressverktyg, kabelsko och kabel måste passa ihop. 

Rätt verktyg

Rätt kabelsko

Rätt kabel

Fel

Rörkabelskor

Varför förtennat och sexkantspressning?
Med sexkantspressning går det att pressa så att syret 
inte kommer in och oxiderar kabeln. 

Vi har kvalitetsprodukterna som behövs för att klara av 
pressningen och se till att du slipper göra om jobbet med 
att förbättra ditt elsystem nästa säsong igen.

6
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Artikelnr Area Ytterdiameter Vikt Pris/meter

FK 0290 16 mm2 9,5 mm 200 g/m 50 kr

FK 0310 25 mm2 11,0 mm 300 g/m 75 kr

FK 0330 35 mm2 12,0 mm 400 g/m 107 kr

FK 0350 50 mm2 14,0 mm 560 g/m 151 kr

FK 0370 70 mm2 16,5 mm 780 g/m 198 kr

FK 0390 95 mm2 18,5 mm 1 010 g/m 248 kr

FK 0410 120 mm2 20,0 mm 1 250 g/m 325 kr

Förtennad och extra fintrådig gummikabel. Flexibel och följsam, 
lätt att placera i båtar där kabeldragningen kan vara knepig. 

Gummihöljet är slitstarkt och beständigt mot olja. Samtidigt är 
det tätare än PVC som kan släppa igenom syre till kardelerna 
vilket påskyndar oxidering. 

Varje enskild kardel är belagd med ett lager tenn för att klara den 
marina miljön i många år. Fintrådigheten ger även hög vibrations-
tålighet.

Teknisk	specifikation

Storlek 16 - 95 mm2 120 mm2

Färg Svart

Isolering Gummi

Ledningsmaterial Förtennad koppar

Trådtjocklek 0,21 mm 0,51 mm

Lägsta temperatur -25 °C

Högsta temperatur 80 °C

Artikelnummer Färg Area Kabellängd Kabelanslutning Pris

KS 1001 Röd

25 mm2

20 cm

2 st M6

73 kr
KS 1002 Svart

KS 1040 Röd
35 cm 83 kr

KS 1050 Svart

KS 1060 Röd
50 cm 93 kr

KS 1070 Svart

KS 1095 Röd

35 mm2

70 cm 138 kr
KS 1096 Svart

KS 1110 Röd
90 cm

1 st M6
1 st M8

158 kr
KS 1120 Svart

KS 1130 Röd
115 cm 183 kr

KS 1040 Svart

KS 1170 Röd
50 mm2 140 cm 298 kr

KS 1180 Svart

Förtennad gummikabel

Färdigpressade kablar
Vår förtennade gummikabel pressas med våra dubbelglödgade 
rörkabelskor och förses med stödjande krympslang. Det ger en 
lättinstallerad kabel med suverän hållbarhet.

Artikelnr Längd

FK XXX1 25 m

FK XXX2 50 m

FK XXX3 100 m

Färdiga rullar med gummikabel
Kablarna levereras färdigrullade i längder om 25, 50 och 
100 m. Upprullning på bobin ingår i priset, men pant för 
bobinen tillkommer.
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Förpackning Typ Röd	0,5	-	1	mm2 Blå	1,5-	2,5	mm2 Gul	4	-	6	mm2

10-pack

Ringkabelsko 
Ø 5 mm

IK 1001
20 kr

IK 1002
20 kr

—

Ringkabelsko 
Ø 6 mm

IK 1000
20 kr

IK 1010
20 kr

IK 1020
25 kr

Gaffelkabelsko
Ø 6 mm

IK 1030
20 kr

IK 1040
29 kr

IK 1050
33 kr

Stiftkabelsko
Ø 1,9 mm

IK 1060
20 kr

IK 1070
20 kr

IK 1080
25 kr

Skarvhylsa
Helisolerad

IK 1150
20 kr

IK 1160
20 kr

IK 1170
35 kr

Flatstifthylsa
Helisolerad

6,3 x 0,8 mm

IK 1090
23 kr

IK 1100
23 kr

—

Flatstift
6,3 x 0,8 mm

IK 1110
20 kr

IK 1120
25 kr

—

Ändavslut
Helisolerad

IK 1130
20 kr

IK 1140
25 kr

—

Förgreningshylsa
6,3 x 0,8 mm

IK 1180
28 kr

IK 1190
28 kr

—

80-pack

Blandpack

Innehåller sorterade isolerade kabelskor, hylsor, förgreningar och 
stift av olika dimensioner.

RK 0990
145 kr

Skyllermarks isolerade kabelskor finns i en mängd 
varianter. Hitta den variant som passar just ditt behov, 
eller köp vårt populära 80-pack med ett urval av de 

mest användbara isolerade kopplingarna. Alla isolerade 
kopplingar är förtennade för överlägsen livslängd.

Isolerade kabelskor och andra kopplingar



För dimensioner upp till 10 mm2 har Skyllermarks ett brett sor-
timent av förtennad kabel med isolering av PVC. Den är perfekt 
för installation av apparater i din båt eller husvagn och finns i 
flera färger och grovlekar. 

För mer strömkrävande installationer som generator eller start-
motor använd vår gummikabel, se sida 7.

Enkelledad Dubbelledad

Dimensioner 0,75 - 10 mm2 2 x 0,75 - 2 x 6 mm2

Kabeltyp RK (230 V) RKUB (80 V)

Isolering PVC

Ledningsmaterial Förtennad koppar

Trådtjocklek 0,25 mm

Högsta temperatur 70 °C

PVC-kabel i storpack
Kablarna finns färdigrullade i längder om 25, 50 och 100 m.
Upprullning på bobin ingår  då i priset, men en pant för bobinen 
kan tillkomma för de största rullarna.

Artikelnummer Färg Area Längd Pris

FK 0980 Röd
0,75 mm2 25 m 89 kr

FK 0990 Svart

FK 1000 Röd
1,5 mm2 18 m 110 kr

FK 1010 Svart

FK 1020 Röd
2,5 mm2 14 m 132 kr

FK 1030 Svart

FK 1040 Röd
4 mm2 10 m 158 kr

FK 1050 Svart

FK 1060 Röd
6 mm2 8 m 176 kr

FK 1070 Svart

FK 1080 Röd
10 mm2 5 m 199 kr

FK 1090 Svart

FK 1099
Röd och svart

2 x 0,75 mm2 12 m 110 kr

FK 1100
2 x 1,5 mm2 10 m 133 kr

FK 1103 Brun och brun

FK 1120 Röd och svart
2 x 2,5 mm2 8 m 162 kr

FK 1123 Brun och brun

FK 1130

Röd och svart

2 x 4 mm2 6 m 204 kr

FK 1140 2 x 6 mm2 5 m 235 kr

FK 1150 2 x 2,5 mm2 35 m 591 kr

Förtennad PVC-kabel

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Fler färger
Vi har fler färger i vårt 
sortiment. Tabellen 
visar bara de vanli-
gaste.

9
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Krympslang 2:1 av kadmiumfri polyolefin används för att ge extra 
stadga och täthet åt kabeländarna. 

För att isolera pressningen sätts krympslangen utanpå kabelsko och 
kabel.  Värm krympslangen med en värmepistol tills den smiter åt 
om kabeln. 

Krympslangen finns både i butiksförpackning och som metervara.

