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Baggrund. 
 

Det skal gøres opmærksom på at samtlige ændringer er foretaget for egen risiko, og med en 
grunduddannelse som elektriker som fagligt grundlag. 
 
Jævnfør dansk lovgivning, kræves der for sådanne ændringer at de udføres af en autoriseret elektriker. 
 
Artiklen her er derfor udelukkende skrevet som inspiration til andre med lyst til uafhængighed og 
komfort i campingvognen, og ligeledes for at give et forsøg på at afdække nogle af de mange 
spørgsmål der dukker op i forskellige forums om campingvogne. 
 
Forhistorie. 
Familiens campingvogns erfaringer går langt tilbage, og startede med at leje en MKP tilbage i 1984, 
årsagen til netop den model var nok mine erfaringer fra LM fabrikken, med installering af strøm i de 
såkaldte LM-Safir campingvogne, hvorfor jeg i det mindste på daværende tidspunkt var overbevist om 
at det eneste rigtige materiale at bygge campingvogn af var glasfiber, som samtidig jo også gav 
mulighed for helt andre afrundede former på campingvognene, med deraf følgende gode 
køreegenskaber/luftmodstandsforhold. 
I 1986 stillede nogle af vore venner deres Hobby 490T til rådighed for en ferieoplevelse, der var noget 
galt med vandforsyningen, så det blev lavet, og regningen for lån af vogn dermed betalt. 
Efter denne dejlige oplevelse, gik det efter ferien direkte på jagt efter egen vogn, vi havde nu indkreds 
vores ønsker og behov til campingvogn, og faldt efter kort tid for den specielle Hobby version Seestern, 
hvor træ og farver vare betydelig mere efter nordisk stil, i forhold til den på daværende tid typiske 
tyske mørke klunke og rokoko stil. Vi fandt på daværende tidspunkt 3 forskellige brugte vogne, hos 
forskellige forhandlere, men valgte en ude ved Krone Camping i Løkumkloster, i det den var meget 
velholdt og havde et næsten helt nyt Isabella Ambassadør fortelt med. 
Vognen var en årgang 1979, og var el-installationsmæssigt, kun forsynet med et par stikkontakter i 
køkkenbordet, og en loftslampe over rundsidegruppen. Af 12V installation begrænsede det sig til de 
kendte store 2x6V batterier til vandpumpen, og muligheden for at køre køleskabet på 12 V når bilen 
var tilkoblet. 
Dette ændrede sig gennem årene, og efter nogle år stod den fine Seestern, i forhold til alle de fine nye 
vogne slet ikke tilbage, den var blevet forsynet med fuld 12V installation inklusive batteri, indbygget 
radio samt parabolantenne på taget, indbygget vandtank og varmt vand. 
Familien flyttede til Schweiz, hvor den selvfølgelig også fulgte med, og blev flittig brugt til udforskning i 
det ”nye” land, samt mange ture op over de tyske motorveje tilbage til Danmark, hvor netop de 12V og 
batteriet var til stor glæde, når vi havde vore overnatninger på rastepladserne. 
Vi når frem til 2005, hvor vi langsom må konstatere at alderen er ved at trykke vores gode gamle 
campingvogn, et par revner i vinduerne, og reservedele til en så gammel vogn er næsten umuligt at 
finde, større og mindre fugtskader, et køleskab der nu kun kan køre på 12V og 230 V, så familierådet 
blev indkaldt. 
I en sådan situation er det utroligt hvor mange gode minder der er hænger ved en sådan vogn, og det 
falder ikke let at beslutte at vores gode gamle campingvogn må udskiftes. Med svære skridt gik turen 
dog til forhandleren, og glæden var stor hos hele familien, da det kommer frem at en så gammel vogn 
i så god en tilstand selvfølgelig ikke skal skrottes, men kommer på museum, det var nok en vending 
der overraskede, og nu lå vejen fri til en ny og bedre vogn. 
Valget faldt på en Fendt 550 TG, da børnene (undskyld de unge mennesker) havde nået en alder, 
hvor de ikke tager så ofte med på camping, så til fruen og den gamle i huset, blev det vurderet som en 
optimal og dejlig vogn. 
Ved handelen blev de besluttet at den skulle forsynes med en Omnistor markise, gasstikdåse til grillen 
og et reservehjul (er jo lovkrav på de tyske veje), ellers resten som standard fra fabrikken, så det var 
grundlaget for mit videre projekt og weekend arbejde. 



