Anslutning
För anslutning behöver endast 0,5 - 0,75 mm2 kabel användas. (Om batteritesten används separat utan övriga SUFA-paneler anslutes blå kabel nr
41111 från minusskena 41101 till voltmeterns fria pol). Kabel nr 41112 användes vid anslutning till 41521. De olikmärkta anslutningarna på
omlopplaren ansluts med hylsorna nr 41105 samt kabel 41301 till respektive siffror på strömshunten.
Strömshunten placeras på skott i närheten av batterierna. Vid användning av laddningsfördelare 41221 bytes dess anslutningsplatta mot
strömshunten.

Kontrollpanel 41511

Strömshunten
Strömshunten har utöver sina testanslutningar, 5 ledigna flatstift märkta D, C och B. De ”D”-märkta stiften anslutes till dioderna. ”C” är uttaget till
elcentralen och ”B”-stiften anslutes till batteriernas pluspol. Studera även vår båtinstallationsritning nr EL-1 och EL-2.
Funktion
Med omkopplaren testas önskat batteri. Batt 1 är startbatteri och Batt 2 förbrukningsbatteri. Vid test av Batt 1 kontrollerar man batteriets spänning
(voltmätaren 8-15 V) samt batteriets laddningström (ampéremätaren 0 – 30 A)
Med Batt 2 testas belysningsbatteriets spänning samt batteriets laddnings- och urladdningsström (30 – 0 – 30 A)
Test
Voltmätaren före laddning
1.
Inget utslag innebär brott på kabel eller att batteriet är slut.
2.
Röda fältet 8 – 11,5 V innebär att batteriet är urladdat.
3.
Svarta fältet indikerar normalladdning.
4.
Gröna fäletet – batteriet är fulladdat.
Voltmätaren vid laddning med generator.
1.
Samma utslag som före laddningen kan innebära kabelbrott eller att batteriet är slut. Det kan även innebära att generator eller
laddningsrelä är defekta.
2.
12,5 – 14 V, normal laddningsspänning – allt perfekt.
3.
14,4 V. Batteriet är fulladdat.
4.
Över 14,5 V. Laddningsreläet felinställt och måste regleras eller bytas. Fara för batteriet som nu överladdas varvid explosionsfarlig
knallgas bildas. Gasen har dessutom starkt korroderande inverkan på omgivninen.
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Ampéremätaren
Ampéremätaren skall när centralen ej är i funktion alltid visa ”0”. Är så ej fallet så ska batterierna frånkopplas med sina huvudströmbrytare och
ställskruven under skalan justeras. Slå till batterierna igen och kontrollera att mätaren visar ”0” (fortfarande utan att någon strömkrets påverkats).
Vid test av Batt 2 ger mätaren ytterst ringa utslag, knappt märkbart. Om mätaren ger ett minusutslag finns det strömläcka i systemet. Denna måste
lokaliseras och hävas. Batt 1 skall alltid visa ”0”.
Laddning med generator
I startskedet av laddningen visar ampéremätaren alltid högt utslag mot plus (+). Laddningsströmmen faller med stigande spänning på voltmätaren.
Detta visar att laddningen är normal. Under normala förhållanden ska generatorn ladda batteriet med en strömstyrka som är 10% av batteriets
uppgina kapacitet. D.v.s. ett 70 Ah batteri skall under laddning visa – 7A på ampéremätaren. Därvid visar voltmätaren 13 – 14 V. När
laddningsströmmen sjunkit till 5% d.v.s. 3,5 A och voltmätaren stigit till 14,5 V är batteriet fulladdat och laddningsreläet skall avbryta laddningen.
(Ampéremätaren visare pendlar).
Sulfatering av batteriet
Om voltmätaren stiger mycket snabbt och ampéremätaren visar lite utslag i startskedet av laddningen så är detta ett tecken på att blyplattorna har
sulfaterat. Efter en viss tid sjunker voltmätaren medan ampéremätaren stiger som vid normal laddning. Sulfateringen släpper succesivt och sjunker
till botten.
När bottenlagret når blyplattorna kortsluts batteriet. Sulfatering uppkommer för det mesta på batterier som används lite. En anledning att ej spara på
strömmen i onödan.
Kraftig självurladdning
Om batteriet urladdar sig självt ovanligt snabb, utan att någon strömförbrukare är ansluten, kan felet bero på följande:
1.
Torrladdat batteri. Åtgärda genom att fylla på destillerat vatten, ladda, och kompensera eventuellt ytterligare vätskefölust från
laddningen. Kontrollera om överladdning sker på voltmätaren.
2.
Den norala självurladdningen är per dygn ca 1-2% av batteriets kapacitet. Är självurladdningen större trots att kontroll skett enligt (1)
kan det finnas en strömläcka i systemet. Kontroll sker genom att efter fulladdning frånkoppla pluspolen och efter ca en veckas tid ånyo
kontrollera spänningen. Om batteriespänningen åter sjunkit under det svarta fältet är batteriet slut. Byt batteri!
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