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Förord 

Tack till Pentti för rådgivning av frekvensomvandlaren och tack till sjöstridshögskolan i 

Karlskrona för tillgång till ritprogrammet Easyel.  

Inom projektet hade ingen en formel ledarroll, gruppen var överrens om att vara 

likställda under arbetets gång. Gruppen skulle tillsammans vara ansvarig att driva 

projektet framåt och hålla kommunikationen med skolans handledare och 

uppdragsgivaren. En gemensam fildelningsplats ordnades mellan gruppen för att enkelt 

kunna uppdatera dokument under arbetet.    
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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver en elinstallation av ett övervakningssystem till före detta 

trålaren Andromeda. Bakgrunden till beställningen var ett tidigare bristfälligt 

övervakningssystem som ledde till motorhaveri. Fartyget sattes ur drift och såldes till 

Björn Magndahl som bygger om henne till ett fritidsfartyg.  

Projektet genomfördes dels genom att utveckla det befintliga systemet, dels genom att 

dokumentera arbetet med hjälp av elritningar. Förutom övervakningssystemet 

installerades en frekvensstyrning av bogpropellern.  

Installationen genomfördes och resultatet av dokumentationen överlämnades i form av 

en pärm vid provkörningen av systemet och uppdraget godkändes.  

  

Nyckelord 

Andromeda, övervakningssystem, ritningar, Caterpiller. 
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Abstract 

This report is regarding an electrical installation of an alarm system on a post fishing 

boat called Andromeda. The background of the installation was an earlier and 

inadequate alarm system that led to a motor failure. The ship was taken out of  service 

and was sold to Björn Magndahl who rebuilt it to a yacht.  

The project was conducted partly by developing the existing systems, partly by 

documenting the work by means of electrical blue prints. Except the alarm systems, an 

installation of the frequency control unit for the bow thruster was installed. 

The installation was working fine and the outcome of the documentation was handed 

over in a form of a binder during the test drive of the systems and the assignment was 

approved.  

 

Keywords 

Andromeda, alarmsystem, drawings, Caterpiller. 
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Ordlista 

I texten förekommer förkortningar och tekniska begrepp som förklaras i detta stycke. 

Ether 

Clutch Press 

Pitch press 

CPP (Controllable pitch propeller) 

Exhaust gas temp after turbo 

 

Pt100 sensor 

Low Do Press 

Low Lo Press 

High Engine Temp 

Lobrotor 

Strobolight 

Relä 

 

Frekvensomvandlare 

Generator 

VDO instrument 

Bränsle vid nödstart 

Kopplings trycket 

Trycket för vridningen av propellern 

Ställbar propeller 

Temperaturen på avgaserna efter 

turbinen 

En sensor som ger ut 100 ohm vid 0 

grader 

Lågt diesel tryck 

Lågt smörjolje tryck 

Hög motor temperatur 

Ovala hjul i flödesmätaren 

Kraftigt blinkande ljuskälla 

Brytare som styrs av en elektrisk 

magnet 

Reglering av frekvensen 

Omvandlar rörelseenergi till ström 

Fabrikör för givare och visarinstrument  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Projektarbetet bygger på ett uppdrag från Björn Magndahl. Uppdraget går ut på att 

installera ett komplett övervakningssystem på huvudmotorn. I detta ingår 

visarinstrument, larm och kameraövervakning. Dessutom ingår inkoppling, 

programmering och styrning av en 3 fas, 400 V motor till bogpropellern ombord på 

uppdragsgivarens fartyg.  

Fartyget är en ombyggd trålare som numera används som fritidsfartyg. Den har under 

en längre tid varit ur drift på grund ut av ett motorhaveri. Under motorgång hade 

kylvattenpumpen slitits ut och slutat leverera kylarvatten, motorn gick varm och en kolv 

skar sig. Haveriet kunde undvikas om det funnits ett befintligt övervakningssystem. 

Huvudmaskin saknar indikering av tryck och temperaturer för olja, vatten och 

avgaserna. För att öka driftsäkerheten ombord krävs ett nytt övervakningssystem med 

larmpunkter och visarinstrument för huvudmaskinen. Visarinstrumenten och larmen ska 

finnas på bryggan för att kunna kontrollera driften och öka säkerheten under motorgång.  

Ombord har det konstruerats en bogpropeller som saknar styrning och motorkraft. 

Bogpropellern används för att lättare kunna manövrera in och ut från kajen. De krav 

som bogpropellern ska klara finns inte som färdig produkt till denna typ av fartyg och 

behöver därför konstruera ett eget anpassat system.  

Motorinformation: Caterpillar D353, 6 cylindrar, slagvolym 24L, 450 hk, 7 ton och cpp 

propeller.  
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1.2 Uppdrag 

Projektets uppdrag enligt direktivet
1
 är följande: 

• Koppla visarinstrument på bryggan till angivna mätpunkter för huvudmaskin.  

• Koppla och programmera en larmpanel med ljud och ljus signal för angivna 

larmpunkter till huvudmaskin och nivålarm för tankar och länsvatten gropar.   

• Konstruera en bogpropeller/generator panel med frekvensstyrning av en 3 fas 18 

kW elmotor.  

• Kameraövervakning över maskinrummet. 

• Upprätta elritningar, plintlistor och funktionsbeskrivningar för uppdragets 

samtliga moment. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att förbättra driftsäkerheten av huvudmaskin och manövreringen 

av fartyget, genom att installera larm, visarinstrument samt styrningen av bogpropellern 

uppe på bryggan. Installationen grundas utifrån layoutritningar
2
 och 

funktionsbeskrivningar
3
. Det ska vara möjligt att lämna maskinrummet obevakat under 

drift och samtidigt ha kontroll av maskinrummets kondition. Det ska också vara möjligt 

att starta och stoppa huvudmotorn samt generatorn till bogpropellern från bryggan. 