Planlægning. 
I forbindelse med en sådan om/udbygning, er det en god ide at lave en god skitse af hvor de 
forskellige komponenter skal monteres, og hvad der i det hele taget skal indbygges, det hjælper meget 
ved lægning af kablerne. 
Sammen med vognen leveres der en hel del manualer og papirer, til min overraskelse er det desværre 
en samling af manualer fra producenterne af de enkelte komponenter der bygges indbygges i vognen, 
og ikke som i en bil en samlet manual for køretøjet. Lidt forvirrende og uoverskuelig, men for mit 
projekt var det vigtigt at der også forefandtes et diagram for 230 V installationen, og to for 12 V 
installationen, et dækkende den indvendige installation og den anden belysning og tegngivning for det 
trafikale. 
Hvor meget det anvendes af brugerne i normal situationer er måske tvivlsom, idet jeg måtte 
konstatere at mine diagrammer var til en Fendt 510 og ikke 550. Der blev taget kontakt til fabrikken, 
der hurtigt reagerede og sendte mig de rigtige diagrammer, og i det jeg havde fortalt hvad jeg skulle 
bruge dem til, fik jeg også Fendts diagrammer over deres såkaldte Rally Pakke, som dækker noget af 
det som jeg ville lave ved vognen. Fin og hurtig service. 
 
Ændringerne der skulle foretages vil jeg dele op i følgende: 
 

• Ændringer i den originale 230 V installation 
• Ændringer i den originale indvendige 12 V installation 
• Udvidelses af den indvendige 12 V installation med batteri/lader/booster 
• Installation af fast monteret radio, samt en TV løsning. 

 
Ændringer i den originale 230 V installation 

 
Den originale 230 V. installation var ret omfattende, med adskillige stikkontakter over alt, hvorfor der 
ikke var behov for de store ændringer. Følgende blev dog modificeret: 
 

a. De to lamper over sengene i soveafdelingen modificeres fra 230 V. til 12 V. ved ny kabelføring 
og andre pære. 

b. Den ene stikkontakt ud af tre i soveafdelingen laves om til et 12 V stik, i det vi allerede har en 
del brugsgenstande fra den gamle vogn der kører på 12 V. ligeledes også her ny kabelføring. 

c. Den ene stikkontakt i rundsidegruppen laves om til 12 V stik. Også med nyt kabel. 



d. Den store loftslampe over rundsiddegruppen, bliver konen og jeg enig om at lade blive på 230 
V. men den forsynes med en lysdæmper. 

e. Truma Ventilatoren til opvarmning ændres til 12 
V. via forsyning over 12V./230 V. inverter. En 
stikkontakt monteres oven over 
betjeningspanelet til blæseren, det muliggør 
udnyttelse af inverteren også til andre 230 V. 
brugsgenstande under vejs. 

 
f. I det dobbeltafbryderen til fortelt lampen og den 

indirekte belysning i rundsiddegruppen fjernes, 
mere herom under 12 V installationer, bliver 
pladsen udnyttet til en 230 V. stikkontakt så kan 
man nemt tilslutte en 230 V. brugsgenstand ved 
indgangen.  

 
Materialer: 
Kontakt og afbryder systemet i en Fendt er af typen 
Berker B-Mobil, som både kan fås til 230 V. og 12 V. 
systemer. Desværre var det mig ikke muligt at finde en 
lokal leverandør, men www.elektroland24.de var her 
redningen, så det pæne design kunne bibeholdes. 
For også i soveafdelingen at bibeholde designet som 
originalt, blev lamperne forsynet med almindelige 
glødetråds 12 V. pærer med normalt E 14 gevind, jeg 