Butiksförpackningar

Storpack à 5 meter
Artikelnummer Färg Storlek Längd Pris

TK 0421 Röd
1,5 - 4 mm2

5 meter

146 kr
TK 0431 Svart

TK 0401 Röd
6 - 10 mm2

165 kr
TK 0411 Svart

TK 0441 Röd
16 - 25 mm2

TK 0451 Svart

TK 0461 Röd
35 - 95 mm2 222 kr

TK 0471 Svart

TK 0481 Röd
70 - 120 mm2 300 kr

TK 0491 Svart

Artikelnummer Färg Storlek Längd Pris

TK 0590

Röd och svart

1,5 - 4 mm2

2 x 30 cm

31 kr

TK 0595 6 - 10 mm2

28 kr
TK 0600 16 - 25 mm2

TK 0610 35 - 95 mm2 40 kr

TK 0620 70 - 120 mm2 48 kr

Skyllermarks gasdrivna värmepistol med piezoelektrisk tändning 
är kompakt och enkel att ha med ut till båten. Den ger tillräckligt 
hög värme för att få krympslangen att sluta helt tätt om dina 
kabelskor.

Värmepistol gasdriven

Extra gaspatron

Krympslang

Gasdriven värmepistol

Artikelnr Pris

TK 1000 2 043 kr

Artikelnr Pris

TK 1010 100 kr

10

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Vill du se hur man 
pressar en kabelsko?

Kadmiumfri!

SKyllERMaRKS.SE
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Pressningen av kabelskon på kabeln är mycket viktigt, särskilt om 
du vill slippa göra om jobbet efter några år. Skyllermarks säljer kon-
taktpressningstänger för kabeldimensionerna 0,25 till 120 mm². 

De större tängerna (6 - 50 mm2, 16 - 95 mm2 och 10 - 120 mm2) har 
ett system med roterande sexkantsbackar för val av storlek. Du 
slipper lösa delar som kan försvinna. Tängerna har extra utväxling 
för att få ett korrekt tryck när du pressar.

Pressa alltid kabelskon två gånger. Först närmst hålet och sedan 
närmre kabelhöljet.

Kaptången är sylvass och framförallt slipad med eggar i perfekt vinkel 
för att klippa i kopparkablar. Tål ej att klippa stålvajer.

Artikelnummer Tångtyp Grepp Kabelintervall Pris

V 0200
Kaptång för 
kopparkabel

1-hands

0,25 - 120  mm2 442 kr

V 0290
Presstång för 

isolerade kabelskor
0,5 - 6  mm2 459 kr

V 0300

Presstång för 
rörkabelskor

0,75 - 10  mm2 566 kr

V 0320

2-hands

6 - 50  mm2 4 419 kr

V 0330 16 - 95  mm2 4 999 kr

V 0340 10 - 120  mm2 5 313 kr

Tunga kablar utan dragavlastning riskerar att knäcka klena skruvar. 
Med Skyllermarks kabelhållarsats innehållande fästplattor, buntband 
och rostfria skruvar kan du dragavlasta tunga kablar och minska 
belastning på anslutningsskruvarna på exempelvis generator.

Artikelnummer TK 0930

Buntband 12 st 4,8 x 200 mm

Fästskruv 8 st 4,2 x 16 mm

Fästplattor 8 st

Pris 52 kr

Press- och kaptänger

Kabelhållarsats

Brutal utväxling ger en extra knyck 

Kraftiga plastklädda stålarmar

Inga lösa delar

Kapa inte vajer med en 
kabelkaptång.!
Två pressningar 
per kabelsko!

V 0290

V 0200

V 0300
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Artikelnr Färg Anslutningar Hålbild Storlek Fästskruv Pris

E 0330 Svart 7 x 6 mm2

7 st M5
115 x 28 x 16 mm

125 g
2 st 4,2 x 16 mm 139 kr

E 0331 Röd

E 0302 Svart 4 x 50 mm2

4 st M8

126 x 55 x 20 mm
290 g

4 st 4,8 x 25 mm 331 kr

E 0303 Röd

E 0312 Svart 3 x 95 mm2

3 st M8E 0313 Röd

E 0840 Svart 1 x 70 mm2 + 8 x 16 mm2

1 st M8 & 8 st M6E 0841 Röd

E 0300 Svart 6 x 50 mm2

6 st M8

170 x 55 x 20 mm
425 g

4 st 4,8 x 25 mm 398 kr

E 0301 Röd

E 0305 Svart 3 x 50 mm2 + 8 x 16 mm2

3 st M8 & 8 st M6E 0306 Röd

E 0315 Svart 5 x 95 mm2

5 st M8 E 0316 Röd

E 0320 Svart 4 x 120 mm2

4 st M8E 0321 Röd

E 0830 Svart 1 x 70 mm2 + 14 x 16 mm2

1 st M8 & 14 st M6E 0831 Röd

Du kan slippa spänningsfall med bra kopplingsplintar och bra 
kablar med bra kabelskor.

För bästa effekt montera bara en kabel på varje skruv på plinten. 
Drar du fast rörkabelskon på plinten tillräckligt hårt släpps syret 
inte in. Du får en koppling som saknar spänningsfall och som håller 
mycket länge. 

Alla medföljande skruvar är rostfria. Med varje förpackning medföljer 
borrmall för enkel montering av plintarna.

Glasfiberarmerad polyamid

Rostfria skruvar

Förtennad mässing

Dra åt ordentligt!!
Komplettera gärna med en 
skyddskåpa på plussidan!!

Endast en kabel per skruv!!

Kopplingsplintar

Även i svart
Alla kopplingsplintar finns även i 
svart, perfekt som jordplint.



Rostfria skruvar

Förtennad mässing

Dra fast kablarna  ordentligt!!

Montera försiktigt på blypolen. 
Tryck ner ordentligt, men dra 
inte åt för hårt!!

Endast en kabel per skruv!!

För att kunna ansluta dina kablar till batteripolerna har vi utvecklat 
polplinten. Den är kopplingsplint och polsko i ett. På polplinten kan 
du sätta upp till fyra grova kablar utan att de hamnar på varandra. 
Det gör att du kan dra åt ordentligt så du slipper spänningsfall.

Alla kontaktytor är planfrästa och hela polplinten är gjord i förtennad 
mässing. Alla skruvar, brickor och muttrar är av rostfritt stål.

Artikelnummer Pol För kabelanslutningar Anslutning Pris

E 0101 (-) 2 st 35 mm2

2 st 50 mm2 3 st M6 99 kr
E 0141 (+)

E 0130 (-) 2 st 35 mm2

2 st 95 mm2
2 st M6
1 st M8

118 kr
E 0170 (+)

E 0131 (-) 2 st 35 mm2

1 st 120 mm2
2 st M6
1 st M8

118 kr
E 0161 (+)

Våra batterifästen är av hög kvalitet i rostfritt stål med spännband 
i polyester och rostfritt metallspänne. Används för att fixera bat-
terierna i båten.

Förpackningen innehåller två fästen samt en rem för att fixera ett 
batteri. Rostfri fästskruv medföljer.

Artikelnummer E 0810

Rem 25 mm x 1,6 m

Fästskruv 4 st 6,3 x 25 mm

Pris 386 kr

Polplintar

Batterifäste

13
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Kabelarea Kontinuerlig 
strömstyrka

Säkring mot 
överbelastning

Säkring mot 
kortslutning

 1 mm2 —  6 A —
1,5 mm2  9 A  10 A 20 A
2,5 mm2  15 A  16 A 35 A
4 mm2  16 A  20 A 35 A
6 mm2  21 A  25 A 63 A
10 mm2  28 A  35 A 100 A
16 mm2  37 A  50 A 160 A
25 mm2  49 A  63 A 200 A
35 mm2  60 A  80 A 315 A
50 mm2  76 A  100 A 400 A

Huvudsäkringar
Skyllermarks huvudsäkring har 
ett skyddshölje av slagtålig poly-
karbonat. M10 anslutningar.

Artikelnr Amperetal Pris

E 0999 35 A

108 kr

E 1000 50 A

E 1010 80 A

E 1020 100 A

E 1030 200 A

E 1035 250 A

E 1040 300 A

E 1050 400 A

E 1060 500 A

E 1170 750 A 219 kr

Vi rekommenderar att du alltid monterar skyddskåpor över dina 
säkringshållare och plusplintar för att förhindra kortslutning. 
Kåporna är av slagtålig polykarbonat. 