1.4 Frågeställning 

Många av komponenterna som kommer att behövas för installationen finns redan 

ombord, problemet är att flera av dem är begagnade och det är inte säkert att de 

fungerar. Därför blev frågeställningen enligt följande: 

• Vilka befintliga komponenter fungerar inte och behövs byta ut för 

installationen? 

• Vad finns det för dokumentation av nuvarande elsystem? 

• Hur ska elen kopplas mellan bryggan och maskinrummet? 

                                                 

1
 Se Bilaga 1 ”Projektdirektiv” 

2
 Se Bilaga 5.3.5 ”Layoutritning”  

3
 Se Bilaga 3 ”Funktionsbeskrivning” 
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• Hur ska frekvensomvandlaren styras och programmeras? 

1.5 Avgränsning  

Projektets avgränsning är att ingen koppling av starkström kommer att utföras för att 

ingen i arbetsgruppen innehar certifikat för koppling av starkström. Vad som ingår och 

inte ingår i installationen beskrivs i projektdirektivet
4
. 

 

2 Uppdrag 

Under kapitlet uppdrag presenteras omfattningen av vad projektet handlar om och vad 

som ska installeras.  

2.1 Övervakningssystem 

I projektet ingår det att installera ett övergripande övervakningssystem till 

huvudmaskineriet ombord på Andromeda. Övervakningssystemet omfattar ett antal 

visarinstrument för huvudmaskineriets driftvärden, larmindikering samt 

kameraövervakning av maskinrummet. Installationen ska leda till att maskinrummet kan 

lämnas utan bemanning när fartyg gör fart.  

Tidigare indikering av motorns driftvärden har endast kunnat läsas av på plats från 

tryckindikeringsklockor och termostater. Uppdraget är att huvudmaskineriets 

driftvärden ska kunna övervakas från bryggan samt att man ska höra larmet i hela 

fartyget om en larmindikering aktiveras.  

I uppdraget ingår att programmera en larmpanel som ska indikera med ljud och ljus 

både på bryggan och nere i maskinrummet. Larmen leder till en indikering av ett fel och 

inte till en automatisk avstängning av motorn. Larmen ska vara indelade i A och B larm 

där A larmen är de mer kritiska. De ska lätt kunna utskiljas genom olika 

indikeringslampor samt olika ljud från sumrarna. Förutom larm för huvudmaskin ska 

också nivålarm för tankar och länsvattengropar kopplas till larmpanelen. 

Kameraövervakningen ska användas som övervakning av maskinrummet med en 

display på bryggan.  

 

  

                                                 

4
 Se Bilaga 1 ”Projektdirektiv” 
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2.2 Bogpropeller 

För att enklare kunna manövrera fartyget till och från kaj ska en bogpropeller styras 

uppe på bryggan. Bogpropellern finns redan monterad i fartyget men saknar drivning 

och styrning. Elförsörjningen av bogpropellern utförs av en 18 kW Petter diesel 

generator, drivkraften av propellern sker med en 3 fas, 400V elmotor som frekvensstyrs 

med en 23kVA Danfoss omvandlare.  

Styrningen av frekvensomvandlaren utförs på bryggan samt att omvandlaren behöver 

programmeras till detta ändamål. Från bryggan ska man kunna starta och stoppa Petter 

dieseln. 

2.3 Startpanel 

Start av huvudmaskinen är i första hand tänkt att göras från motorpanelen i 

maskinrummet men det ska gå att starta och stoppa från bryggan. Detta gäller även 

försmörjningspumpen, dessutom ska man kunna nödstarta motorn med en ether 

insprutning med en brytare från panelen. 

2.4 Dokumentation 

Installationen av övervakningssystemet och bogpropellern ska dokumenteras så att en 

person som inte varit inblandad i projektet kan använda installationen, med hjälp av 

funktionsbeskrivningar över systemet.  

Elscheman för hela installationen ska underlätta eventuella felsökningar som kan 

inträffa. Översikts, förbindnings och kretsscheman kommer att ritas i EasyEL. Tabeller 

för plintlistor och annan kabeldragning kommer att utföras i Excel.  
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3 Metod 

Metoden är indelad i flera faser som beskrivs utförligt under dessa rubriker.  

3.1 Förstudie 

Under förstudien ska uppdragsgivaren ta fram en beskrivning av hur installationen ska 

fungera och layoutritningar på hur det ska se ut. Det nuvarande elsystemet ska studeras 

genom att granska tidigare ritningar. Kataloger för visarinstrument och givare ska 

användas för att identifiera vilka typer av komponenter som behövs till 

övervakningssystemen.  

Om det finns regelverk och lagar för installationerna så måste de följas under arbetet. 

Därför måste dessa identifieras redan i förstudien. Regelverk för krav på hur 

elinstallationen får kopplas måste fastställas för denna typ av fartyg. Om inte styrning 

finns inom regelverk kommer installationen göras i största mån utifrån Svensk 

elstandard och delsystemens manualer. Detta begränsas av det material som finns 

tillgängligt och uppdragsgivarens krav på installationen.  

En grovplanering för arbetet ska göras som omfattar egna ritningar på hur installationen 

ska se ut. Beräkning av antalet kablar som ska dras mellan maskinrummet och bryggan 

behövs utföras. Arbetet omfattar en egen beskrivning och sammanställning av de olika 

centralerna. Detta krävs för att underlätta identifiering i ritningar. 

Mycket av det material som ska användas till installationen är på något sätt begagnat 

och lite slitet. Det kan vara så att en del komponenter inte längre fungerar. Detta leder 

till att allt ska funktionskontrolleras och eventuellt göra nya beställningar.  