fandt det syn at lave noget med halogen fatninger og sparepære, der jo giver et noget koldere lys end 
en almindelig glædelampe, og lyset bruges jo næsten kun til at finde i seng.  
I kabelføringen er der overalt i 230 V. installationen brugt bevægelig 3x1.5 mm2 som også bruges i 
standard installationen fra Fendt. 
Den anvendte 12V./230 V. inverter er af typen Waeco Typ 740-012PP, ydelse 300 W kortvarigt 600 W. 
Valget er overkill, men den havde jeg nu liggende fra et andet projekt. Ventilatoren selv bruger max. 
65 W, så skal inverteren kun forsyne denne ville en meget mindre kunne gøre det. Det kunne også her 
overvejes at ombytte blæseren til en 12 V. type så havde man ikke brug for inverteren, men det 
muliggør jo anvendelse til andre formål også. 
 
Tips: 
Der har tidligere været skrevet meget om at forsyne hele den eksisterende 230 V. installation over 
inverteren, hvilket I mange tilfælde er smart, men da vognen er forsynet med mikrobølge ovn, elektro 
vandvarmer m.m., og i det vi har de fleste brugsgenstande anskaffet til 12 V. så som TV, støvsuger, 
smålamper m.m. valgte jeg denne løsning. 
Før man starter med at lægge kablerne, er det en god ide at montere samtlige komponenter, på de 
planlagte steder inklusive dem der indgår i 12 V. installationen, så skal man ikke ned og kravle i 
kistebænkene og under sengene så ofte, men kan tage alle kabler med på en gang, kabelføringen 
bliver dermed også lidt pænere. 

For at kunne dele installationen op i 
230 V. og 12 V. i soveafdelingen, er 
det nødvendigt at komme til 
installationen og kablerne, det 
krævede lidt undersøgelser, men 
spejlet på endevæggen kan 
afmonteres ved at tre skruer der er 
skuet op i listen under spejlet 
afmonteres, hvorefter spejlet kan 
løftes ud. På billedet ses 230 V. 
installationen udført i hvidt kabel, og 
12 V. installationen i sort kabel. 
 

http://www.elektroland24.de


Diagram efter ændringerne: 

Modifikationen:           Dec. 2005

1. Leuchte Bug li. und re. auf 12 V 
Umgestellt.

2. E-Steckd. Bug Li. auf 12 V Steckd. 
umgestellt

3. E-Steckd. Heck li. auf 12 V 
Steckd. umgestellt via Outark.

4. Truma Lüfter via Inverter vom 
Outark Paket auf 12 V

5. Dimmer für Deckenleuchte

6. E-Stecker beim Tür

7. Küchenleute abmontiert, jetzt teil 
vom Dunstabzug (12 V.)

 
Ændringer i den originale indvendige 12 V installation 
 
Den originale indvendige 12 V. installation forsynes over en Dometic AC/DC omformer der maximalt 
kan belastes med 350 VA, hvilket er fuld tilstrækkelig til den indvendige belysning, og vandpumpen, 
hvorfor de to lamper i soveafdelingen blev tilsluttet denne omformer. Af generel oplysning kan jeg 
nævne at denne omformer er med en glattet jævnstrømsforsyning hvorved den også kan anvendes til 
at forsyne en eventuel indbygget bilradio. Men vær opmærksom på at der max. er 350 VA til stede, 
der er ikke ubegrænsede muligheder. Skulle for øvrigt være den samme omformer der bruges i Hobby 
vognene også. Men desværre har jeg ikke kunnet finde videre detaljerede oplysninger om funktionen 
af denne omformer ud over det jeg har kunnet måle mig til, så skulle der være nogen der skulle være i 
besiddelse af detaljerede oplysninger hører jeg gerne nærmere. 
Ligeledes vil jeg gøre opmærksom på at tidligere udgaver af disse omformere havde en skøn blanding 
af 12 veksel og jævnstrøm, og ofte var jævnstrømmen ikke udglattet, hvilket medfører at den ikke kan 
bruges til forsyning af en Radio. 
 
