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NY TEKNOLOGI

MAKS POWER

TO THE PEOPLE
I FORRIGE NUMMER AV BÅTENS VERDEN LESTE DU OM LITIUM + INVERTER = SANT. Det er ny
teknologi som vil hjelpe oss alle båtbrukere, bobilentusiaster, hytteeiere og alle andre som ikke er tilsluttet lysnettet. Denne gang vil jeg gå dypere i materien, prøve å belyse denne nye teknologien ved
å intervjue brukere som har byttet fra blybatterier til litium.
AV BJØRN ECKHARDT

D

u tror det ikke før du får se
det. Jeg har sett det, og jeg
tror det.
Jeg er invitert ombord
i «Søndag». Det er en 30 år
gammel Beneteau 45. Det er sent i uka,
Torsdag. Robinson Crusoe hadde som
kjent sin Fredag… Ombord har eieren, Johan Fredrik Bruenech, oppgradert ladeutstyret.
Yanmarmotoren har fremdeles den
originale Hitachiladeren på 75 A. Mannen med to tommeltotter har montert et
ekstra reimhjul og en Delco dynamo på
200A i tillegg. Blybatteriene på 500 Ah er
erstattet med Makspower litiumbatterier
også på 500Ah. Blybatteriene representerte ikke mer enn 250 Ah. Kapasiteten er
doblet, vekten er en brøkdel. Litiumbatteriene veier 5x100Ah = 5x 13,8 kg. Det vil
si 69 kg! Blybatteriene: 2x250Ah = 2x75 kg
= 150 kg. Du får altså dobbel kapasitet og
sparer 80 kg.
Her kommer storien:
«Søndag» har et døgnforbruk på 50 Ah. Fra
mandag til fredag er altså kapasiteten på

SOM DERE SER av
batterimonitoren
har han belastet
209,7 Ah av
batteribanken.
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batteriene redusert fra 500 Ah til 250Ah.
På batteriovervåkeren fra Mastervolt står
det når jeg kommer ombord torsdag kveld
-209 Ah. Jeg glemte visst å fortelle: Han
ligger IKKE med landstrøm. Kjøleskap, fryser ++ rusler hele uka. Likevel er spenningen på litiumbatteriene 13,2 volt(!). Johan
Fredrik smiler nå, når han ser mitt ansiktsuttrykk.
– Ja, det er dette som er det råe. Spenningen er høy hele veien. Du har full guffe,
selv om batteriene er halvtomme. Prøv det
samme med et blybatteri?
– Du har kanskje lyst til å se hva motoren lader? Om jeg har!
– Den kjente Yanmaren drar i gang.
Monitoren foran meg nede ved kartbordet
viser ladespenning på 137A. På tomgang.
-209Ah begynner å tikke nedover.
-207,-203..... Det går raskt.
Gasspådraget blir satt til 1 500 rpm.
Ladingen øker til 255A. Strøm fosser inn
på batteriene. Tikkingen øker. Raskt. 45
minutter senere er batteriene fulle. Monitoren sier 0 i minus. Det var som å helle
vann fra en bøtte til en annen.
Du tror det ikke før du får sett det. Dere

har muligheten nå. Ved å studere bildene
jeg tok ombord. «Søndag» ligger aldri med
landstrøm. Aldri stresse med lange skjøteledninger i havner. Kan ligge så lenge de
vil i uthavner. En liten start i ny og ne er
nok. Døgnforbruket på 50 Ah lades på 12
minutter.
Trenger de 230v, har de en 1 500 w inverter. Denne koster 3 200 kr.
Til info:
Makspowe litiumbatterier koster for
100Ah kr 6 700,- Er det bare å bytte ut blybatteriene med Litium?
– Det må ses fra båt til båt. Noen ganger
er det bare å bytte. Andre ganger må det
kables om litt. Kanskje må noe utstyr oppgraderes. Det kan være spenningsstyrte
releer, dårlig kabling eller landstrømsladere som må programmeres om. Det kan
jo være en fordel med at utstyret blir ettersett og fornyet. Poenget er at for en
grei pris får en helt annen ferie. Du senker
skuldrene, behøver ikke være engstelig for
strømforbruket. Du får full kontroll. Du får
230 v, du får Nespresso, hårføner. Du får
plusspoeng. Ja, nettopp av kona!