3.2 Övervakningssystem 

Övervakningssystemet ska bestå av visarinstrument och larm som ska kopplas från 

maskinrummet upp till bryggan. Dessutom ska det ingå en visuell övervakning av 

maskinrummet med kamera och tv-monitor på bryggan. Detta installeras enligt 

medföljande manualer och efter uppdragsgivarens önskemål. Givare som finns 

placerade på huvudmaskin för mätning av tryck, temperatur och flöde ska kopplas först 

via en lokal motorbox som sitter vid sidan av huvudmaskin för att sedan kopplas vidare 

upp till bryggan. Dragningen av kablar till bryggan ska ske i genom en av fyra 

existerande kabelrör. I centralen på bryggan kopplas kablarna till plint och vidare till sin 

respektive visarinstrument. Temperatur och tryckvakter för larmen på motorn ska också 

kopplas via motorboxen upp till bryggan och vidare till larmpanelen. Nivålarm för 

tankar och länsgropar kommer att dras via huvudcentralen i maskinrummet till 

larmpanelen.  

  



  

 

13 

Strömförsörjningen från huvudcentralen till bryggan finns redan dragen till ett antal 

automatsäkringar. Automatsäkringarna ska förse visarinstrumenten och larmpanelen 

med ström via reläer. Cylindertemperaturmätningen består av sex temperaturgivare, en 

för varje cylinder. Givarna ska kopplas genom en omvandlare till en display på bryggan 

enligt manualer.  Larmpanelen har två alarmgrupper som ska kopplas till kritiska och ej 

kritiska ljus samt ljudindikeringar, det ska göras genom att parallellkoppla kablarna via 

larmpanelen och vidare till indikeringarna på bryggan och i maskinrummet. Vid 

programmeringen av panelen ska larmen delas in i antigen kritiska eller ej kritiska larm 

utifrån graden av skada som kan inträffa på grund av larmen, samt hur lång 

fördröjningen ska vara för varje larm.  

3.3 Bogpropeller 

Boginstallationen ska innefatta en kontrollpanel för start av en generator, en 

frekvensomvandlare och en panel för styrningen av frekvensomvandlaren. Petter-

dieseln som driver generator finns redan på plats och är kopplad till huvudcentralen. En 

lokal och brygg-panel ska installeras för start, stopp och försmörjning. För 

bryggpanelen ska det finnas en huvudbrytare som förser både panelen för generatorn 

samt styrningen av frekvensomvandlaren. En kabel behövs dra parallellt från bryggan 

ner till lokalpanelen i maskinrummet för generatorn. Panelen för styrningen av 

frekvensomvandlaren ska bestå av brytare för vilket håll motorn ska snurra samt en 

potentiometer för att öka och minska frekvensen. Från panelen på bryggan ska en kabel 

dras genom kabelkanalen till maskinrummet där frekvensomvandlaren är placerad. 

Kabel ska kopplas för extern styrning av frekvensomvandlaren och kommer att 

programmeras utefter elmotorns märkplåt. Andra parametrar för ramptider, larm för 

höga strömmar och begränsning av frekvensen ska programmeras in. En manual för 

programmeringen kommer behövas för att lista upp de parametrar som behövs ställa in. 

Själva programmeringen kan inte påbörjas fören panelen för styrningen är 

färdigkonstruerad. 

3.4 Startpanel 

Startpanelen ska innehålla en huvudbrytare, brytare för startmotorn, försmörjning och 

ether. Detta är för att kunna starta och stoppa huvudmaskin från bryggan så som det står 

i syftet av projektet. Huvudbrytaren ska kopplas så att när brytaren vrids om ska 

reläerna på bryggan aktiveras och föra vidare strömmen till de andra brytarna på 

bryggan. Brytaren för start av huvudmaskin ska skicka en signal ner till motorboxen och 

kopplas parallellt med den lokala starten av de två startmotorerna på huvudmaskin. 

Brytaren till försmörjningen ska ge en signal för att aktivera en timer för hur länge 

försmörjningspumpen ska gå. En egen central finns för försmörjningen och är kopplad 

till motorboxen. Signalen från brytaren på bryggan ska parallellt kopplas till brytaren på 

motorboxen, så att försmörjningen kan startas från båda platserna. Ethern ska kopplas 

ner till motorboxen och vidare till en magnetventil som ska öppna ether flaskan så att 

nödstart ska kunna ske, enligt önskemål från uppdragsgivaren.  
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3.5 Dokumentation 

Färdigställning av ritningar, tabeller och funktionsbeskrivningar ska konstrueras för att 

kunna lämna över arbetet till uppdragsgivaren. Ritningarna ska användas dels som en 

beskrivning av systemen och dels underlätta eventuella felsökningar. Ritningarna ska 

omfatta kretsscheman av kabeldragningen samt översiktsritningar över givare och 

respektive visarinstrument. Tabeller för plintlistor och kabeldragning ska också 

underlätta vid eventuella felsökningar. Funktionsbeskrivningarna ska beskriva hur man 

ska starta upp och använda de installerade panelerna. Detta är förväntat att ingå vid en 

utförd leverans.  

En checklista ska konstrueras för alla delar av installationen.  Den ska användas vid 

testkörningen av projektet och resultatet utifrån testet ska ligga till grund för om arbetet 

är funktionsduglig och godkänt av båda parter. 

4 Resultat 

Resultatet är indelat i flera faser som beskrivs utförligt under dessa rubriker.   

4.1 Förstudie 

Projektet tog sin början med att dels studera och få kunskap om fartyget i stort, dels att 

få vetskap om mer i detalj vad som behöver utföras. Det anordnades en provtur för att få 

bättre kontroll av fartygets system i drift samt att temperaturer och tryck för 

huvudmaskin kontrollerades. Under turen studerades elsystemen för motorn och 

ritningar gjordes för att få en uppfattning av funktionerna hos de olika givarna på 

motorn. Uppdragsgivaren förklarade muntligt funktionerna av det tilltänkta systemet 

och la fram en layout på hur panelerna skulle se ut efter egna önskemål
5
. Utifrån 

layoutritningen kunde instrumentpanelerna skapas och därefter ritningar för 

instrumentpanelens el dragning konstrueras. 

