
Udvidet sømandskab: El – installationer og 
batterier
13. November 2019 – Bjarke Bornemann Christensen
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Agenda
➢ Introduktion til lektionen

➢ Opbevaring af strøm på båden

➢ Strømkilder ved land og på havet

➢ Galvanisk korrosion og sikring mod dette

➢ El-arbejde på båden

➢ Værktøj & reservedele

➢ Elmotor til fremdrift 

➢ Eksempler på forbrug og beregninger

➢ (Elektroniske) kommunikationssystemer, NMEA2000

2



Introduktion – El-udstyr rykker
➢ Traditionelt fokus på skrog, sejl, motor, tovværk, vejr, navigation, 

sikkerhed, reparationer af træværk og glasfiber

➢ ”Almindelige” både får mere og mere elektrisk udstyr

➢ Generel udvikling inden for elektronik → Større marked
➢ Billigere

➢ Bedre – Biler, Løbehjul m.m.

➢ Mere strømbesparende

➢ Bekvemmelighed

➢ Elektrisk fremdrift?

➢ Førerløse både?

Hvad
Er 

dette?
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Introduktion – El-udstyr rykker
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Kategorier af elektrisk udstyr

➢ Navigation
GPS kortplotter, AIS, Radar, VHF, Sonar, autopilot med elektrisk (fluxgate) 
kompas, vejrstation, lanterner, horn, windex

➢ Motorer & pumper
Ankerspil, elektriske spil, bovpropel pumper til brugsvand, 

skyllevandspumpe til toilet, lænsepumpe, pumpe til septiktank, 12V 
luftpumpe til gummibåden

➢ Komfort
Lys, radio/musik, tv, toilet(kværn), vand-afsalter (omvendt osmose), 
mobiltelefonladere, tablets, ventilator, frostvagt, køleskab

➢ Sensorer
kuliltealarm, røgalarm, fugtalarm, septiktanksensor, brændstofsensor, 
tyverialarm, GPS Tracker

➢ Diverse udstyr – Omformere
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Kategorier af elektrisk udstyr

6



Forenklinger og begreber
➢ I præsentationen benyttes enheder og beregninger

➢ Watt = Volt x Ampere (Vi bruger ikke VA)

➢ 1 Wh = eks. forbrug af 1 Watt i 1 time, eller 2W i ½ time etc.

➢ 1 KWh 1.000 Wh

➢ Vi arbejder ved 12 V. dvs.

➢ En enhed som bruger 500 mA (0,5A) bruger altså 0,5A x 12V = 6W

➢ 1 Ah (Amperetime) er træk af 1A i 1 time (ved 12 V) dvs. 12Wh
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Opbevaring af strøm - Batteri
➢ Lidt om ”træskomål” og batterikapacitet

➢ VW Golf batteri 12 Volt, 74 AmpereTimer (Ah)

➢ I teorien holder det 12V x 74 Ah = 888Wh = 0,89 KWh 

➢ Til sammenligning, 1 HK = 735,5 W = 0,74 KW

➢ Moderne LED Lanterne: 2,4W

➢ En tilfældig VHF: @25W/5A @1W/1,5A @Stand by 0,25A

➢ USB (V1.0): 5V 1,5 A dvs. 7,5W (nyere USB langt mere)

➢ Brødrister: 700-1.000 W

➢ Typisk radar: 20W
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Batterier  - kapacitet
➢ Med alderen aftager batteriets maxkapacitet

➢ Har båden/batteriet ikke været brugt, falder kapaciteten midlertidigt

➢ I frost falder kapaciteten

➢ Ved stort træk falder kapaciteten ca. 50% ved hård afladning (samme 
træk som kapaciteten)

➢ Total afladning slider batteriet – levetid og kapacitet, brug max 80%

➢ Eksempel: Vi bruger en elektrisk påhængsmotor på 55A

➢ ”Golf batteriet” på 74Ah: 74AH/55A = 1time og 20 min

➢ 80% = 59Ah. Hurtig afladning ca. 50% = 30Ah. 