VI ØKER
TURTALLET
til 1500 rpm,
da fosser
strømmen inn
til batteribanken
med 269 A pr.
time.

HER SER VI DEN NEVENYTTIGE Johan Fredrik Bruenech ombord i sin 30 år
gamle Beneteau. Som dere ser av bilde har han satt på et ekstra reimhjul slik
at han får plass til en dynamo nummer to. Dette er en standard Yanmar diesel.

NÅ STARTER VI MOTOREN: Nå lader motoren med 136 A - på tomgang.

MED OMTRENT halvparten igjen
av batteribanken er spenningen
fremdelsen 13,20 volt.
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FAMILIEN BERGESEN liker seg best i uthavner hvor det ikke
er lademuligheter. - ”I alle år har jeg hatt strømproblemer,
men det var før jeg fikk Litiumbatterier”. Her er familen
samlet på fordekket på sin Bavaria 46 som hatt i ni år.

Olaf Bergesen
formann i Bavariaklubben

HER ER BÅTEN til Horne i fint driv.

Jan Einar Horne
Jan Einar Horne har en seiler.
En Hallberg Rassy 39. Her er
hans story:
– Jeg hadde 500 Ah blybatterier
ombord. Syntes jeg måtte lade
ofte. Det monnet ikke helt.
Byttet til 2x100Ah Makspower
litiumbatterier. Motoren, Volvo lader med 120A. Helt ærlig.
ar aldri hatt problemer med
strøm, lenger.
Vektsparing er viktig i seilbåt. I mitt tilfelle ble det 150
kg - 28 kg = 120 kg. Det er kolossalt.
Dette er min erfaring: Jeg
har nå en nominell kapasitet
som er vesentlig mindre enn
det jeg hadde tidligere. 200Ah
nå mot 500Ah tidligere. Det
oppleves ikke slik.
Jeg måtte med blybatteriene være nøye med og ikke utlade mer enn 50 %. Da forsvinner
jo 1/2 parten av kapasiteten.
Den store fordelen med de
nye batteriene er ladekarakteristikken. Ved lading for motor
har jeg nå FULL ladestrøm
hele veien. Har jeg tatt ut 50
Ah et døgn, skal det ikke mer
enn førti min maskingange
før batteriet er fullt igjen. Med
blybatteriene måtte jeg lade i
flere timer.
De ble aldri toppladet.

110 Seiling i Båtens Verden nr. 6-2016

Het er mitt strømopplegg:
Dynamo 140 A.
Sterling laderegulator for
motor som fordeler til forbruk
og motor.
Odelco DCC 4000 batteriovervåker. Mastervolt 40 A
landstrømslader.
Odelco’en funker utmerket sammen med de nye litiumbatteriene. Den måler bare
strømmen inn og trekker fra
strømmen ut. Dermed ser du
ladestatusen på batteriet.
Maks ladestrøm er nå blitt
viktigere for meg enn stor kapasitet på batteribanken. Nå
kan jeg dekke døgnforbruket
med kort motorgange. Behovet
for landstrøm er borte. Borte er
også alt som har med galvanisk
tæring å gjøre.
Mastervolt-laderen funker
også utmerket med litiumbatteriene fra Makspower.
Oppsummering:
– Den nye teknologien
med litium representerer er
stort fremskritt. I min båt var
det bare å bytte batteritype i
det anlegget som var der. Du
vil får enda større glede ved
å optimalisere anlegget ditt.
Sjekke kabeltverrsnitt og skjøtepunkter, er hans tips.