Efter att fått en klar bild av vad som ska installeras gjordes en kontroll av vad 

regelverket säger om elinstallationer för denna typ av fartyg. Enligt förordningarna är 

fartyget klassad som ett fritidsfartyg och att dessa fartyg inte har några krav på de 

elinstallationer som ska kopplas
6
. Även om förordningen inte ställer några krav på 

fartyget, gjordes installationen i största mån enligt Svensk elstandard utifrån det 

material som tillgicks och uppdragsgivarens önskemål.  

 

                                                 

5
 Se Bilaga 3 ”Funktionsbeskrivning” och Bilaga 5.3.5 ”Layoutritning” 

6
 SJÖFS 2008:82 Tillämpning:1§ 
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Manualer kontrollerades för de VDO instrument och givare som skulle användas. En 

kabellista gjordes i Excel där samtliga kablar som är dragna genom kabelkanalerna är 

uppräknade
7
. 

Ritningar i EasyEl gjordes i form av en översiktsritning med alla centraler och de kablar 

som behövs dras emellan dessa. En översiktritning gjordes också för instrument, larm 

och bogpanelen på bryggan. Utifrån dessa ritningar ritades också inre- och yttre 

förbindningsscheman för samtliga centraler. 

En indelning av vad som ska kopplas till plintarna i de olika centralerna gjordes i 

Excel
8
.    

Givare kontrollerades genom ohmmätning. De som inte fungerade förkastades och ny 

order beställdes av uppdragsgivaren. Sammanlagt byttes tre givare som var ”exhaust gas 

temp after turbo”, ”pitch press” och ”clutch press” mätare. Visarinstrumenten till ”pitch 

press” och ”clutch press” visades efter tester att de också behövdes bytas. 

Visarinstrumentet för ”exhaust gas temp after turbo” behövde en 4-20 mA signal och 

därför byttes givaren till en pt100 sensor och en 4-20 mA omvandlare som ska skicka 

upp signalen vidare till visarinstrumentet på bryggan. Omvandlaren placerades i 

huvudcentralen och en kabel kopplades från bryggan via ett relä för att aktivera 

omvandlaren. Två kablar kopplades för signalen till visarinstrumentet på bryggan.  

Lobrotorn till flödesmätaren kontrollerades genom att starta en cirkulationspump för 

bränslet samtidigt som man kontrollerade att man fick ut en återkommande signal på 

multimetern. Kabeln för flödesmätaren kunde inte hittas ombord, inte heller gick det att 

hitta någon ersättningskabel utan en improviserad kabel konstruerades för att testa 

instrumentets funktion. Efter att konstaterat att delarna fungerar gjordes en ordentligare 

koppling för detta ändamål. Signalkabeln från lobrotorn till instrumentet avskärmades 

för att inte påverkas av störningar
9
.  

4.2 Övervakningssystem 

Till instrumentpanelen placerades de mätare som behövdes. På insidan av panelen sattes 

plintar, reläer och säkringsboxar. Matningen för plus och minus fanns redan draget upp 

till bryggan via automatsäkringar. Från automatsäkringarna kopplades strömmatningen 

vidare till huvudströmbrytaren som drar reläerna för övervakningssystemet. 

Visarinstrumenten delades in i två delar utifrån vilken säkring de kopplades till. 12V 

mätaren och 12V indikeringen för laddning kopplades via en egen smältsäkring.  

Från givarna på huvudmaskin drogs kablarna till en plint i den befintliga lokala 

kontrollpanelen på motorn. Därifrån drogs en 19-ledar kabel upp till bryggan för att 

                                                 

7
 Se Bilaga 5.2 ”Kabellista” under Fartygspärmen 

8
 Se Bilaga 5.3 ”Plintlistor” under Fartygspärmen 

9
 Se Bilaga 6.3 ”Flödesmätare” 
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skicka upp signalen till alla visarinstrument. En 7-ledare drogs också upp till bryggan 

för de larm som är kopplade till huvudmaskin
10

.  

Kompensationsledningskablar till ”cylinder exhaust temp” instrumenten klipptes av till 

sex lika långa bitar för att få lika stort motstånd i alla kablar. Koppling av termoelement 

och visarinstrument gick att hitta i tillhörande manual
11

. 

Larmpanelen programmerades utifrån tillhörande bruksanvisning
12

. Det som gick att 

programmera var att om larmen ska vara slutande/brytande, tidsfördröjning och 

prioritet. Larmen delades in i A och B larm där A är kritiska och B är ej kritiska. A 

larmen valdes till ”Low Do Press”(lågt dieseltryck), ”Low Lo Press”(lågt smöroljetryk) 

och ”High Engine Temp”(hög motortemperatur). Nivålarmen fick en fördröjning på fem 

sekunder och de andra larmen för tryck och temperatur på en sekund. Indikeringen för 

de kritiska larmen fick bli en röd färg och de andra en orange färgindikering, för att 

skilja larmen från varandra. Ljudet för de kritiska larmen är mer frekvent än den andra 

kategorin av larm på bryggan. I maskinrummet föll valet till en strobolight och en siren 

för samtliga larm. Ljudet och ljuset för larmet i maskinrummet ska gå att stänga av på 

panelen. Larmet på bryggan fortsätter tills reset knappen aktiveras som bryter all 

indikering och ljudsignaler av larmen. Larmpanelen programmerades med A och B 

larm, alla med slutande funktion förutom ”Bilge engine”(länsvattengrop i 

maskinrummet), ”Low LO level”(låg nivå på smörjoljan) och ”High temp stern 

tube”(hög temperatur på propellerhylsan) som blev brytande.  En tidsfördröjning på en 

sekund ställdes in på temperatur och tryck larm, och fem sekunder för nivålarmen. En 

ny central för alarmet nere i maskinrummet byggdes med strobolight och siren. Signalen 

från larmpanelen parallellkopplades med larmet uppe på bryggan och ner med en kabel 

till centralen. Signalen kan brytas med en brytare i maskinrummet men att larmet är 

fortfarande aktiverat på bryggan tills reset knappen trycks ner.  