➢ Slidt ? Delvist afladet ? Koldt ?

➢ Dvs. i praksis måske 15-20 minutters brug af motor
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Batterier  - Hovedtyper
➢ Klassisk batteri – Høj men kort effekt. Velegnet til starter med levering 

af mange ampere. (Stort overfladeareal på plader)  Typisk et batteri som 
skal vedligeholdes med efterfyldning af demineraliseret vand.
➢ Det skal holdes ventileret – kan udvikle hydrogen
➢ Tåler ikke stor afladning
➢ Tåler slet ikke frost når det er afladet

➢ GEL batteri – Vedligeholdelsesfrit og kan placeres i forskellige vinkler. 
Velegnet til længere mere kontinuert og ”lavt” forbrug.
➢ Behøver ikke ventilering
➢ Tåler stor afladning – men skal lades langsomt igen
➢ Bør også være fuldt opladet i frost

➢ AGM batteri – Vedligeholdelsesfrit og ligeledes nemt at placere. Man 
forsøger i AGM batterierne at kombinere egenskaber fra klassisk og GEL 
batterier
➢ Behøver ikke ventilering
➢ Tåler typisk 75% afladning uden at blive unødigt slidt
➢ Bør også være fuldt opladet i frost
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Batterier  - Hovedtyper
➢ Flere forskellige batterier til forskellige formål i samme båd

➢ Glem alt om det gamle klassiske batteri der skal vedligeholdes!

➢ Eksempler:
➢ Gaffelrigger – ingen motorstart → 1 forbrugsbatteri. GEL eller AGM

➢ Større sejlbåd med indenbordsmotor – Motorstart → Stort kombineret 
batteri AGM eller AGM + GEL (Lader ved motorsejlads)

➢ Motorbåd til ”fisketosser” – Mange motorstarter når der ledes efter fisk. 
Benyttes i kulde. Middelstort AGM til startkreds og stort GEL eller AGM til 
elektronisk udstyr – lader også ved motorsejlads

➢ Ved to (eller flere) batterier. Drænes forbrugsbatteriet af elektrisk 
udstyr, kan der altid startes på startbatteriet

➢ Dør startbatteriet, kan der til nød startes på forbrugsbatteri
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Batterier  - Praktisk
➢ Vægt – 20 – 70 kg – De bør spændes fast i båden

➢ Skulle man have et klassisk batteri, så sørg for at checke elektrolyt 
niveauet og evt. efterfylde med demineraliseret vand – men skift det

➢ Holdbarhed i frost bedst i opladet tilstand (elektrolyttens frysepunkt 
er lavere)

➢ Batteriboks – til de klassiske batterier.
Beskytter batteriet, beskytter mod læk af syre. Her kan en 
batteriboks endvidere have slange til ventilation.

➢ Man kan sætte kapper på polerne og over råt kobber, så man ikke 
risikerer at der vælter ledende værktøj eller potter og pander ned på 
polerne og bevirker en kortslutning

➢ Kobber oxyderer – og kobberoxid er ”isolerende”
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Batterier  - Praktisk
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Batterier  - Ladning 1
➢ Hold batterierne rene så der ikke opstår krybestrøm (i snavs blandet 

med salt) mellem polerne. Krybestrøm aflader batteriet langsomt

➢ Helt generelt holder batterierne bedst når de er opladet

➢ Brug landstrøm og en moderne lader. En moderne lader måler på 
batterierne og vælger den optimale ladning ved justering af volt, 
ampere og intervaller

➢ Lader monteres fast i båden

➢ Kabel til landstrøm i ”korrekt” kvalitet

➢ Ingen kluddersamlinger af landstrømsledninger

➢ Der benyttes CEE standard til kabler og stik
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Batterier  - Ladning 2
➢ Hvorfor er denne smart ? →

➢ Og denne ?