Hvilke ændringer blev så foretaget i den indvendige originale 12 V installation: 

a. Som nævnt under 230 V. installationerne er belysningen i soveafdelingen ændret til 12 V. og 
nu forsynet over den originale omformer via nye kraftigere ledninger. 

b. 12 V. til køleskabet er frakoblet originalinstallationen, og forsynes nu direkte fra den 
indbyggede Booster, der har skillerelæ for køleskab, mere derom senere. 

c. 12 V. indgangen til AC/DC omformeren der var tilsluttet Jäger stikkets ben 9 og 13, forsynes nu 
over den Autark udvidelse i den indvendige installation, der omtales senere. 

d. Klædeskabet forsynes med en lille lampe der tænder når skabet lukkes op, forsyningen hertil 
tages også fra omformeren. 

e. Som nævnt under 230 V. fjernes dobbeltafbryderen ved indgangsdøren, og erstattes med et 
lille fjernbetjeningssystem, der kan betjene det indirekte lys i rundsiddegruppen/lys i 
hjørnereolerne (tændes samtidig), de to læsespots i hjørnerne samt forteltlampen. Lidt legetøj 
skulle der jo også være plads til. 

f. Over køkkenbordet fjernes den originale 230 V. lampe og erstattes med en emhætte med 
indbyggede halogenspots. 

 



Materialer: 
Det er vigtigt her igen at nævne at strømmen i en 12 V. installation er betydelig højere end i en 230 V. 
installation, hvorfor det er vigtigt at dimensionere kablerne rigtigt. I Internettet findes der adskillige 
tabeller og nærmere beskrivelser desangående. Det kan nævnes at der i ovennævnte installation ikke 
findes kabler under 1.5 mm2.  
Og idet jeg nogle gange har valgt en fælles minus leder til flere brugsgenstande er der også anvendt 4 
og 6 mm2 nogle steder. Det kan her kun endnu en gang nævnes, at er der ikke tilstrækkelig kendskab 
til stede desangående, så hold fingrene fra det, og hent faglig hjælp, en nedbrændt campingvogn er et 
kedeligt syn. Også i den sammenhæng, den originale omformer er forsynet med flere udgange hver 
forsynet med en sikring, sørg for at fordele forbrugerne jævnt over de forskellige sikringer, hos mig var 
originalt kun 2 sikringer i brug. Størrelsen af sikringerne skal tilpasses det maximale forbrug på den 
enkelte sikring, stålsøm er her ikke løsningen. Igen, man spiller med ens egen og familiens sikkerhed. 
De forskellige 12 V. stik der er indbygget, er også fra Berker B-Mobil serien som blev nævnt under 230 
V. installationerne. 
Og så lidt om legetøjet, fjernbetjeningen. Dette er realiseret ved hjælp af et fjernbetjenings sæt fra 
firmaet Conrad. Idet modulet i sig selv kun giver et puls signal, er der efterfølgende monteret små 12 V. 
kiprelæer af typen Eltako ES61-12 UC. Så kan man tænde lys og specielt fortelt lyset indtil 100 m. 
væk fra campingvognen, hvis den nu skulle være blevet væk på campingpladsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips: 

I forbindelse med en 12 V. installation er det ikke 
kun hensyntagen til kabler der er vigtige, også 
samlingerne skal være af en god kvalitet, jeg har 
konsekvent brugt AMP spadestik, og fandt de 
afbillede klemrækker ganske praktiske. Det kan 
oplyses at det er ganske praktisk at tage nogle 
næroptagelser af installationen, et kamera 
kommer sommetider bedre ind i krogene end en 
selv, de to blå kabelsko der ikke er skubbet 
rigtigt på, er rettet efter billedet blev taget. 
Desuden er billederne praktiske for senere 
dokumentation, det er jo ingen sag at huske det 
lige når det er lavet men senere? 
 
 
 

12 V vom Schaltzteil Klemme 3.

Beleuchtung Eckregal

Halogen Spot Heck

Indirekte Beleuchtung Heck

Vorzeltleuchtung

Fernbedienungsmodul.