Kamerautrustningen är tänkt att användas till landbaserade fordon och vid monteringen 

jordades kameran i maskin med resten av skrovet. Detta ledde till ett jordfel på 24 V 

systemet och fick istället monteras med isolerat material.    

  

                                                 

10
 Se Bilaga 5.4.2 ”Instrument A/B” och ”Larm” 

11
 Se Bilaga 6.1 ”Termoelement” 

12
 Se Bilaga 6.2 ”Larmpanel” 
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4.3 Bogpropeller 

Panelen för fjärstart och stopp av generatorn kopplades parallellt med den lokala 

centralen vid Petter dieseln. Panelen är matad från huvudbrytaren till reläerna i 

centralen vid Petter dieseln. Startreläet drar startmotorn på Petter dieseln och ett 

stopprelä som stänger flödet på bränslet via en magnetventil
13

. 

En installationsmanual för Danfoss frekvensomvandlaren gick att tillgå på internet. Där 

framgick vilka funktioner som skulle behövas och vilka kontakter som man måste 

koppla signaler till. Programmeringslistan granskades för att bestämma de parametrar 

som behövs ställas in för att passa med den tänkta elmotorn. Inställningarna för 

frekvensomvandlaren kunde inte programmeras före strömtillförseln var inkopplad. 

Fjärmanövreringen av omvandlaren kan ske på flera sätt enligt manualen och valdes 

utifrån uppdragsgivarens önskemål. För kopplingen användes en vridpotentiometer, tre 

knappar och två reläer. Knappen för styrningen åt babord skulle vara dominant för om 

ett fel uppstår ska leda till att fartyget styrs från kaj av att fartyget oftast ligger med 

styrbordsidan mot kaj.    

En signalkabel från bryggan ner till frekvensomvandlaren kopplades för styrningen av 

bogpropellern
14

. En trefaskabel drogs från generatorn till omvandlaren och sedan vidare 

till bogpropellern
15

. Landströmmen kopplades ur för att undvika onödig bomfasning när 

generatorn test startades. Vid programmeringen av omvandlaren gjordes först en 

rensning av tidigare inställningar, en s.k. EEPROM reset. Sedan valdes de parametrar 

som behövdes för att driva propellern i båda riktningarna och andra värden som skulle 

passa märkplåten på elmotorn.  

4.4 Startpanel 

Av 19-ledaren användes fyra ledare för koppling av startmotorn, försmörjning, 

bosterpump för bränslet och ether. Kopplingen gjordes genom en huvudbrytare fram till 

brytarna för start, bosterpumpen och ethern. Försmörjningsbrytaren kopplades förbi 

huvudbrytaren och direkt ner till motorboxen. Kopplingen av bosterpumpen gjordes via 

ett eget relä med tanke på hög strömförbrukning
16

. Signalen från bryggan kopplades 

parallellt med brytarna på motorboxen och ethern kopplades vidare till styrning av en 

magnetventil 

                                                 

13
 Se Bilaga 5.3.2. ”Petter diesel” 

14
 Se Bilaga 5.3.2. ”Bow Prop panel” och Bilaga 5.3.3. ”Central A5” 

15
 Se Bilaga 5.3.4 ”Bow Prop” 

16
 Se Bilaga 5.3.2. ”Central A2” 
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4.5 Dokumentation 

Ritningar och tabeller kontrollerades med installationen och ändringar gjordes. De olika 

typer av ritningar som gjordes var inre/yttre förbindnings- och översiktsscheman. 

Dessutom ritades ett kraftschema för bog propellern och översiktsritningar gjordes för 

samtliga givare. Funktionsbeskrivningar skrevs och en checklista ordnades inför 

testkörningen. Fartygspärmen
17

 sammanställdes och lämnades över vid testkörningen.  

5 Avslutande diskussion 

Syftet med installationen var att förbättra driftsäkerheten av huvudmaskin och 

manövreringen av fartyget, genom att installera larm, visarinstrument samt styrningen 

av bogpropellern uppe på bryggan.  

Frågorna som ställdes för att beskriva problemet av projektet var följande: 

Fråga 1: Vilka befintliga komponenter fungerar inte och behövs byta ut för 

installationen? 

Mycket av det material som användes var begagnat och icke funktionellt. Efter en 

funktionskontroll av materialet visades det sig att en del givare och visarinstrument inte 

längre fungerade. Givarna för ”exhaust gas temp after turbo”, ”pitch press” och ”clutch 

press” var defekta och byttes. Visarinstrumenten till ”pitch press” och ”clutch press” 

visades efter tester att de också behövdes bytas. För visarinstrument till ”exhaust gas 

temp after turbo” köptes en 4-20 mA omvandlare och en pt100 sensor. Givare och 

visarinstrument kopplades in och testerna visade på att allt fungerade som det skulle.  

Fråga 2: Vad finns det för dokumentation av nuvarande elsystem? 

Under förstudien studerades tidigare draget el ombord fartyget med hjälp av 

uppdragsgivaren samt ritningar som hade gjorts. Till detta ritade uppdragsgivaren en 

layout på hur panelerna skulle se ut. Under en provtur med fartyget noterades 

driftvärdena för motorn med tidigare monterade givare. Detta gav projektet en klar bild 

över de tidigare installerade systemen. 

Fråga 3: Hur ska elen kopplas från bryggan ner till maskinrummet? 