➢ Kabler er dyre

➢ 3 x 2,5mm2 x 25 M – kr. 1.500
➢ Men check for rabat
➢ Billigere i 3 x 1,5mm2

➢ Men ingen ledninger fra IKEA!! Havnereglement §13: Der må kun 
anvendes materiel, som er godkendt til udendørs brug, og gældende 
stærkstrømsreglement* skal overholdes…………..???

➢ * Findes ikke længere – men meningen er klar
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Batterier  - Ladning 3
➢ Både indenbords og udenbords motorer har generatorer, som 

oplader batterierne

➢ Fra en Mercury 115 HK motorbeskrivelse
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Batterier  - Alternativer 1
➢ Generator – som backup

➢ Frekvens: 50 Hz
Max udgang: 800 W
Kontinuerlig: 700 W
Multivolt: 100/230/240 V
Tank: 2,1 L
Forbrug: 0,52 liter pr. time
Støj: 58 DB
Vægt: 8,5 kg
Mål: 395 x 209 x 355 mm

➢ Perfekt når der skal drives en 500 W Subwoofer på en party-
gaffelrigger 
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Batterier  - Alternativer 2
➢ Brændselsceller U-Båd – 2 x 120 KW - benytter hydrogen 

➢ Brændselsceller til lystbåde – ikke billige

➢ 7 kg, 50W kontinuert

➢ ca. 1,2 liter metanol pr dag

➢ Bruges til at lade batteri
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Batterier  - Alternativer 3
➢ Solceller – op til ca. 100 W pr m2

➢ Variabel vinkel mod solen og skygge forringer effekten

➢ Kræver elektronik til at omforme effekten samt at bådens el-system 
kan lade fra den effekt (og ikke kun 230 volt)
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Batterier  - Alternativer 4
➢ Vindmølle

➢ Små møller fra 25W v. 10 m/s

➢ Større møller op til 300 W v. 18 m/s

➢ Plus controller, regulator og tilslutning

➢ Der skal altså noget vind til førend det spiller
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Batterier  - flere sammen
➢ Skal der være flere batterier på båden øges kompleksiteten

➢ Styring til forbrug og ladning bliver vigtig

➢ Der findes elektronik til at
➢ Fordele strøm ved ladning

➢ Isolere batterier som er afladet

➢ Prioritere ladning af startbatteri først

➢ Skillerelæ til at separere batterier ved forbrug
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Inverter – 12 V til 230 V
➢ Har du TV, PC, hjerte-lunge maskine, loddekolbe eller andet udstyr 

som kræver 230 volt ?

➢ En inverter omformer 12 volt jævnstrøm til 230 volt vekselstrøm

➢ To hovedtyper

➢ 1) Ren sinus (bedst)

➢ 2) Modificeret sinus

➢ Kræver store batterier
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Inverter – 12 V til 230 V
➢ Bare lige ren sinus igen – vi lader billedet stå – det er så smukt Noget 

udstyr ”kaster op” over modificeret sinus og vil have den rene sinus
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Galvanisk korrosion
➢ Saltvand er en elektrolyt – Ioner kan bevæge sig gennem vandet

➢ Forskellige metaller som er elektrisk
forbundet

➢ Isolering

➢ Offeranode
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Tabel
➢ Spændingsrækken

➢ Lækkert link
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Offeranode eksempel 1
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Offeranode eksempel 2
➢ Skibets offeranode beskytter kajen – ikke så smart!!
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Offeranode eksempel 3
➢ Skib 2’s offeranode beskytter skib 1… Heller ikke smart
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Det kan fikses
➢ Galvanisk isolator på jordforbindelsen hindrer situationerne i 

eksempel 2 og 3

➢ Da der i praksis kan opstå en galvanisk spænding på max 1,4 volt, 
benytter man blot et filter som spærrer for alle lavere spændinger

➢ Eller man benytter en lader ”uden skadelige galvaniske ladninger”?
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Elektrolytisk korrosion
➢ Elektrolytisk korrosion minder om galvanisk korrosion. 

