
Forslag til montering af Elmotor og solcelle på Stor Triss 
 
Her er link til den solcelle som jeg har monteret og som passer på bagsmækken af Stor Triss. 
  
https://www.photonicuniverse.com/en/catalog/full/303-20W-Semi-flexible-solar-panel-made-of-back-contact-cells-with-
durable-ETFE-coating-for-motorhome-caravan-camper-rv-boat.html 
  
som laderelæ er der flere muligheder men disse to har jeg erfaring med, den ene er meget simpel og rigeligt, den anden 
kan en del og er med display 
  
https://www.conradelektronik.dk/p/kemo-charging-controller-m149-solcelle-opladningsregulator-110527  
  
https://www.photonicuniverse.com/en/catalog/full/66-10A-dual-battery-solar-charge-controller-with-a-remote-LCD-
meter.html, det er denne jeg har og som ligger på hylden over bagbord stikkøje med displayet monteret så det kan 
aflæses i salonen hvor meget der lades og en indikation på hvor meget strøm der er på batteriet. 
  
  
Hertil skal der bruges et batteri, her er et godt bud på et vedligeholdelsesfrit batteri ca. 55 amp er passende til ca. 1 times 
sejlads. 
  
Jeg har dette https://www.thansen.dk/fritid/camping/elartikler/batterier-agm-gel/batteri-optima-blaa-bt-dc-4-2-55ah-
spiralcelle/n-1040802177/pn-240067628/. Dette batteri er praktisk med håndtag og terminalerne passer, det skal være 
med vingemøtrikker så man nemt lige kan tage den ene pol af når båden forlades. 
  
2 sikringsholdere med 5 amp sikringer fra solcellen til lader og fra lader til batteri. 
  
Ledning, dobbeltledet,  fortinnet 2,5 kvadrat ledning.  
 
6 rustfri popnitter til montering af solcellen. 
  
Den motor jeg har valg er denne https://www.marinetorvet.dk/visprodukt.asp?ProduktID=5577 her er det vigtigt at den 
ligger over 50 pund tryk så man kan sejle mod vinden. 
  
Tyverisikring er en simpel påhængsmotorlås fra Biltema til 300 kr. 
  
Batteriet holder formentlig 6-8 år, eller 400-500 opladninger så det giver 0 kr i vedligeholdelse i den periode. 
  
Der findes billigere motor løsninger og man kan også finde billigere batterier hos marinetorvet.dk 
   
 Erfarne kapsejlere har udtalt at der skal så meget vægt frem i båden som muligt, derfor vil en optimal placering af 
batteriet være i bådens batteriboks under masten. Der skal lange kabler til, det foreslås at bruge kraftige startkabler til 
traktorer mv som kan fås billigt. De skal naturligvis modificeres så de bliver fastmonteret. Husk en ordentlig sikring ved 
batteriet tæt på plus polen, 60 AH er nok passende. Jeg har monteret en automatsikring da den også kan bruges til at 
afbryde strømmen når båden forlades. 
  
I kistebænken er monteret en lille plade hvor jeg har nogle skrueterminaler som bruges til at forbinde motoren til kablet 
fra batteriet. Så kan motoren også tages af ved seriøs kapsejlads. Kapsejlere anbefaler at lægge motoren forrest i båden 
for at få vægten frem og vinde sejladsen. 
 
Men hvis vægtoptimering og seriøs kapsejlads ikke står på menuen er det noget mere simpelt at lade batteriet stå i 
kistebænken, så vil hele installationen være samlet her. 
 
Jeg har værktøj og de sidste stumper til at samle det hele, så det er bare at finde en aften uden regnvejr. 
 
Med venlig hilsen 
 
  
Niels Fisker-Andersen 
 
Mob        +45  4030 5353 
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