Alla medföljande skruvar är rostfria.

Artikelnr
Passar till

Fästskruv Pris
Produktgrupp Artikelnr

E 0602 Säkringshållare E 0400, E 0402

2 st 4,2 x 16 mm

83 kr

E 0603

Kopplingsplintar

E 0331 65 kr

E 0600
E 0303, E 0313, 

E 0841
93 kr

E 0610
E 0301, E 0306, 
E 0316, E 0321, 

E 0831
3 st 4,2 x 16 mm 104 kr

Skyddskåpor

Säkringstabell

Det vita fältet visar maximal säkringsstorlek som en viss kabel tål. Det 
är däremot inte självklart att batteribanken orkar lösa ut säkringen om 
kortslutningen inte är fullständig. Därför kan det ibland vara idé att välja en 
säkring ur överbelastningskolumnen. Denna tabell över rekommenderade 
säkringar är tagen ur Nordisk båtstandard 1990.

Slagtålig polykarbonat

Följer standarden DIN 43560!Slagtålig polykarbonat



Om något går fel i båtens elsystem kan en huvudsäkring förhindra 
allvarliga skador genom att bryta strömmen. 

I våra hem finns både en huvudsäkring utanför lägenheten och ett 
säkringsskåp inne i lägenheten. Många nya båtar har huvudsäkringar 
nära batterierna, men det saknas fortfarande i många båtar. 

Säkringshållare XS vrid har fäste för en huvudsäkring för upp till 
750 A. Den har specialskruvar och specialbrickor för att vridsäkra. 
Vridsäkringen gör att hög ström kan släppas igenom. 

XS är en enklare modell som har fäste för en huvudsäkring för upp 
till 250 A. Den är inte vridsäkrad.

Säkringshållare för huvudsäkringar

Artikelnr Färg Amperetal Vridsäkring Pris

FK 0400 Röd Max 750 A Vridsäkrad 386 kr

FK 0402 Svart Max 250 A Ej vridsäkrad 263 kr

Specifikation

Kabelarea Max 120 mm2

Anslutningar 2 x M 10

Storlek XS (105x30x42 mm)

Vikt 135 g

Så monterar du en 
säkring
När du monterar en säkring på säk-
ringshållaren är det viktigt att du 
gör som på bilden. Säkringen måste 
placeras direkt mot kabelskon.

Om en mutter eller bricka  hamnar 
mellan säkringen och kabelskon 
kommer motståndet i muttern 
eller brickan att ge så mycket vär-
meutveckling att hållaren riskerar 
att smälta.

Placera	aldrig	en	mutter	eller	bricka	
mellan	kabeln	och	säkringen.

Glasfiberarmerad polyamid Dra åt ordentligt!!

Specialskuren skruv för vridsäkring Följer standarden DIN 43560!

Rostfria skruvar och muttrar Inga brickor mellan kabel och 
säkring! !

Slagtålig polykarbonat
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Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Se en video som vi-
sar hur säkringar ska 
monteras

Läs mer om säkerhet      
i båten på sida 26!

SKyllERMaRKS.SE
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24 volt
12 volt

12 volt

Monteras med två skruvar i ett  Ø 27 
mm hål. Avståndet mellan skruvhålens 
centrum är 40 mm.

Enkelt att montera. Det räcker med två 
små skruvhål. Avståndet mellan hålens 
centrum är 44 mm.

Monteras med tre skruvar i ett Ø 27 
mm hål. Avståndet mellan skruvhålens 
centrum är 32 mm.

Frontplatta: Ø 46 mm

Träs igenom panelen och fästs från bak-
sidan med medföljande mutter. Hålet för 
infällningen bör vara Ø 30 - 32 mm.

Frontplatta: Ø 37 mm

Artikelnr:  1206 Artikelnr:  1212 Artikelnr:     1216 Artikelnr:     1218

Vikt:  23 g Vikt:  43 g Vikt:     22,5 g Vikt:     26,5 g

Pris: 54 kr Pris: 82 kr Pris:    54 kr Pris:    60 kr

Monteras med två skruvar i ett Ø 27 mm 
hål. Avståndet mellan skruvhålens cen-
trum är 40 mm. 

Enkel att montera. Det räcker med två 
små skruvhål. Avståndet mellan hålens 
centrum är 44 mm.

Monteras med tre skruvar i ett Ø 27 mm 
hål. Avståndet mellan skruvhålens cen-
trum är 32 mm.

Frontplatta: Ø 46 mm

Träs igenom panelen och fästs från bak-
sidan med medföljande mutter. Hålet för 
infällningen bör vara Ø 30 - 32 mm.

Frontplatta: Ø 37 mm

Artikelnr:  2406 Artikelnr:  2412 Artikelnr:     2416 Artikelnr:     2418

Vikt:  23 g Vikt:  43 g Vikt:     22,5 g Vikt:     26,5 g

Pris: 55 kr Pris: 85 kr Pris:    55 kr Pris:    61 kr

Enkelt att montera. Det räcker med två 
små skruvhål. Avståndet mellan hålens 
centrum är 44 mm. Bör ej monteras i 
direkt solljus eftersom den vita plasten 
är känsligare än den svarta.

Träs igenom panelen och fästs från bak-
sidan med medföljande mutter.  Hålet 
för infällningen bör vara Ø 30 - 32 mm. 
Bör ej monteras i direkt solljus eftersom 
den vita plasten är känsligare än den 
svarta.

Frontplatta: Ø 37 mm

Artikelnr:  1213 Artikelnr:     1219

Vikt:  43 g Vikt:     26,5 g

Pris: 89 kr Pris:    65 kr

Cigarettändaruttag

24 volt

12 volt - Vit

12 volt

Sutars berömda cigarettändaruttag är sedan några år en del av 
Skyllermarks. Vi tillverkar dem fortfarande i Sverige med komponenter 
av absolut högsta kvalitet. Skaffa eluttag till både din och vännens 
mobiltelefon. Alla uttag klarar upp till 16 A.

SUTARS
SOCKETS
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Specialuttag

Med kabeluttaget tillverkar du lätt själv en förlängnings-
sladd eller en adapter. Har kabeldragavlastning.

Kabeluttag med kabellåsning

Med denna adapter kan du använda utrustning med 
cigarettändarstickpropp överallt där det finns ett for-
donsbatteri.

Obs! Uttaget blir helt osäkrat.

Adaptern behövs när fordonet har Ø 12 mm uttag av 
den tyska modellen DIN/ISO 4165. 

Sutars förlängningskabel är tre meter lång och i ena änden 
sitter ett uttag  1245 och i andra en stickpropp 1240. Kabeln 
är förtennad av dimensionen 2 x 2,5 mm2 och klarar 8 A.

Adapter med batteriklämmor

Stickpropp med skruvanslutning och kabellåsning. 
Passar till bilens cigarettändaruttag samt till Sutars 
egna uttag.  

Lödfri anslutning med skruvar av mässing. Har  
kabeldragavlastning.

Stickproppar 12/24 V

Tack vare tre sidofjädrar tillika kontakter för 
minuspolen står stickproppen alltid upprätt. 
Pluspolens ände har därmed full kontakt med utta-
gets pluspol. Har kabelhål för isolerad 2 x 2,5 mm2 
ledning. 

De +/- märkta invändiga skruvanslutningarna 
är stora och lätta att arbeta med. Ledningen till 
pluspolen ska vara 1,5 cm längre än den till mi-
nuspolen. Har kabeldragavlastning.