➢ To forskellige stykker metal, med et udefrakommende 
spændingspotentiale og en elektrolyt imellem.

➢ Eksempelvis en krybestrøm (spænding) eller spænding fra mindre 
kortslutninger

➢ Korrosionen kan gå meget hurtigt

➢ Ens metaller forhindrer IKKE korrosion

➢ Et mere ædelt metal kan korrodere hvis polariteten i potentialet gør 
at dette metal bliver til anoden

➢ Forvent ikke at møde denne type korrosion hver dag
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Kort om startmotor
➢ Fra batteriet går sort pol (minus) til stel – hvis der er et stel, og ellers 

til motorblokken

➢ Hovedafbryder sidder på plus

➢ Drejes startkontakt, trigges et relæ (solenoide på startmotor) – Dér 
kan man bruge en skruetrækker i mangel af nøgle

➢ Diagram i brugermanual fortæller typisk
hvor der kan fejlsøges

➢ Ofte er der fejlsøgnings-
metoder beskrevet i 
manualen

➢ Nogle dieselmotorer stoppes ved at lukke for olien – fordi de ikke har 
tændrør og dermed ikke behøver strøm når først de er i gang
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El-arbejde på båden
➢ Værktøj på båden? Bidetang, næbtang, multimeter, små 

skruetrækkere, krympe-og afisoleringstang

➢ Reservedele: Sikringer, tape – gerne flere typer (isolering, krymp, 
vulkanisering), krympemuffer og forskellige ledningsstumper. System 
til mærkning at ledninger

➢ Ved fejlsøgning: Arbejd logisk. Er alle elektriske enheder nede eller 
kun én eller få?

➢ Tjek batteriet først. Selvom det er et 12 V batteri, vil det være 
næsten afladet ved 11,7 volt

➢ Gå videre fra batteriet til distributionspaneler
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El på båden

Hovedsikring

Koblings-
skinne

Kontaktpanel
Med sikringer
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Diverse stumper
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Diverse stumper
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Eksempel
➢ Princip for system med

start- og forbrugsbatteri

➢ Hovedafbryder til start
- Flere meninger om det
smarte
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Sikringer
➢ Hovedafbryder til start ?

➢ Ikke i stedet for sikring

➢ Hovedsikringer

➢ Plus dedikerede sikringer

➢ Automatsikringer

➢ Beskytter kabler…!
Og udstyr
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Strømforbrug – Beregninger 1
➢ Eksempel – Gaffelrigger – Sjælland rundt 2017…? 

Enhed Antal Timer Watt Wh/24h

Lanterne (LED) 1 10 3 30

Kabinelys 1 1 10 10

VHF/DSC Radio Stand By 1 23,5 3 70,5

VHF/DSC 25W 1 0,5 60 30

Mobilladere 6 2 8 96

iPad navigation 1 24 6,7 160

Samlet forbrug pr døgn 396,5
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Strømforbrug – Beregninger 2
➢ Eksempel – Lille motorbåd på længere fisketur

➢ Heldigvis lader batteriet når motoren kører

Enhed Antal Timer Watt Wh/24h
Garmin kortplotter + ekkolod 1 24 25 600
VHF/DSC Radio Stand By 1 23 3 69
VHF/DSC 25W 1 1 60 60
Autopilot display 1 24 3 72
Autopilot styreboks 1 24 13 312
Lanterner 2 10 2 40
Lys i kabinen 2 3 3 18
Mobillader 1 2 6 12

Samlet forbrug pr døgn 1.183
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Beregning af kabeltykkelse
➢ Eksempel – Elektrisk ankerspil til gaffelrigger…!

