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Installatie van het systeem 



Installeer de aandrijving volgens het volgende stappenplan: 
1. Verwijder de motorkappen van de motor en leg die op een veilige plek.  
2. Monteer de motor op een fundatie en trillingdempers die geschikt zijn om de 

stuwdruk van het systeem op te vangen en over te brengen op de boot. 
LET OP! Vanwege het gewicht de EP7.5 of 10.0 in de boot takelen. 

3. Plaats de zijsteunen op de rubber steunen, zodat de motor recht voor de 
schroefas staat. Als de schroefas direct op de motor wordt gemonteerd: lijn 
de motor uit in het verlengde van de schroefas door de motor in de 
zijsteunen te verplaatsen en/of de zijsteunen omhoog of omlaag te draaien. 
LET OP! Als u een EP7.5 en EP10.0 zwaar belast, past dan een extern 
stuwdruklager toe, zodat je de rubber motorsteunen niet te zwaar belast. 

4. Zet alle bouten vast in de juiste positie. 
5. Gebruik een flexibele rubber koppeling tussen de motorflens en de 

schroefas. 
 
WAARSCHUWING! 
Ventilatoren koelen de motor en regelaar: twee stuks achterop de regelaar 
(zichtbaar aan de voorzijde van het systeem) en één op de motor. Zorg ervoor dat 
de luchtstroom vrij is om de warmte af te voeren. De lucht wordt aangezogen aan 
de voorzijde van de motorkist of -ruimte en afgevoerd aan de achterzijde.  
Monteer eventueel ventilatieroosters om de aanvoer van frisse lucht en afvoer 
van warme lucht mogelijk te maken. 
 
Installatie display: 
1. Monteer het display op een plek, die goed zichtbaar is voor de bestuurder 

van de boot. 
2. Bij het display wordt een splitter geleverd. Deze splitter is geschikt voor 

voeding vanaf 48V en verbindt de splitter met: 
- het display (ronde connector) 
- de + en – van het hoofd accupakket (48V) 
- de meegeleverde shunt (losse zwarte kabel met telefoon connector) 
3. Monteer de splitter binnen in de boot, bijvoorbeeld in de stuurkolom, in de 

buurt van het display. 
4. Monteer de shunt in de massakabel (- kabel) rechtstreeks uit de 

motorregelaar op een geschikte plaats in de motorruimte, bij voorkeur in de 
buurt van de regelaar.  

5. Sluit de dunne rode draad aan op de + van het accupakket voor de meting 
van het voltage. 

6. Verbind de voedingskabel van de splitter met de min en de plus van het 
accupakket (48V). 

7. Sluit vervolgens de splitter aan op de shunt met de meegeleverde data-kabel. 
  

Het elektrisch systeem 
In de standaarduitvoering zijn motor en regelaar in één frame samengevoegd, 
en zijn deze componenten af fabriek al onderling aangesloten.  
LET OP! Monteer u de regelaar extern van de motor, dan dient dit in overleg 
met Exalto te gebeuren! 
 
1. Zorg er voor dat bij het plaatsen en monteren van het systeem nooit 

spanning op het systeem staat! De aandrijving werkt op 48V. Sluit de 
kabels aan dat het systeemvoltage op 48V komt. 

2. Gebruik tractie, semi tractie of zgn. Deep Cycle accu’s, en in geen geval 
startaccu’s; deze laatste zijn niet geschikt voor dit doel. 

3. Plaats de accu’s zodanig in het schip, dat: 
- het gewicht goed is verdeeld en boot netjes op de waterlijn ligt 
- de accu’s na installatie niet kunnen schuiven in de boot 
- de accu’s bereikbaar zijn voor aansluiting van kabels en voor latere 

servicewerkzaamheden 
- de accu’s niet in de weg zitten in het dagelijks gebruik van de boot. 
- bekabeling naar de motor en de lader mogelijk is 
4. Monteer de hoofdschakelaar op een goed bereikbare plek in de (rode) + 

kabel tussen de motor regelaar en de accu’s, zodat in geval van nood of 
onderhoud het systeem makkelijk kan worden afgeschakeld van de 
accu’s. 
GEVAAR! Zorg dat de hoofdschakelaar tijdens de montage 
werkzaamheden altijd UIT staat (“0” of “off”-stand). 

5. Monteer de hoofdzekering tussen de hoofdschakelaar en de + pool van 
de accu’s, zo dicht mogelijk bij de accu, dus bij voorkeur in de accuruimte. 

6. Zorg dat deze hoofdzekering binnen in de boot zit, maar wel zichtbaar 
blijft door het openen van een luik. De capaciteit van de zekering in 
ampères dient 1,6 x zo groot te zijn als het maximale ampères van de 
motor. 

7. Monteer het meegeleverde relais in de (rode) + kabel, tussen de motor en 
de hoofdschakelaar in. 
LET OP! Zorg voor een goede connectie van deze rode draad, een slechte 
verbinding kan leiden tot storingen bij het opstarten van de motor. 