Artikelnummer 1245

Vikt 35 g

Pris 69 kr

Artikelnummer 4531

Area 2 x 2,5 mm2

Längd 0,3 m

Vikt 70 g

Pris 188 kr

Adapter med Ø 12 mm stickpropp

Artikelnummer 5230

Area 2 x 2,5 mm2

Längd 0,3 m

Vikt 92 g

Pris 180 kr

Förlängningskabel

Artikelnummer 1248

Area 2 x 2,5 mm2

Längd 3 m

Vikt 230 g

Pris 361 kr

Den fjädrande kontaktspetsen i pluspolen  är stor 
för att undvika gnistbildning, upphettning och 
spänningsfall.

Cigarettändaruttaget i bilen griper tag om räfflorna 
på stickproppens framdel och håller kontakten 
stabil under färd. Vi använder endast metalldelar 
som inte oxiderar som förnicklad mässing och 
tennbrons.

Stickpropp - 16 A

Artikelnummer 1230

Vikt 23,5 g

Pris 43 kr

Stickpropp - 20 A

Artikelnummer 1240

Vikt 40 g

Pris 91 kr



Vindkraftverk

Artikelnummer 5000 5001 5002

Spänning 12 V 24 V 48 V

Effekt 600 W 1 000 W

Pris 13 554 kr

Vikt 22 kg

Rotordiameter 1,8 m

Bladmaterial Glasfiberförstärkt polyamid

Ljud Aldrig mer än 2 dB över vindljudet

Startvind 2,5 m/s

Inkopplingshastighet 3,2 m/s

Överlevnadsvind 50 m/s

Artikelnr Spänning Max	ström Pris

5030 12 V - 24 V 60 A 4 002 kr

5031 48 V 40 A 3 556 kr

																										Mått	och	vikt

Längd 255 mm

Bredd 120 mm

Höjd 55 mm

Vikt 1 kg

Vindkraftverket har större diameter än de vindkraftverk som vanli-
gen säljs i båtbutikerna, vilket ger en högre elproduktion eftersom 
effekten ökar kvadratiskt med diametern.

Designen är robust och enkel och bygger på en permanentmagnetge-
nerator. Få delar ger ökad tillförlitlighet och mindre underhåll. 

Vindkraftverket genererar likström, perfekt för laddning av batterier 
och finns i 12-, 24- och 48-volts utförande.

Verket monteras enkelt, t ex på en standard 48,3 mm byggnads-
ställningsstolpe. Verket kan uppföras utan bygglov.  

Bladen monteras enkelt enligt bifogad instruktion.

Vindkraftverk

Paketets	innehåll

5 st glasfiberförstärkta polyamid-
kompositblad med aerodynamisk 

profil

Nav

Underhållsfri permanent-
magnetgenerator

Vikbar stjärtfena (vrider verket i hård 
vind, dvs över 14 m/s)

Svivel (så verket kan rotera
varefter vinden vrider sig)

Monteringsinstruktion på engelska

Laddningsregulator Xantrex
Laddningsregulatorn Xantrex används för att reglera batteriladdningen 
från vindkraftverket. Laddningsregulatorn optimerar laddningen i 
tre steg och kan justeras för olika batterityper.

Instruktionsbok på engelska medföljer. 

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Vill du ha mer data 
om vindkraftverket?

18
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Artikelnr Spänning Effekt Pris

5050 12 V 600 W

1 601 kr5051 24 V 1 000 W

5052 48 V 1 000 W

Artikelnr Spänning Effekt Längd Infästning Pris

5021 48 V 1 000 W 305 mm 2,25” BSP 1 150 kr

Artikelnr Spänning Max	ström Pris

5040 12 - 48 V 63 A 1 744 kr

Tillbehör vindkraft

Elpatron till varmvattenberedare 48 V
Ett alternativ till det vanliga dumpmotståndet är vår 48 V elpatron.

Den låter överskottseffekten som genereras av vindkraftverket bli  
till nyttigt varmvatten när batterierna är fulla. Går dock ej att ha som 
enda avlastning till regulatorn om systemet är obevakat under lång 
tid eftersom varmvattenberedaren då riskerar att koka torrt.

Strömbrytare för vindkraftverk
Denna strömbrytare kan både koppla bort vindkraftverket elektriskt 
och kortsluta vindkraftverket i två steg via en inre last. Kortslutningen 
gör att vindkraftverket bromsas. Detta är praktiskt när vindkraftverket 
exempelvis skall resas eller inspekteras. 

Dumpmotstånd
För att laddningsregulatorn skall fungera måste den kunna avleda 
överskottseffekten. Det görs via ett dumpmotstånd. Dumpmotståndet 
kopplas in av laddningsregulatorn om vindkraftverket levererar mer 
effekt än batterierna kan ta emot.

Dumpmotståndet är uppbyggt som ett värmeelement och över-
skottsenergin kan användas för att värma omgivningen. Det måste 
dock ha fritt cirkulerande luft kring sig. 
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Tre saker avgör din laddning

Förbrukning:
Kylskåp  24 Ah
Belysning  8 Ah
Pumpar  1 Ah
Värmare   12 Ah
Summa  45  Ah

Generering:
50 A generator i en timme: 
max 45 Ah

Generatorn

Kablar/kopplingar

Batterierna

Generatorn sätter gränsen för hur mycket el som 
genereras när allt annat är perfekt.

Ha en förbrukarbank på åtminstone 225 Ah och 
en solpanel installerad innan du funderar på att 
uppgradera från en 50 A generator.

Läs mer på sidan 28.

Många elsystem har dåliga kablar och kopplingar. 

Dåliga kablar och kopplingar gör att en stor del 
av laddningen försvinner.

Dimensionera rätt efter generatorstorlek och 
avstånd.

Läs mer på sidan 22.

Se till att du har tillräckligt stor batteribank.

Ha en bank som är märkt som 4 gånger så stor 
som din dygnsförbrukning. Ofta ger det ca 200 Ah 
i banken.

Läs mer på sidan 24.

50 A

Här begränsar regulatorn
generatorns ström

Ström

14,2 V

Tid

Här begränsar regulatorn
generatorns spänning

Spänning

1

2

3
Exempel på energibalans
24 timmar, 12 voltsystem

Laddningen från en generator

Laddningen från en generator kommer först att be-
gränsas av generatorns förmåga att ge ström och 
senare av elsystemets förmåga att ta emot ström. 
Målet är att den första fasen ska vara så lång som 
möjligt.



Kabeldimensionering

Typ av ledning
Kabellängd 
(+)	&	(-) Kabelarea

Laddkretsen
Från generator 600 W = 50 A

3 m 35 mm2

7 m 70 mm2

Bogpropeller eller ankarvinsch
2500 W ≈ 250 A

7 m 35 mm2

13 m 95 mm2

Bogpropeller 7 hk
Från batteri 5000 W ≈ 500 A

7 m 70 mm2

14 m 2 x 70 mm2

Lanternor i mast
25 W = 2 A

36 m 2,5 mm2

50 m 4 mm2

Matning till elcentral
Från batteri 500 W ≈ 50 A

5 m 10 mm2

11 m 25 mm2

Solpanel eller laddare
50 W = 4 A

7 m 6 mm2

13 m 10 mm2

Kylskåp eller värmare
60 W = 5 A

7 m 6 mm2

11 m 10 mm2

Huvud-
säkring

Pl
us

pl
in

t

M
in

us
pl

in
t

Start- 
batteri

Förbrukar-
batteri

Förbrukar-
batteri

+ –

+ –

+ –

Skilje-
relä

Generator

G1

S1

D+

B+
B-

Start- 
motor

Säkringsskåp med 
huvudbrytare 12 V

Kopplingsschema

Funkar inte generatorn?

Alla kablar ska ha en säkring 
närmast strömkällan på plus-
sidan.

Start- 
batteri

+ –

G1

S1

B-

B+

D+

Startnyckel

Laddlampa

Elda inte 
upp din båt.