Då det inte fanns några riktlinjer mer än uppdragsgivarens önskemål, så utgicks 

eldragningen utifrån tillhörande manualer. Egna ritningar på hur elen kopplades 

konstruerades inför installationen. Mestadels av de funktionerna som kopplades till 

bryggan är parallellkopplat till de lokala panelerna i maskinrummet. Därmed kan 

maskinrummet lämnas obevakat under drift.  

                                                 

17
 Se Bilaga 5 ”Fartygspärm” 
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Fråga 4: Hur ska frekvensomvandlaren styras och programmeras?  

Uppdragsgivaren la fram sina tankar om hur styrningen skulle fungera och hur panelen 

på bryggan såg ut. Utifrån kopplingen av styrningen valdes senare programmeringen 

med hjälp av tillhörande manual. Parametrar valdes så att motorn skulle kunna rotera i 

båda riktingar. Begränsningar sattes för hur mycket effekt som kunde tas ut från 

frekvensomvandlaren.  

Projektet resulterade i att ett övervakningssystem för huvudmaskin och en styrning till 

bogpropellern installerades ombord på fritidfartyget Andromeda. Hela uppdraget 

slutfördes och ledde till ett driftsäkrare maskineri och ett manöverdugligare fartyg. 

Resultatet var väntat och arbetsgången utfördes utan större motgångar.    
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Projektdirektiv   
Installation ombord på Andromeda   Utgåva 1.0 

Datum: 2013-05-2301  Sida: 1(2) 

Godkänd: 2011-06-20  Författare: Johan Gustafsson 

   och Johan Ekstedt 

 

1 Uppdragsgivare och –tagare 

Uppdragsgivare: Björn Magndahl, ägare, privat 

Uppdragstagare: Johan Gustafsson, elev, sjöbefälsskolan 

      Johan Ekstedt, elev, sjöbefälsskolan 

 

2 Bakgrund 

Projektarbetet bygger på ett uppdrag från Björn Magndahl. Uppdraget går ut på att installera 

ett komplett övervakningssystem på huvudmotorn, samt inkoppling, programmering och 

styrning av en 3 fas, 400 V motor till bogpropellern ombord Björns fartyg. Hans fartyg som är 

en ombyggd fiskebåt som används numera som fritidsbåt.   

 

Fartyget saknar ett övervakningssystem med larmpunkter på huvudmaskin, generatorer och 

bogpropellern. Övervakningssystemet krävs för att öka driftsäkerheten ombord. Fartyget har 

under en längre tid varit ur drift på grund ut av att det hade inträffat ett motorhaveri. Under 

motorgång hade kylvatten turbinen slitits ut och slutat leverera kylarvatten. Motorn gick varm 

och en kolv skar sig.  

 

Ombord finns en bogpropeller som saknar styrning och motorkraft. Bogpropellern används 

för att lättare kunna manövrera in och ut från kajen. Det krav som bogpropellern ska klara 

finns inte som färdig produkt till denna typ av fartyg därför behövs ett anpassat system 

byggas.  

 

3 Uppdrag/direktiv 

Installera ett komplett övervakningssystem till en Caterpillar D353 och inkoppling av en tre 

fas 400V bogpropeller elmotor inklusive installation, programmering och styrning. 

Installering av navigator.  

 

4 Mål 

Efter installationen skall fartyget vara mer driftsäkert och mer manövreringsduglig.  

 

5.1        Kostadsram 

 

I. Larmpanel: Syren, strobolights, 4 000 kr. 

II. Kamera övervakning: Två kameror, display, kablage, 7000 kr. 

III. Navigator: Display, kablar och GPS, 2700 kr.  

 

 

5.2       Tillgängligt material   

 

I. Motor instrument: Givare och mätare. 

II. Flödesmätare: Lob rotor, induktiv givare med digitalt visarinstrument. 

III. Larmpanel: reglage, kablage, plintar och mätutrustning. 

IV. Bogpropeller: Frekvensstyrning av 23 KVA Danfoss, 18 KW 3fas motor, kablage, 

reglage. 

V. Avgastemperatur övervakning: Display, kontrollpanel, 6st termoelement, 

signalkablar 
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Projektdirektiv   
Installation ombord på Andromeda   Utgåva 1.0 

Datum: 2013-05-2301  Sida: 2(2) 

Godkänd: 2011-06-20  Författare: Johan Gustafsson 

   och Johan Ekstedt 

6 Övrigt 

Dokumentation i el scheman och plintlista. 

 

7 Prioritering  

 

Installations planering: under v.25 till v.40. Under planeringen ska elritningar för 

visarinstrument och larm göras. Dimensioner och längder på kablar som behövs ska räknas ut. 

Plintlistor för givare och larm upp till bryggan ska utföras.  

 

Installation 1: under v.45 till v.51. Under första installationen ska navigatorn, 

visarinstrument och larmpanelen vara installerad. 

 

Installation 2: under v.2 till v.8. Under andra delen av installationen ska bogpropeller och 

kameraövervakningen installeras.  

 

 

 

8 Avslutskriterier 

Allt ska vara installerat och i fungerade skick. En funktions kontroll med checklista skall 

göras med arbetsgivare och installatörerna. Vid godkännande av båda parterna så är uppdraget 

utfört.  

 

9 Försäkring  

Uppdragsgivaren skall ha en arbetsplats försäkring.  

  

10 Uppdragstagarens ansvar 

Uppdragstagaren ansvarar för att installationen blir korrekt gjord inom tidsramen.   

 

11  Uppdragsgivarens ansvar 

Uppdragsgivarens ansvar är att se till att materialbeställningar utförs och verktyg är 

tillgängliga. Om något går sönder vid olyckshändelse står uppdragsgivaren för kostnaden.  

 

12 Tidsplan 

Start:2011-07-01 

Stop: 2012-12-31 

  

13 Kommunikation 

 Kommunikation skall ske med telefon, mail och möten. Möten mellan uppdragsgivare och 

tagare sker innan och efter installationsfaserna.  