8. Sluit de (zwarte) - kabel, die van de accu’s komt, aan op de shunt aan de 
kant waar “battery” staat en zet die vast. 

9. Monteer de (zwarte) – kabel, die van de motor komt, op de shunt, maar 
zet hem nog niet vast. 
LET OP! De meegeleverde draad, die vanaf de splitter (en dus vanaf het 
display) komt bovenop. Zet deze twee kabels samen vast op de shunt. 

10. Monteer eerst de rode + kabel, en dan de zwarte – kabels. Bij het 
afkoppelen van de accu’s hanteert u de omgekeerde volgorde. 



11. Meet na het aansluiten of het accupakket ook het juiste voltage oplevert. Een 
vol accupakket heeft een waarde van ca. 52 volt. De precieze waarde is 
afhankelijk van het type accu’s en de mate waarin deze geladen is. 

12. Zorg dat de kabels zodanig zijn aangelegd dat ze niet kunnen doorslijten en 
niet in het (bilge)water terecht komen. 

13. Dek na het aansluiten van de kabels de polen af met poolkappen, zodat deze 
niet per ongeluk aangeraakt kunnen worden. 

14. Monteer de hoofdstroom schakelaar op een goed bereikbare plek in de 
(rode) + kabel tussen de motor regelaar en de accu’s, zodat in geval van nood 
of onderhoud het systeem kan worden afgeschakeld van de accu. 

15. Monteer de lader op een droge plek, zodanig dat de verbinding met de wal-
stroom aansluiting gemaakt kan worden. Hang de lader “zwevend” op, zodat 
deze niet via geleidend materiaal contact maakt met het schip. 

16. Controleer of de lader de juiste capaciteit heeft voor het geïnstalleerde accu-
pakket, en of deze juist is geprogrammeerd voor het gebruikte type accu’s 

17. Monteer tussen lader en walstroom aansluiting een aardlekautomaat ter 
bescherming van het systeem 

18. Monteer het stopcontact van de walstroom aansluiting in de boot 
  
Aanbevolen kabeldiktes: 
- EP2.5  kabeldikte 25 mm². 
- EP4.0  kabeldikte 35 mm². 
- EP7.5  kabeldikte 50 mm². 
- EP 10.0  kabeldikte 70mm². 
De bovenstaande gegevens gaan uit van kabellengtes tot en met 5 meter. 
  
Installatie gashendel 
1. Monteer de gashendel op een plek, die goed bereikbaar is voor de 

bestuurder. 
WAARSCHUWING: Monteer de gashendel zodanig, dat bemanningsleden 
van de boot er niet tegenaan kunnen lopen, met plotseling wegvaren of 
harder varen als gevolg! 

2. Monteer de gashendel zodanig, dat in de neutrale stand de gashendel 
verticaal staat. 
LET OP! De gashendel is standaard als volgt ingesteld: door de hendel met 
de klok mee te bewegen gaat de boot vooruit, door hem tegen de klok in te 
bewegen gaat hij achteruit. Dit is de juiste stand als de hendel aan 
stuurboord tegen de stuurconsole wordt gemonteerd. Wilt u de hendel 
anders toepassen, draai dan fasekabels om. Neem hierover contact op met 
Exalto voor instructies. 

3. Sluit de gashendel aan op de motor controller door de meegeleverd kabel te 
bevestigen op de motorregelaar. 

 

Testen en in bedrijf stellen 
Doorloop de volgende stappen om de werking van het systeem te testen: 
1. Controleer of de accu’s voldoende zijn geladen: het totale voltage is 

minstens 48 Volt. 
2. Controleer of het contact in het dasboard uit staat 
3. Controleer of de gashendel in de neutrale stand staat 
4. Draai de hoofdschakelaar op “on” of I 
5. Draai het contactslot rechtsom om het systeem aan te zetten 
6. Controleer of het display aan gaat 
7. Geef voorzichtig een klein beetje gas en controleer of de motor zowel 

voor- als achteruit zijn werk doet 
8. Zet de gashendel weer in de neutrale stand 
9. Zet het contact uit 
10. Sluit nu de walstroom kabel aan 
11. Controleer of de lader aanslaat en of hij de juiste signalen geeft. 
12. Controleer of het voltage van het accupakket naar het voorgeschreven 

laadvoltage gaat. 
13. Laad het accupakket bij voorkeur volledig op voor de eerste vaartocht en 

voor het instellen van het display. 
14. Testvaart maken en alles goed visueel controleren. 
 
Instellen van het display 
Het display wordt van tevoren door ons ingesteld voor uw motor en 
accupakket.  
 