Batterier i vila
12,7 V      fullt
12,5 V      75 %
12,2 V      50 %
11,9 V      25 %
11,7 V      tomt

Så laddade är dina batterier
Mät alltid spänningen på dina 
batterier i vila. När du laddar 
eller har förbrukare igång 
påverkas spänningen.

Ta en lös sladd och anslut 
på plus på ett batteri. Dutta 
sen andra änden på D+. 
Går generatorn igång sit-
ter felet i laddningslampan 
eller sladdarna i kretsen  
batteri --> startnyckel--> 
laddlampa--> D+.

21

Läs mer om felsökning 
av generatorn på sida 29!
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Kabeldimensionering

Hur mycket spänningsfall?
Hur mycket spänningsfall kan du tolerera i den aktuella kret-
sen? Svaret beror på vad som är inkopplat på kretsen. För 
laddningskretsen, alltså mellan generator och batterier har 
våra mätningar visat att du bör hålla dig under 0,1 volt för 
att bibehålla god laddning. För en normalförbrukare som en 
lanterna eller en TV är ca 0,5 volt från säkringscentralen en 
bra nivå. En bogpropeller, ankarvinsch eller startmotor har 
inga problem att klara 1 volts spänningsfall utan att tappa 
kraft, men mer än så bör undvikas.

Hur lång kabel?
Hur lång är kabeln från strömkällan till strömförbrukaren 
och tillbaka igen? Det är frågan du måste besvara. Exempel 
på sådana kretsar är generator-->batteri-->generator, eller 
säkringsskåp-->lampa-->säkringsskåp. Ju kortare desto tun-
nare kabel kan du välja.

Hur mycket ström?
Hur mycket ström kommer att flyta genom kabeln? För en 
lampa eller TV så kan du kolla det genom att se hur hög effekt 
den drar och dela på spänningen som i normalfallet är 12 volt. 
Alltså en lampa som drar 24 watt kommer att behöva 24 / 12 
= 2 ampere. För en laddningskrets, alltså från generator till 
batteri och tillbaka igen så gäller generatorns märkström som 
referens. En vanlig storlek på generator är 55 ampere.

1

2

3

Börja dimensioneringen med att svara på de här tre frågorna:

...fortsätt sedan genom att läsa i lathunden på nästan sida.

Det du vill ta reda på Formel Exempel

Ström [A] 
från 

Effekt	[W]

1500 watt i 12 V-system.

1500W / 12 V = 125 A 

Ström [A] 
från 

Effekt	[hk]

10 hästkrafter i 12 V-system

10 hk * 735 / 12 V = 613 A

Spänningsfall [V] 
för en viss 

kabel[mm2,	m]	och	ström	[a]

50 ampere genom en 6 m lång 
och 10 mm2 grov kabel.

0,017 * 6 m * 50 A / 10 mm2 = 0,51 V

Dimension i mm2	

för en viss 
kabel[m],	ström	[a]	och	

spänningsfall	[V].

50 ampere genom en 4 m lång kabel 
med ett spänningsfall på max  0,1V.

0,017 * 4 m * 50 A / 0,1 V = 34 mm2

...eller genom att räkna själv.



Typ av ledning Avstånd Total kabellängd Kabelarea

Laddkretsen
Generator 50 A till batteribanken. Mellan batterierna kan en 
klenare kabel användas.
Beräknat på max 0,1 V spänningsfall. 

1,5 m 3 m 35 mm2

2,5 m 5 m 50 mm2

3,5 m 7 m 70 mm2

4,5 m 9 m 95 mm2

5,5 m 11 m 120 mm2

Bogpropeller	eller	ankarvinsch
Mellan propeller/vinsch och batteri. Denna gäller även för 
större startmotorer. 3,5 hk ≈ 2500 W ≈ 250 A. 
Beräknat på max 1 V spänningsfall.

2,5 m 5 m 25 mm2

3,5 m 7 m 35 mm2

4,5 m 9 m 50 mm2

5,5 m 11 m 70 mm2

6,5 m 13 m 95 mm2

7,5 m 15 m 120 mm2

Bogpropeller	7	hk
Mellan propeller och batteri. 7 hk ≈ 5000 W ≈ 500 A 
Beräknat på max 1 V spänningsfall

2,5 m 5 m 50 mm2

3,5 m 7 m 70 mm2

4,5 m 9 m 95 mm2

5,5 m 11 m 120 mm2

7 m 14 m 2 x 70 mm2

9 m 18 m 2 x 95 mm2

11 m 22 m 2 x 120 mm2

Lanternor i mast
25 W = 2 A 
Beräknat på max 0,5 V spänningsfall

18 m 36 m 2,5 mm2

20 m 40 m 4 mm2

25 m 50 m 4 mm2

Matning	till	elcentral
Mellan batteri och elcentral. 
500 W = 50 A 
Beräknat på max 1 V spänningsfall

2,5 m 5 m 10 mm2

3,5 m 7 m 16 mm2

4,5 m 9 m 25 mm2

5,5 m 11 m 25 mm2

6,5 m 13 m 25 mm2

7,5 m 15 m 35 mm2

8,5 m 17 m 35 mm2

Solpanel eller laddare
50 W = 4 A 
Beräknat på max 0,1 V spänningsfall

2,5 m 5 m 4 mm2

3,5 m 7 m 6 mm2

4,5 m 9 m 10 mm2

5,5 m 11 m 10 mm2

6,5 m 13 m 10 mm2

7,5 m 15 m 10 mm2

8,5 m 17 m 16 mm2

Kylskåp eller värmare
60 W = 5 A 
Beräknat på max 0,1 V spänningsfall

2,5 m 5 m 6 mm2

3,5 m 7 m 6 mm2

4,5 m 9 m 10 mm2

5,5 m 11 m 10 mm2

6,5 m 13 m 10 mm2

7,5 m 15 m 10 mm2

Lathund för kabeldimensionering

Prioritera rätt i elsystemet
När du ska förbättra ditt elsystem kan uppgiften kännas övermäktig. Kom ihåg att du inte behöver göra allt på en 
gång och att även små förbättringar kan ge goda resultat.

Det viktigaste i din båts elsystem är laddningen, alltså bör du prioritera det  som sitter mellan generatorn och bat-
terierna. Om någon del där fungerar dåligt försvinner nästan hela laddningen och då har du ingen el att förbruka. 
Kolla minuskabeln mellan förbrukare och generator. Den är ofta dålig eller klen.

Bland förbrukarna så hamnar startmotorn högst i prioritet eftersom funktionen är viktig och kräver hög ström. Näst 
efter startmotorn kommer kylskåp och värmare. Också dessa drar relativt hög ström och skapar bekymmer om de 
inte fungerar som de ska. 

Först därefter kommer elcentralen och småförbrukare som lampor, plotter och vattenpump vilka inte alls är lika 
känsliga. 

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Vill du dimensionera 
exaktare?
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Avgör hur många batterier du behöver

Koppla  batteribanken optimalt
Laddningen bör helst gå diagonalt genom batte-
ribanken, det vill säga plus till första och minus till 
sista batteriet i banken. Detta för att batterierna ska 
laddas så jämnt som möjligt. Förbrukning går också 
diagonalt genom batteribanken. Detta blir enklare 
om batteribanken står samlad på ett ställe.

I en parallellkoppling som på schemat på sidan 30 
begränsar varje batteri själv sin laddning genom 
sitt motstånd. Alla laddare som generator och 
solpanel ska ladda, gärna samtidigt. Spänningen 
ska dock aldrig överstiga 14,4 V för att undvika 
överladdning.

Vilka batterier ska jag köpa?
Flest amperetimmar per krona får du med vanliga marin- eller 
fritidsbatterier från kända tillverkare som Tudor och Varta. 
De är normalt på 75 - 80 Ah. Om du köper större blybatterier 
så är de dyrare per amperetimme, dessutom är de mycket 
tyngre och besvärligare att få ner i båten. 