Han har hatt sin kjære
Bavaria 46 cruiser i ni år.
– Det har vært en fantastisk båt. Jeg kjøpte
den ny og har behandlet
den med omsorg. Det er
bare én ting - nok strøm
har hele tiden vært et
problem. Jeg trodde jeg
hadde løst det da jeg
for noen år siden kjøpte
2x220Ah. AGM batterier. Cirka 500 Ah burde
absolutt være tilstrekkelig. Vi bruker ikke så
mye strøm, og jeg passer godt på. Men, nok
en gang, erfaringene var
ikke gode. Selv med en
dynamo som lader 90 A
og landstrømslader med
25A brukte vi mer strøm
i gjennomsnitt enn batteriene greide å ta imot
på typiske ferieturer,
hvor vi hadde en kombinasjon av uthavner og
havner med landstrøm.
AGM-batteriene
likte
dårlig å bli utladet med
mer enn femti prosent.
Etter to år var de kass.
Jeg var ikke klar over at
jeg ikke skulle ta ut mer
enn halvparten av Ah.
I våres gjorde jeg et
nytt forsøk. Nye batterier ble innkjøpt. Denne gang ble jeg overtalt
til å kjøpe ny teknologibatterier. Litium fra
Makspower. 1 stk. 200

Ah ble installert. Dette
har funket over all forventning! Jeg opplever
å ha mer strøm nå fra
dette ene batteriet enn
de to gamle som skulle
ha det dobbelte av kapasitet.
Forskjellen,
etter
min mening, ligger først
og fremst i litiumets
evne til å ta imot lading.
Dynamoen leverer 90 A.
Etter total utlading lades Litiumbatteriet helt
opp på cirka to timer.
Det holder med
motor på tomgang.
Jeg anbefaler også
en batterimonitor. Da
får du full oversikt over
strømbeholdning, forbruk og lading. Litiumbatteriet er dyrere enn
AGM, men etter min
mening verdt sin pris.
Informasjonen fra min
Victron batterimonitor
stemmer
forbløffende med hva batteriet
faktisk inneholder av
strøm. Jeg har gjort et
par tester. Latt to stykk
20w taklamper brenne i
to timer.
Monitoren sier nøyaktig 80w i minus. Jeg
kan dermed alltid vite
hvor mye strøm jeg har,
og hvor mye jeg har
igjen ved et gitt forbruk.

HER INSPISERER HARALD HANSEN
batteribanken sin. Han klarer seg
med 2x 100 Ah i batteribanken. Ja,
sier han. Som skipsmaskinist liker
jeg å sjekke utstyret en gang i blant.

HER ER BATTERIBANKEN under halvfull.
Likevel er spenningen 13,30 volt.

Harald
Hansen
Maskinteknisk utdannelse. Seilbåteier med kompetanse
langt utover oss
vanlig dødelige.
– Det er virkelig et
nytt liv med litiumbatterier.
Jeg lar ham fortelle sin opplevelse
med to år med litium.
– Vi lå stand by på
brygga i Håøyebukta. Rett øst for Drøbak i Oslofjorden. Vi
var der fra torsdag
til søndag. I denne
perioden var behovet for lading begrenset til 2x 30 minutter. Vi ville jo ha
varmt vann også..
Jeg ville teste de nye
batteriene skikkelig
og fråtset i strøm.
Dette var sent
på året i fjor. Det ble
tidlig mørkt. Vi lå
fire båter sammen,
og for å få lys på

båter og brygga, lå
jeg med dekkslys
hele kvelden. Webasto, kjøleboks, lys
i cockpit og salong
+ stereo ruslet også.
Forbruket var i lange perioder rundt
10-12 A.
Før oppstart på
hjemturen søndag
var jeg i -127Ah
på batterimonitor.
Etter 1 time og 50
minutter, var batteriene helt fulle.
Volvoen lader ca 70
A.
Min erfaring så
langt er bare positiv. Dette er nok
en investering jeg
kommer til å glede
meg over resten av
båtlivet.
Båten har i alle
år hatt en liten slagside. Litiumbatteriene har fikset dette
også.

MED DENNE BATTERIKAPASITETEN kan familien Hansen ligge lenge uten å ha
strømproblemer. Det er en ny verden, sier han.

SLIK SER et litiumbatteri ut inni.