Inbedrijfstelling en bediening  
1. Aanzetten en wegvaren 

LET OP! Ontkoppel eerst de walstroom aansluiting 
2. Controleer of het contact in het dasboard uit staat 
3. Controleer of de gashendel in de neutrale stand staat 
4. Zorg dat u vrije ruimte hebt om weg te varen, of dat de boot goed vastligt 

om het systeem te testen 
5. Draai de hoofdschakelaar op “on”of I 
6. Draai het contactslot rechtsom om het systeem aan te zetten 
7. Controleer of het display aan gaat en de juiste informatie geeft 
8. Geef voorzichtig een klein beetje gas 
9. Controleer of de gashendel in de neutrale, vooruit en achteruit stand juist 

werkt 
 
  



Het display 
Als u de motor aanzet, verschijnt het basisscherm. 
In scherm 1 zijn de volgende gegevens af te lezen: 
- Resterende vaartijd 
- Opgenomen vermogen in Watts 
- Tijd 
- Resterende accucapaciteit in % 
- In scherm 2 zijn de volgende gegevens af te lezen 
- Resterende accucapaciteit in % 
- Resterende accucapaciteit in Ah 
- Resterende vaartijd 
- Voltage 
- Opgenomen vermogen in Ampère 
Onder het varen adviseren wij het basisscherm regelmatig te raadplegen, zodat u 
weet hoeveel % lading de accu heeft, en hoe lang u nog kunt varen. 
  
LET OP! De resterende vaartijd is afhankelijk van de laadtoestand van de accu en 
van de stand van de gashendel op dat moment. Als u meer gas geeft zal de 
resterende vaartijd afnemen, als u gas mindert zal deze weer toenemen. Deze 
reactie neemt enkele seconden in beslag op het display. 
 
LET OP! Als de accu’s weinig capaciteit hebben, kunt u dat op de display zien. Het 
aangegeven capaciteit kleurt rood en er volgt een geluidssignaal. Bovendien is de 
motor zo ingesteld dat deze bij weinig capaciteit het maximale vermogen terug 
regelt. Daardoor kunt u minder snel, maar wel langer varen, om veilig thuis of aan 
de wal te komen. 
 
Aankomen en aanleggen 
1. Zorg dat als u aanlegt de gashendel in de neutrale positie staat 
2. Zet het systeem uit middels het contactslot 
3. Zet de hoofdstroom schakelaar uit 
4. Sluit de walstroom aan en controleer de goede werking van de lader 
 
Onderhoud  
Geef uw Hollex-EP aandrijving en het bijbehorende energiesysteem ook tijdens 
het vaarseizoen regelmatig even aandacht.  
Wij adviseren te letten op de volgende punten: 
1. Zorg dat de ruimte onderin het schip onder de motor droog blijft, zodat 

motor en controller niet onder water komen te staan of zich overmatig 
condens vocht kan vormen. Installeer eventueel een automatische lenspomp 
op het diepste punt van de boot. Controleer ook daarvan de juiste werking 
regelmatig. 

2. Houd motor en regelaar, alsmede de andere onderdelen van het systeem 

schoon en droog. U kunt dit reinigen met een licht vochtige doek. Gebruik 
geen water om het systeem te reinigen. 

3. Houdt uw systeem als u niet vaart altijd aangesloten op de walstroom. Zo 
voorkomt u lege accu’s. De lader stopt vanzelf als de accu’s vol zijn. 
Controleer bij inschakeling of de lader ook aanslaat. 
LET OP! Schakel bij controles of reiniging altijd het systeem uit met de 
hoofdstroom schakelaar. 

4. Laat uw systeem bij voorkeur ieder jaar controleren door uw leverancier of 
installateur. Hij zal het systeem controleren op de volgende punten: 

- Juiste werking van alle componenten. 
- Eventuele vochtproblemen, corrosie van contacten, accupolen of stekkers. 

Preventief aanbrengen van contactspray en insmeren van accupolen. 
- Invetten van de as uit het motorblok 
- Het goed vastzitten van alle poolklemmen en stekkers 
- Het goed vastgedraaid zijn van alle bevestigingsbouten en moeren. 
- Eventuele beschadiging van kabels en onderdelen. 
- De conditie en het juiste voltage van alle accu’s 

Belast: Als u een multimeter heeft controleer dan het voltage van de 
accu’s per accu door de meter op voltage stand op de + en – pool van een 
accu te zetten terwijl de motor draait. Er mag geen verschil tussen de 
accu’s zijn dat groter is dan 0,1 Volt. Als dit wel zo is, neem dan contact op 
met uw werf of installateur. 
Onbelast: Meet na het laden de accu’s opnieuw per accu en controleer of 
er geen te groot onderling verschil is 

- Eventuele onbalans in de motor/het schroefassysteem. 
- De juiste instellingen van het display. 
 
Winteropslag 
1. Tijdens en na de winteropslag gelden dezelfde aanbevolen controles als 

hierboven.  
2.  Het opgeladen zijn en houden van de accu’s: 
- Als er bij uw boot tijdens de winterberging een stroompunt aanwezig is, 

laat de walstroom dan aangesloten. Uw lader slaat automatisch aan en uit 
wanneer dat nodig is.  

- Als er geen laadpunt aanwezig is bij uw boot, zet de boot dan weg met 
volledig opgeladen accu’s en verwijder de hoofdzekering of koppel de + 
kabel los van de accu’s. 