Gel- och AGM-batterier är också dyra batterier, för att du 
ska tjäna på att använda sådana måste du få dem att hålla 
kanske tre gånger så länge som de vanliga blybatterierna. 
Ett skäl till att köpa ett AGM är att spara vikt då det ger en 
större startström vid samma vikt. 

Du behöver inget speciellt startbatteri utan kan ha blybat-
terier av samma typ genom hela batteribanken. Ett vanligt 
marinbatteri har en startström på över 500 A redan vid 
-30°C. Det räcker för de allra flesta. Då kan du också skifta 
så att startbatteriet, som aldrig blir djupurladdat, kan bli 
förbrukarbatteri efter en säsong. 

I många båtar känns drömmen om att kunna puttra 
runt i skärgården i en	vecka	utan	att	elen	tar	slut 
ouppnåelig. Vi vet hur du ska göra!

Anpassa din batteribank efter din förbrukning. Vår 
rekommendation är att dygnsförbrukningen ska 
motsvara	högst	25	procent av din nominella bat-
terikapacitet. Det är en tuffare rekommendation än 
de flesta ger. Anledningen kan du läsa ut i diagram-
met till höger.

Det visar hur laddningen i batteribanken varierar 
under en vecka med en timmes daglig körning. De 
olika linjerna visar ett system med för få batterier, 
dålig laddning eller lagom mycket laddning och 
batterier.

Ladda aldrig ut ett fritidsbatteri mer än till hälften. 
Tar du ur 40 procent av din bank första kvällen/
natten (svart linje) och sedan går för motor en timme da-
gen efter så kan du i bästa fall komma upp i 85 procent av 
laddningen. Efter andra natten är du redan nere på farligt 
låga	45	procent om du inte sätter in nödåtgärder.

Har du däremot en lagom stor bank (grön linje) med en daglig 
urladdning på 25 procent kommer du att kunna pendla i 

jämvikt mellan 60 och 85 procent endast med hjälp av 
din generator. Sätt i en liten solpanel också så flyttar du 
upp kurvan lite. Det är ännu bättre för batterierna.

Välkommen till en bättre båt.

Laddningsgrad under veckan med tillräcklig generator
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För få batterier Dålig laddning Lagom

Laddningsgrad under veckan (med solcell)
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Lagom För få batterier Dålig laddning

Har du dålig anslutning hjälper inte fler batterier
Som du kan se på den röda kurvan så är en stor batteribank 
behjälplig första dagarna även om din laddning fungerar 
dåligt. Dåliga kopplingar, ärgad kabel eller felaktiga skilje-
dioder gör dock att du redan efter några dagar är nere på 
farligt låga nivåer.

Om du alltså väljer att bara lägga pengar på en stor batteribank 
kan det bli en dyr affär då livslängden på batterierna kan bli 
kort om laddningen inte fungerar som den ska.



Förbrukare Beskrivning

Batteriövervakning

Övervakningsinstrumentet Skyllermarks 
säljer drar max 5 mA. På ett dygn blir det 
0,005 A x 24 timmar = 0,1 Ah

0,1	ah

Belysning

Fyra ledlampor på tillsammans 10 W som 
lyser 4 timmar. 
10 W x 4 timmar = 0,04 kWh = 3,3 Ah

3,3	ah

Kylskåp

Kylskåp med kompressor som drar 4 A 
men som normalt bara går 25% av tiden 
således 6 timmar per dygn. 
6 timmar x 4 A = 24 Ah

24	ah

Värmare

Dieselvärmare som drar 10 A och som 
körs en halvtimme för att värma lite innan 
sänggåendet.
0,5 timme x 10 A = 5 Ah

5	ah

TV eller dator

TV som används drar mellan 50 och 100 
watt, alltså mellan 4 och 8 A. Räkna ex-
empelvis med en timmes tittande per 
dygn.
1 x 8 = 8 Ah

8	ah

Vattenpumpar

Pumpar till färskvatten och länspump bru-
kar dra ca 1 Ah per dygn tillsammans.

1	ah

Summa: 41,4 Ah per dygn

Generatorer Beskrivning

Generator

En generator på 50 A ger ca 45 Ah på 
en timmes körning om batterierna 
är urladdade och många. Annars 
mindre.

45	ah

Solpanel

En solpanel på 25 W ger ca 2 A en solig 
dag. Under sommaren kan du få fem 
timmar med den effekten. Vid mulet 
väder reduceras effekten.
5 x 2 = 10 Ah

10	ah

Summa: 55 Ah per dygn

Med en voltmeter kan batteriernas laddningsgrad upp-
skattas. Tabellen visar spänningen över blybatterierna 
vid olika nivåer av urladdning. Tabellen gäller för förbru-
karbatterier under vila eller mycket liten förbrukning. Ett 
startbatteri behöver vila i flera timmar efter en motorstart 
för att värdet ska vara pålitligt.

När du förbrukar mer ström, lägg till ca 0,2 V på instru-
mentets värde före jämförelse. Alltså  om ditt instrument 
visar 12,1 V under förbrukning ska det läsas av som 12,3 V 
i tabellen.

Observera att tabellen är ungefärlig, men efter ett tag 
har du lärt känna dina blybatterier. En bensintankmätare 
är inte heller exakt men skänker ändå lugn och ro. Har 

du en batteriövervakare som använder strömmätning 
för att uppskatta laddningsgraden bör du ändå hålla 
koll på spänningen eftersom spänningen aldrig räknar 
bort sig.

Vid laddning gäller att när 
spänningen är drygt 13 V 
laddar det för fullt. När 
spänningen är över 14 V 
har laddströmmen minskat 
ordentligt då motståndet 
ökat. 

Energibalans

Hur laddade är mina blybatterier? 

1 A = 12 W i ditt 12 V system!!

Batterier i vila
12,7-12,9 V          fullt
12,5-12,6 V         75 %
12,2-12,3 V         50 %
11,9-12,0 V         25 %
11,6-11,7 V         tomt

Tabellen till höger visar vad vanliga apparater om-
bord en familjebåt förbrukar under ett dygn.

Laddningen i exemplet förutsätter god laddmot-
tagligheten, exempelvis två till tre 75 Ah förbru-
karbatterier (om de är ganska nya, annars fler) och 
väldimensionerade kopplingar och kablar i gott 
skick.

Med ett friskt elsystem kan du med en timmes kör-
ning per dygn vara självförsörjande  till och med 
utan landström, solpaneler och vindkraftverk.
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Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Så fungerar 
 vridsäkring.

Säkerhet

Om du har en laddad väldimensionerad batteribank och 
får kortslutning frigörs det lika mycket energi som om du 
tänder eld på en liter bensin. Varje sekund.

Båtägaren som 
lekte med elden.

När vi på Skyllermarks utbildar våra återförsäljare och pratar om 
säkringar är det alltid samma sak. Berättelser om bekanta och 
kunder vars båtar brunnit på grund av elsystemet. Varje gång blir vi 
lika ledsna.  Det är pengar, timmar av nedlagt arbete och drömmar 
som bokstavligen går upp i rök. Och helt i onödan dessutom.

Risken med elsystem

Moderna elsystem kan trycka ur sig stora mängder energi. En frisk 
väldimensionerad batteribank kan vid kortslutning ge ifrån sig lika 
mycket energi som om du tänder eld på en hel liter bensin, varje 
sekund. Då är det inte läge att leta efter strömbrytare.

Säkringar löser problemet

Är kablarna avsäkrade är det säkringen som brinner upp och bryter 
kretsen, innan något annat i båten gör det. Det kan låta jobbigt, 
det kan kännas dyrt, men jämfört med nästan allt i båten är det 
en så liten kostnad att det är dumsnålt att låta bli.