 

14 Specialfall  

 

Vid oförsed händelse som påverkar utförandet av projektet skall ett möte hållas. Det kan bero 

på brand, försäljning eller annan olycka. 
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1.1 Instrumentpanel 
För att starta visarinstrumenten på panelen behövs strömbrytaren med nyckeln vridas om. Alla 

visarinstrument spänningssätts förutom turbotryckes och varvtalsmätaren som är direkt kopplat till 

att motorn behöver vara igång. Strömbrytaren med nyckeln drar reläet Q2 som matar panelen 

genom säkringarna F34, F35 och F37. Instrumenteringen är komplett och utförlig att visa statusen på 

motorns och propellerns olika driftvärden. Instrumentpanelen är uppdelat i en A och B del (Se ritning 

”Instrumentpanel A/B”). A delen anses vara de viktigare instrumenten för driften och är mer 

strategiskt placerade än B instrumenten.  

2.1 Startpanel  
För att spänningssätta startpanelen behövs strömbrytaren med nyckeln vridas om. Därefter trycker 

man ner startknappen för att starta huvudmotorn. Belysningen för instrumenten har en brytarknapp 

som är kopplat via en dimmer. Undantag är gjort för försmörjningspumpen och ether insprutningen 

som kan aktiveras direkt genom att trycka ner respektive brytare.  

Övervakning av cylindrarnas avgastemperatur sker med termoelement placerade i avgasportarna.  

3.1 Larmpanel (Bryggan) 
För att aktivera larmpanelen behövs strömbrytaren med nyckeln vridas om. Strömbrytaren med 

nyckeln drar reläet Q2 som matar panelen genom säkringen F36. Larmen är indelade i A och B larm, 

A larmen är hög prioriterade. Vid ett larm indikeras detta på panelen, en reset knapp finns på 

panelen som bryter båda externa indikeringslamporna och summerarna. Indikeringen på panelen 

lyser så länge som larmet är aktiverat. Larmen har programmerats med olika tidsfördröjningar för 

olika typer av larm för att förhindra onödiga falsklarm.  

4.1 Larmbox (Maskin) 
För larmboxen i maskin finns en dubbel strobolight och en siren som aktiveras antingen vid A eller B 

larm. Sirenen har 36 inställbara ljudprofiler och är kopplad via en brytare som går att stängas av. 

Stobolighten blixtrar växelvis med en röd och en vit gasurladdningslampa och kan kvitteras med en 

återfjädrande knapp när larmet är aktivt. På boxen finns två indikeringslampor som visar om det är 

ett A eller B larm, som endast går att resetta på bryggan.  

5.1 Bogpanel 
För att starta försmörjningen av generatorn till bog propellern trycks den gula pre lub knappen. För 

att starta generatorn behövs den gröna startknappen hållas intryckt. Stopp av generatorn görs med 

den röda stopknappen intryckt. Vid manövrering av bog propellern behövs generatorn vara i drift och 

voltmätaren ska visa ca 230V. Därefter kan man vrida om bog prop brytaren som drar kontaktorn för 

matningen till frekvensomvandlaren och ger ström till manövreringen. Den röda pilknappen styr 

fartyget åt babord och den gröna pilknappen styr fartyget åt styrbord. Power control vredet styr via 

en programmerad frekvens styrning effekten till bog propellern. Den blåknappen stoppar bog 

propellern. Frekvensstyrningen har inställda upp och ner ramptider, för att förhindra överbelastning 

vid snabba manövrar.  
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6.1 Flödes mätning av bränsle 
Flödesmätaren spänningssätts när strömbrytaren med nyckeln vrids om. Strömmen går genom Q2 till 

flödesmätaren via säkring F37. På flödesmätaren finns en on/off brytare, det finns också en brytare 

för att välja mellan att mäta liter per nautiskmil eller liter per timme. Flödesmätaren är kopplad till en 

lobrotor vid huvudmaskin. Kabeln från lobrotorn till mätaren är skärmad för att undvika störning av 

signalen. Lobrotorn sitter efter bränslets booster pump och mäter flödet som sprutas in i cylindrarna. 

Lobrotorn kan bypassas med ventiler om något problem skulle inträffa.  

7.1 Kamera övervakning i maskinrum 
Kamerautrustningen sätts på med en knapp till displayen på bryggan via säkring F32. På displayen 

kan man växla mellan olika kameror. För övervakningen av maskinrummet finns en kamera monterad 

över huvudmaskin.  

8.1 Kontrollpanel i maskinrum 
På förkant av huvudmaskin finns en kontrollpanel för manövrering och styrning av 

motorfunktionerna. Från panelen kan startmotorerna användas var för sig eller båda samtidigt. 

Huvudmotorn har två generatorer som kan slås till eller från manuellt, samt att det går att avläsa 

laddspänningen. Brytare till booster pump för bränslet och start av försmörjningen kan manövreras 

från panelen. Brytare för belysning runt maskin finns också kopplade till panelen. Kontrollpanelen i 

maskinrummet kan manövreras oberoende av de olika andra panelerna på bryggan.  
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Fartygspa rm  

 



