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motorbåtar Andy Johnson boken PDF Dagens båtägare blir mer och mer beroende av att komplicerade

elsystem ombord fungerar som de ska. Det krävs mer och mer specialkunskap för att installera den utrustning
man behöver ha och sedan lösa problem om den krånglar.

Med lite baskunskaper om systemet samt kunskaper om elektricitet kan man underhålla och installera det
mesta av båtens batteridrivna elsystem. Boken fokuserar på varför man kan behöva montera in ny utrustning,

hur installationen går till och hur man hittar och rättar till problem som kan uppstå i den befintliga
utrustningen.

Detaljerade fotografier och steg för steg-beskrivningar avmystifierar ledningar, omkopplare, säkringar och
andra delar som hör hemma i en båts batteridrivna elektriska utrustning.

Ur innehållet:

- Förstå elektriska kretsar

- Batteriladdning

- Motorns elektricitet

- Dra kablar

- Felsökning

- Förbättra kommunikationsinstrumenten

- Installera ny utrustning

- Koppling till landström

- Säkerhet
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