➢ Afstand batteri – ankerspil – og retur: 12 m

➢ Lille ankerspil til både på 7-10 m. Last 100kg, strømforbrug: 90A

➢ 𝑆𝑝æ𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑑 𝑖 𝑉 =
0,017×𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑒𝑛 (𝑖 𝐴𝑚𝑝)×𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒 (𝑖 𝑚)

𝑡𝑣æ𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡 𝑖 𝑚𝑚2

➢ 𝑆𝑝æ𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑑 𝑖 𝑉 =
0,017×90𝐴×12𝑚)

16 𝑖 𝑚𝑚2 ≈ 1,1𝑉

➢ 𝑆𝑝æ𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑑 𝑖 𝑉 =
0,017×90𝐴×12𝑚)

35 𝑖 𝑚𝑚2 ≈ 0,5𝑉

➢ Spændingsfaldet afsættes som energi – varme

➢ Dvs. 0,5V*90A=45W. 
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Kabeltykkelse 2
➢ Eksempel – Nemmere at slå op…

➢ Det kan være smartere med et batteri i stævnen til bovpropel og 
ankerspil
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Strømforbrug – Besparelser
➢ LED i alle lamper og lanterner i stedet for halogen/gløde

➢ Tag vand og øl med i kold tilstand hjemmefra

➢ Pas på kontakter man kommer til at tænde ved et uheld

➢ Brug korrekte kabeltykkelser

46 W
Dvs
3,8A
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Nyttige værktøjer
➢ Multimeter
➢ Kan måle spænding

➢ Kan teste forbindelser

➢ Kan måde modstand

➢ Kan teste batterier

➢ Krimptang

➢ Polsøger
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NMEA2000 - eksempel
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NMEA2000 - eksempel
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NMEA2000 – kommunikation
➢ En ”bus” til at kommunikere mellem enheder/instrumenter

➢ En ”standard” mellem forskellige leverrandøres systemer

➢ Maks 250 kilobits-per-sekund

➢ Maks afstand fra bussen til enheder – 6 meter

➢ To størrelser kabler – Mini 8A til backbone og  Micro 3 A

➢ Adapter krævet mellem NMEA2000 og NMEA0183

➢ Adapter findes til PC tilslutning

➢ Kaldes nogle steder N2K
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NMEA2000 – kommunikation
➢ Kompatibilitet med proprietærer standarder – SeaTalk, Simnet

➢ Motortilslutninger – eksempler

➢ Begrænsninger – datamængde ved kamera etc.

➢ Fornuftigt med en log på en motor til 100.000 kr

➢ Mere sigende fejlbeskeder fra motoren

➢ Vil vi have alle instrumenter elektroniske? Amp på batteriet? Lys til 
kompas?

➢ Nye både – hvilke standarder er de født med?

➢ Stadig opsætning i instrumenterne selvom det er plug and play

➢ Power-T      Kun her kommer der strøm ind
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NMEA2000 – Motor monitor
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NMEA2000 – Motor monitor
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NMEA2000 – Nu med fisk 1
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NMEA2000 – Nu med fisk 2
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NMEA2000 – Med sejl
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Internet på havet
➢ Mobilbredbånd – langs kysten og i nogle havne

➢ Check selskabernes dækningskort

➢ Brug ekstern antenne

➢ WIFI – findes i nogle havne

➢ Satellit – Det findes…

➢ Net1 – 450 MHz – lidt langsommere men rækker længere
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Links og kilder
➢ Bøger om el-installationer
➢ Dansk Sejlunion: El-installationer i fritidsbåde

➢ Andrew Simpson: Strøm om bord

➢ Kilder til denne præsentation
➢ Strøm om bord

➢ ‘Internettet’

➢ Diverse marine kataloger

➢ Søgeord: Electrical, wiring, diagram, blueprint, sketch, circuit, schematic, 
drawing

➢ Links
➢ https://sutars.com/content/files/elguide_2018_v2.pdf

➢ http://www.watski.dk/

➢ www.navstore.com
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