Colour Leader Diameter Information Other 

1 Grey 24G 15 Main central Plint ACEA, multi cable

2 Brown 1G X 1,5 5 Aft. lantern 

3 Green IK 1,5 4,2 SB. Lantern Disconnected

4 Black 5G X 1,5 8,5 Spare

5 Black Plastic 8G X 1,5 + 1G X 2,511 Spare

6 Grey 7G X 1,5 11 Scania

7 Black Plastic 8G X 1,5 + 1G X 2,511 Joystick - power stearing box

8 Black Plastic 5G X 1,5 8,5 Engine control box

9 Black Plastic 7G X 1,5 9,5 To rudder (extra for autopilot)

10 Red 1G 4,2 P. lantern

11 Grey Plastic 7G X 0,75 8,5 Bog prop, speed control

12 Black Plastic 7G 9 14 KWA Gen start panel

13 Clear Plastic 2G 9 14 KWA Volt meter

14

15

16

Colour Leader Diameter Information Other 

1 Clear Plastic 19G 18 Eninge control box

2 Red Plastic 35 mm2 12 24 V main fuse bridge

3 Black Plastic 35 mm2 12 24 V ground bridge

4 Red Plastic 16 mm2 7 12 V main fuse bridge

5 Black Plastic 16 mm2 7 12 V ground bridge

6 Black rubber 3G X 1,5 9,5 230 V feed to bridge

7 Plastic pipe 6 Turbo press 

8 Grey Plastic 7G X 1,5 11 Eninge control box Scania

9 Grey Plastic 5 Camera cable

10 Clear Plastic 2G 9 Flowmeter signal

11

12

13

14

Colour Leader Diameter Information Other 

1 Green Plastic 6 Pcs 4 Cylinder exhaust gas temp

2

Cable tubes from engine to bridge

Bilaga 5.1

Smal pipe connection (approx 0,5 m to P. from main pipes)

PS. Cable tube

SB. Cable tube



Coulor Funktion Signal

1 Red/White Engine starters (2motors)24V

2 Yellow/White Boster P/P 24V

3 Blue/White Pre-lub trigger start                          24V

4 Brown Pre-lub P/P lamp                                   24V

5 Blue Lub oil pressure                                      24V

6 White Pitch servo pressure                             

7 Orange Engine temp (cooling water)            

8 Black Earth 24 V

9 Purple Generator lamp                                     24V

10 Yellow Generator lamp                                     12V

11 Green Ether 24V

12 Light grey Spare

13 Yellow/Green Spare

14 Clear Crank case temp                                    

15 Light blue Clutch pressure                                      

16 Red Gear oil temp                                          

17 Yellow Fuel press                                                 

18 Grey Engine RPM

19 Black Engine RPM

20 Red Common GE, Alarm syst.                                      

21 Black Low DO. press

22 Red Low lub oil. Press 

23 Black High cooling water temp

24 Grey Spare

25 Black Spare

26 Blue Spare

27 Red Alarmpanel +24V

41 Red Flow meter +

42 Black Flow meter -

43 Black 1 Signal

44 Black 2 Signal

45 Shield Shield

1
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Terminal No.

Bilaga 5.2
X1: BRIDGE PANEL: CABLE TERMINALS



Coulor Funktion Signal

1 White Common GE 24V

1 White Common GE 24V

2 White Low level DO DT 24V

3 White Low level EXP TK 24V

4 White High level bilge Eng room 24V

5 White High level bilge Bow prop room 24V

6 White High temp stern tube 24V

7 White Low lub  oil level 24V

8 White Spare

9 White Critiacl larm to engine 24V

10 White Non critical larm to engine 24V

11 White Relay for bow prop 24V

12 White Relay for 4-20 mA converter24V

13 White 4-20 mA signal

14 White 4-20 mA signal

15 White Spare

16 White Spare

17 White Spare

18 White Spare

19 White Spare

20 White Spare

21 White Spare

22 White Spare

23 White Spare

24 White Spare

Terminal No.

X2: BRIDGE DESK CABLE TERMINALS



Coulor Funktion Signal

1 Red/White Engine starters (2motors) 24V

2 Yellow/White Boster P/P 24V

3 Blue/White Pre-lub trigger start                          24V

4 Brown Pre-lub P/P lamp                                   24V

5 Blue Lub oil pressure                                      

6 White Pitch servo pressure                             

7 Orange Engine temp (cooling water)            

8 Black Earth 24V

9 Purple Generator lamp                                     24V

10 Yellow Generator lamp                                     12V

11 Green Ether 24V

12 Light grey Spare

13 Yellow/Green Spare

14 Clear Crank case temp                                    

15 Light blue Clutch pressure                                      

16 Red Gear oil temp                                          

17 Yellow Fuel press                                                 

18 Grey Engine RPM

19 Black Engine RPM

 

20 Red Common GE 24V

21 Black Low do press

22 Red Low lub oil press

23 Black High cooling water temp 

24 Grey Spare

25 Black Flow meter

26 Blue Flow meter

27 Grey Sheild

Terminal No.

X3: ENGINE BOX 1-26
1
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Coulor Funktion Signal

1 White Common GE 24V

1 White Common GE 24V

2 White Low level DO DT 24V

3 White Low level EXP TK 24V

4 White High level bilge Eng room 24V

5 White High level bilge Bow prop room 24V

6 White High temp stern tube 24V

7 White Low lub oil level 24V

8 White Spare

9 White Critiacl larm to engine 24V

10 White Non critical larm to engine 24V

11 White Relay for bow prop 24V

12 White Relay for 4-20 mA converter 24V

13 White 4-20 signal

14 White 4-20 signal

15 White Spare

16 White Spare

17 White Spare

18 White Spare

19 White Spare

20 White Spare

21 White Spare

22 White Spare

23 White Spare

24 White Spare

Terminal No.

X4: Main Central 1-24



Coulor Funktion Signal

1 Yellow Lamp =A2, A1 24V +

2 SPARE, GE

3 Red Engine 24V +

4 Grey Engine 24V-

5 Black Power 24V-

6 Red Power 24V +

7 Green Trigger Start 24V - 

Terminal No.

X5: Pre Lub Box 1-7



Cable Funktion Signal

12 4 24V + 24V

18 5 Start 24V

19 6 Start reverse 24V

27 4 Stop 24V

50 1 Potentiometer 10V

53 2 Potentiometer 10V

55 3 Potentiometer 10V

Frekvens convert No.

X6: Bow prop box
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