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EL-motorstyrning 
 
Oavsett hur vi ser på styrningar av el- eller 
andra typer av motorer kommer vi idag alltmer 
in på elektronik och programmering i st.f. 
mekanik som det har varit sedan begynnelsen. 
  
En modern dieselmotor styrs och övervakas på 
en stor mängd olika parametrar under start, 
stopp o drift. Allt för att få både ekonomi och 
drift på allra bästa sätt. Olika programmeringar 
medför olika egenskaper för respektive motor 
för att passa i olika situationer och driftsfall. 
 
På samma sätt är det idag med el-motorer, 
moderna programmerbara styrningar ger 
motorerna olika egenskaper för olika 
användning. 

 
 

 

  
Styrbox med kontakter för el-anslutningar 

 

Ett exempel på några programmerbara parametrar kan ses nedan för en av de enklare styrdonen. 

Programmeringsparametrar El-styrdon Förklaring 

Acceleration forward max, min Acceleration framåt 

Acceleration reverse max, min Acceleration back 

Gear soften Kompmenserar för transmissionsglapp 

Soft start Mjuk start 

Deceleration min, max Retardation framåt 

Emergency stop Nödstopp 0,2…4s 

Deceleration min, max reverse min, max Retardation framåt 

Key off decel Larm o broms vid nyckelstopp 

Brake relay Broms relä 

M1/M2 min, max speed Olika driftsfall framåt.  Ekonomi / extra 

M1/M2 min, max speed reverse Olika driftsfall back 

Creep SPD Förebygger rulla bakåt  

Push SPD Max hastighet utan motordrift 

IR comp coeff Konstant speed upp o utför 

SPD scaler Max hastighet beroende på laddningsgrad 

Throttle type Pot, hall eller wig-wag reglage 

Throttle dead band Bandbredd 0-hastighet reglage 

Throttle gain Trottelns branthet 

High pedal dis Förhindrar start med öppen trottel 

 

Liknande tabeller som ovan med många fler parametrar finns förstås för både förbrännings och el-

motorer. Vid el-motordrift kan styrdonet kosta lika mycket eller mer än motorn. 

Typiskt Styrdon  
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Nedanstående komponenter är placerade i våra styrboxar, Det reducerar kabellängder och ger 

samtidigt skydd mot yttre åverkan och ett prydligt utseende. 

 

 

 

 
 
Styrdon finns i flera utförande och anpassas 
efter resp. applikation. Finns från 70-700A 
drivning med en mängd olika 
programmeringsmöjligheter. 
 
 
 

 
 

 
Kontaktor för tillförlitlig koppling mellan 
batterier och styrdon. Hanterar stora 
strömmar och finns för olika drivspänningar 
 
 
 

 

 
Strömshunt för batteriövervakningssystem 
kan monteras i styrbox, medan 
avläsningsinstrumentet sitter lätt synligt på 
manöverpanelen. 

 

 
 
 
Adapter med säkring och övergång till våra 
reglage underlättar montage och service 

 

 

Vi programmerar normalt våra styrdon med medelmjuk start och stopp funktion, begränsar 

max uttagen effekt för att anpassa till båtens storlek och batteribank, låter propellerns 

hastighet styras steglöst med avseende på vridmoment som möjliggör uppjustering av kraft 

även då hastigheten är satt med ”cruise control”. Det är möjligt att på ett par sekunder skifta 

från full fart fram till back, vilket ger en utmärkt manöverförmåga. 
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