Foto: Luc Viatour
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Säker på att komma iväg
En säkerhetsaspekt ombord är att alltid kunna 
starta sin motor. Du måste alltid kunna ta skydd för 
oväder eller att flytta dig ur vägen för en färja. 

Att separera ett batteri med ett skiljerelä är ett bra 
sätt att säkerställa att startbatteriet inte laddas 
ur. För att minimera risken för fel i kopplingen 
ovan finns ingen mekanik mellan startbatteriet 
och startmotorn.

När batteribankens 
storlek närmar sig 400 
Ah kommer man dock 
till en gräns när bat-
terierna måste vara så 
urladdade att de tar 
skada innan de börjar få 
svårt att starta en motor. 
Då blir det viktigare att 
övervaka batteribanken 
på ett adekvat sätt än att 
avskilja ett batteri.

Skyllermarks skiljerelä, för 
mer information se sida 2.

laddkretsen	(ca	400	a)

Bogpropellern/ankarspelet	(ca	250	-	500	a)

Från	batteribanken	till	säkringsskåpet	(ca	100	a)

Kylskåpet	(ca	35	a)

Värmaren	(ca	35	a)

Kabelarea
Kontinuerlig 
strömstyrka

Säkring mot 
överbelastning

Säkring mot 
kortslutning

1 mm2 6 A

1,5 mm2 9 A 10 A 20 A

2,5 mm2 15 A 16 A 35 A

4 mm2 16 A 20 A 35 A

6 mm2 21 A 25 A 63 A

10 mm2 28 A 35 A 100 A

16 mm2 37 A 50 A 160 A

25 mm2 49 A 63 A 200 A

35 mm2 60 A 80 A 315 A

50 mm2 76 A 100 A 400 A

Säkringstabell från Nordisk båt-
standard 1990
Det gråa fältet visar maximal säkringsstorlek som en viss 
kabel tål.

Start- 
batteri

Förbrukar-
batteri

Förbrukar-
batteri

+ –

+ –

+ –

G1

S1

D+

B+
B-

Huvudbrytare
Undvik helst!

Huvudbrytare
Bekvämt

och tryggt!

Värmare

Säkrings-
panel

Kylskåp

Huvudsäkring

Säkring

Säkring

Säkring

Relä

Risken med huvudströmbrytare
Att använda en huvudströmbrytare istället för en säkring är 
inget vi rekommenderar.

När det går fel går det fel, då vill du ha ett passivt system 
som automatiskt bryter strömmen. Det är inte säkert att du 
upptäcker felet och om du gör det är det inte säkert att du 
reagerar snabbt nog. Därför ska du inte använda en huvud-
strömbrytare istället för säkring.

Huvudströmbrytaren riskerar dessutom att svetsa ihop om 
du försöker slå av den samtidigt som det går en hög ström 
igenom den. Så även om du skulle upptäcka felet och reagera 
i tid så är det inte alls säkert att du kan bryta strömmen med 
huvudströmbrytaren i alla fall. 

Checklista
 Har du säkringar närmst plus på strömkällan i alla kretsar?

Säkringsplacering
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Laddning och generatorer

Generatorns beteckningar
Tyvärr  finns det ingen standard över generatorbeteckningar. Därför har vi 
sammanställt de vanligaste i en tabell.

B+ går till plus på batterierna (helst via en huvudsäkring). 

B- går till minus på batterierna och startmotorn och eventuella jordpunkter. 

D+ får en magnetiseringsström när generatorn ska starta.

En del generatorer har även W som är uttag för varvräknare och DF  som är i 
direktkontakt med magnetiseringslindningen av rotorn.

Start- 
batteri

+ –

G1

S1

B-

B+

D+

Startnyckel

Laddlampa

När generatorn laddar som den 
bör
En frisk och korrekt inkopplad generator ska orka lyfta spän-
ningen i urladdade batterier till drygt 13 V. Sen ska den stanna 
där under hela tiden som batterierna tar emot mycket ström. 

Om laddmottagligheten är bra, som i grafen, tar generatorn 
minst en timme på sig innan den går upp över 14 V. Detta förut-
sätter  bra batterier och ett lågt spänningsfall, alltså bra kablar 
och kontakter.

Om man nästa säsong i liknande läge är uppe i över 14 V efter 
en halvtimme är det dags att byta batterier.

B+ 30 BAT

B- D- 31 E, Earth GRD

D+ 61 15 IND L

W

DF FLD EXC

Laddningskurva
14 V

12,3 V

0 min 60 min

Mer information på  
s k y l l e r m a r k s . s e

Vilken anslutning är 
vilken?

Laddningslampan lyser inte 
under laddning
Laddningslampan lyser trots sitt namn endast 
innan laddningen startat och slocknar när ladd-
ningen väl är igång. 

Laddningslampan sitter mellan tändningslåset 
och generatorns magnetisering (D+) och när 
tändningen slås på passerar ström. När genera-
torn väl genererar el så magnetiserar den sig själv 
och då slutar strömmen att flöda där och lampan 
slocknar.

SKyllERMaRKS.SE



?Varför sitter det så många kablar på 
min generator?
Generatorn används ofta som plint. Motorn 

behöver ström till bland annat instrument och 
givare. Startmotorn används ofta som plint för 
diverse förbrukare.

?Hur	gör	jag	om	min	generator	saknar	B-?
Saknas B- monterar du minuskabeln direkt 
i generatorns metallhölje. 

?Hur	hittar	jag	D+?
Slå på startnyckeln. Mät på generatorn, D+ 
ska ha spänning när startnyckeln är på men 

inte när den slås av. Eller så kopplar du skiljereläets 
ena stiftet till minus på batteriet, sätter en kabel på 
reläets andra stift som du testar mot generatorns 
olika anslutningar. När du lägger kabeln an mot D+ 
ska reläet klicka om tändningen är påslagen.

?Växlar regulatorn ner till 13,8 V?
Nej, generatorns regulator kan inte växla ner 
till underhållsladdning 13,8 V. 

?Vad	är	en	TWC?
TWC är en regulator för generatorer, som 
är tänkt att kompensera för oönskat spän-

ningsfall. Volvo Penta har en motsvarande.

?Hur	kopplar	jag	om	jag	har	en	TWC-
regulator?
Sätt avkänningssladden från regulatorn på 

B+ och dra kablar till batteriet från B+ och B- med 
max 0,1V spänningsfall sammanlagt, som vanligt 
i laddkretsen. 

?Vad reglerar generatorns regulator?
En 50 A generator brinner upp om strömmen 
blir väsentligt högre än 50 A. Därför reglerar 

generatorn magnetiseringen av rotorn så att detta 
inte sker. Vidare reglerar generatorn spänningen 
till normalt högst 14,4 V. 

?Kan jag använda mitt 75 A skiljerelä 
med min 115 A generator?
Brytströmmen 75 A är dimensionerad för livs-

längd och inte överlevnad. Om du använder en 115 
A generator borde livslängden minska något från 
de 125 000 brytningarna som Bosch utlovar. Men 
125 000 brytningar är en båttur om dan i 170 år...

?Kan en nätansluten laddare toppladda 
batterierna?
Givetvis, men nackdelen är att du måste 

springa med kablar över bryggorna och leta elut-
tag. Det är enklare med en solpanel.

Felsök din generator själv innan 
du går till verkstaden
Om generatorn inte laddar alls finns det ett enkelt test du 
kan utföra.

Vid start behöver generatorn en magnetiseringsström från 
tändnyckeln via D+ anslutningen varefter den själv kan ge-
nerera ström för att hålla sig magnetiserad. Det är inte alltid 
den får det.

Ta en kabel från plussidan på något av dina batterier och 
vidrör  D+ på generatorn med den. Det hörs på generatorn 
om den börjar ladda.

Om generatorn startar vid vidrörandet måste dåliga kablar 
och anslutningar mellan tändningslås och D+ bytas ut. 

Om inget händer trots tillförd spänning till D+ måste generatorn 
antagligen repareras eller bytas ut.

En solpanel är alltid ett bra stöd 
Alla blybatterier mår bra av toppladdning. Toppladdning är 
när laddaren tålmodigt fyller i de sista procenten i en bat-
teribank trots att det går långsamt på grund av batteriernas 
motstånd. 

Alla båtar borde ha en solpanel som stöd till generatorn, men 
framförallt för att toppladda batterierna när båten ligger 
oanvänd. 

För segelbåtar är solpanelens bidrag till energibalansen än 
viktigare och det kan vara värt att satsa på fler eller större 
paneler. 

En landströmsladdare i nödfall
I en motorbåt är en landströmsladdare bra att ha i reserv 
när något gått snett. I en segelbåt kan den vara en del av 
laddningslösningen.

Alla motorbåtsägare bör sträva efter att vara självförsörjande 
utan att springa på bryggan med kablar. Det gör livet ombord 
bekvämare och tryggare. De minsta landströmsladdarna 
räcker för nästan alla.

En segelbåt som knappt kör motorn alls bör ha en lite kraftful-
lare laddare som kan stödladda batteribanken vid behov. 
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Även om du i din båt inte har allt som är utritat i 
schemat här bredvid så kan du dra nytta av schemat. 
Stryk helt sonika det du inte har i din båt och titta 
på resten. 

Lägre risk med högre spänning
Rubriken kan verka motsägelsefull, men syftar på 
att ett elsystem med högre spänning löper mindre 
risk att förlora laddning på grund av dåliga kablar 
och kopplingar.

Vid 24 V krävs hälften så grov kabel och hälften så 
kraftiga kopplingar som vid 12 V. 

Skyllermarks lever mycket på att 12 V kräver höga 
strömmar, men vi sticker inte under stol med att 
det oftast är bättre med 24 V.

Även förbrukare såsom kylskåp och motorer fungerar 
effektivare vid högre spänningstal. Hemma har du 
230 V till kylskåpet och till och med 400 V till spisen 
för bästa verkningsgrad.

Huvud-
säkring

Start- 
batteri

Förbrukar-
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Dubbla motorer
Du behöver inte två startbatterier bara för att du 
har två motorer. Ett vanligt marinbatteri på 75 Ah 
har en startström på drygt 600 A. Batteriet klarar 
av att starta bägge motorerna, om du väntar en 
knapp minut efter starten av första motorn för då är 
batteriet redo att starta nästa motor utan problem. 
Använd utrymmet åt ett extra förbrukarbatteri istäl-
let. Räcker inte 600 A köp ett startbatteri med högre 
startström t ex Tudor Maxxima. 

I vårt schemaförslag här bredvid har vi utnyttjat 
båtens generatorkapacitet fullt ut.

Undvik att ha en generator till startbatteriet och en 
annan till förbrukarbatterierna då ena generatorn 
kommer att gå outnyttjad större delen av tiden. 
Motorer gör av med långt under 1 Ah per start. 
Laddbehovet av startbatteriet är därför väldigt 
litet.

Däremot kräver startmotorn hög effekt, alltså hög 
ström; en 200 hk diesel drar cirka 600 A. Den höga 
strömmen gör att spänningen i startbatteriet sjunker 
så mycket att startbatteriet tar mest laddström av 
alla batterier direkt efter motorstart. Därför behövs 
ingen extraladdning av startbatteriet.



?Var kopplar jag in min land-
strömsladdare	när	jag	har	skiljerelä?
Den kopplas in direkt på förbrukarbatterierna. 

Startbatteriet behöver inte landströmsstöd.

?Vilken laddare ska jag välja till mina 
batterier?
Undvik gamla transformatorladdare. Satsa 

istället på en modern trestegsladdare. Stora laddare 
laddar fortare än små, men är dyrare.

?Hur dimensionerar jag kablarna mel-
lan batterierna?
Om du har flera batterier parallellkopplade 

behöver kablarna mellan dem endast ha halva 
arean av den kabelarea som behövs till och från 
batteribanken eftersom all ström inte går genom 
varje batteri utan delar upp sig på dessa.

?Hur känner jag igen riktig  
Skylllermarkskabel?
All färdigpressad kabel från Skyllermarks 

bär krympslang med företagsnamnet på. Detta 
för att du ska vara säker på att få högsta kvalitet. 
Det finns kopior som inte håller måttet, så håll 
ögonen öppna.

?Jag	vill	ha	kablar	av	annan	dimension	
än	den	som	finns	färdig	i	butiken.	
Hur gör jag?

Du fyller i ett formulär som du finner hos vår återför-
säljare och på vår hemsida. Efter det görs kablarna 
helt enligt din specifikation. Vissa butiker kan även 
pressa kablarna på plats vid behov.

?Vilken	typ	av	huvudbrytare	ska	
jag köpa? 
Om du vill ha en huvudströmbrytare är det 

viktigt att du väljer en av hög kvalitet. Vårt tips är 
att du väljer en brytare från en känd tillverkare.

Hella har en bra modell ute i handeln där både 
brytaren och nyckelvredet är tillverkat av metall. 
Då minskar risken att brytaren inte går att stänga 
av på grund av en smält nyckeln.

?Vad	är	problemet	med	ah-räknande	
instrument?
Tankmätare för el av typen amperetimme-

räknare är riskabla. Eftersom instrumentet inte 
vet den verkliga verkningsgraden hos batteriet 
kommer Ah-räknande instrument förr eller senare 
att räkna bort sig. Då riskerar du att djupurladda 
batterierna, vilket då förkortar blybatteriernas 
livslängd väsentligt. 
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En omriktare (även kallad växelriktare, omformare eller inverter) 
behöver du om du i båten vill använda samma elektriska appa-
rater som du har hemma. Eller vill du strömförsörja din ensliga 
sommarstuga med vind- och solel och ha vanliga eluttag?

En omriktare skapar växelström av likström. Vanligtvis tar den 
12, 24 eller 48 V likström och ut kommer 230 V växelström, 
samma som finns i eluttaget hemma. 

Det finns grovt sett tre typer av omriktare: de med modifierad 
sinus, med riktig sinus samt de nätanslutningsbara. Dessa 
skiljer sig framförallt i kvaliteten på utströmmen och därmed 
även i pris. 

Modifierad sinusvåg är en kantig sinusvåg som duger till ef-
fektförbrukare, såsom vattenkokare, kylskåp mm. De flesta 
datorer, och TV-apparater kan också drivas men störningar 
kan förekomma.

För att vara säker på att elektronisk utrustning fungerar utan 
störningar bör en omriktare med ren sinusvåg användas.

Det är viktigt att köpa lagom stor omriktare. En för klen om-
riktare kommer att slå ifrån om du har flera apparater igång 
samtidigt, men ju starkare en omriktare är desto större är 
vanligtvis läckströmmen när omriktaren går på sparlåga, 
vilket är onödig belastning på din energireserv. Läckströmmen 
varierar även mycket mellan olika fabrikat, så det lönar sig 
att kolla på specifikationerna.

Slutligen bör vi betona vikten av en bra inkoppling av omrik-
taren. En omriktare som ger 600 W kan ge det dubbla under 
en kort stund, t ex när kylskåpskompressorn precis drar igång.  
I ett 12 V-system betyder det att den tillfälligt behöver matas 
med 100 A! Den bör alltså placeras nära batteribanken och 
kopplas in med bra kabel och anslutningar.

Gör din egen växelström



För att få mer tips och råd eller söka efter återförsäljare gå in på www.skyllermarks.se.

Priserna i denna skrift är endast rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Varje återförsäljare har rätt att sätta egna priser.  
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och tryckfel. Vi förbehåller oss även rätten att ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.
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