Conrad 3-Kanal-Schaltstufe
mit SVS UHF-Empfangsmodul 

SHR-7

Handsender dazu:
UHF-Handsender

SHT-7

Eltako
ES61-12 UC

Eltako
ES61-12 UC

Eltako
ES61-12 UC



Diagram efter ændringerne: 
 

Modifikationen:           Dec. 2005

1. Leuchte Bug li. und re. auf 12 V 
Umgestellt. Klemme 2 Angehängt.

2. E-Steckd. Bug. Li. auf 12 V Steckd. 
umgestellt Klemme 2 Angehängt.

3. 12 V Kühlschrank auf Outark Paket

4. Versorgung Schaltnetzteil auf 
Outark Paket

5. Licht im Kleiderschrank

6. Fernbedienung, Vorzelt, Indirekte, 
Eckregal und Halogen Spot 

7. Dunstabzug eingebaut

 
 
Udvidelse af den indvendige 12 V installation 
 
I denne forbindelse er der masser af muligheder, og næsten ingen grænser, jo måske vægten af 
campingvognen og selvfølgelig pengepungen. Indtil nu er det jo kun lidt kabel ændringer og nye 
forbindelser der er lavet, det har ikke den store betydning på vægten, men går man først i gang med 
at udfolde sig inden for dette område, som ofte kendes under begrebet Autark, er det næsten kun 
fantasien der sætter grænser. 
Overvejelser der skal gøres, er hvor uafhængig man vil være af andre energiformer, vil man kunne 
klare sig helt uden tilslutning til stikkontakten, eller er det kun for at kunne opnå en højere grad af 
fleksibilitet, og nok også højne komforten en anelse. 
I forbindelse med temaet Autark har jeg i mine modifikationer udelukkende ønsket at gøre noget ved 
strømforsyning til campingvognen, ændringer så som varmt vand via gas i stedet for den indbyggede 
Truma Therme, eller gas bageovn i stedet for mikrobølge ovn overvejes pt. ikke. 
Vore ønsker har udelukkende været, at vi under ophold af max. 1-2 dage ikke ubetinget har skullet 
have brug for en stikkontakt. Ligeledes har solceller på taget været overvejet, men i det vi bruger 
vores campingvogn til at køre rundt med vurderede jeg det tilstrækkelig med Booster løsningen. Skulle 
yderligere alternative energikilder en gang komme på tale kunne jeg nok nærmere fristes af de nye 
brændstofceller, men pt. skal prisen nok holde mig fra det. Til den pris kan man købe mange stearinlys 
og batterier til en transistorradio. 
  
Valget faldt således ud, et batteri på 72 Ah, hvilket var i det område jeg havde forestillet mig, her kan 
jeg igen henvise til en del artikler i Internettet omkring valg af batterier og typer. Batteriet måske lidt i 
underkanten hvis der senere skulle komme montering af Mover i tankerne, men på den anden side set 
for vægten en fordel, i det skulle jeg op på 80 Ah steg vægten uforholdsmæssigt. Af batteritype blev 
valget et såkaldt marine-batteri, som kræver at der tilsluttes en slange, der føres ud under bunden af 
campingvognen, for at lede de under ladning opståede gasser ud af vognen, men prisen fraholdte mig 
fra at gå til Gel batterierne, som jeg mener, er vildt overreklameret til dette brug. Den eneste fordel Gel 
batterierne har i forhold til Marine-batterierne er at de kan vendes på hovedet uden problemer, men 
det har jeg ikke i tankerne om at gøre med min campingvogn. Marine-batteriet har den lille ulempe at 
der skal føres en slange ud under vognen, men det kunne jeg godt leve med, specielt også når man 
ser prisforskellen. 



Ladning af batteriet skulle ske enten når der er 230 V. tilkoblet, eller når campingvognen er tilkoblet 
bilen. Hvorfor der blev valgt en 12 Amp. lader af den rigtige type til både bly/marine og Gel.  Så skulle 
jeg senere udskifte til Gel batteri kan jeg stadig bruge den samme Lader. For at der også kan foregå 
en ordentlig ladning af batteriet under kørsel, blev der også valgt en såkaldt Booster, den valgte 
Booster har desuden den såkaldte skille relæ funktion til køleskabet. Hvilket gør at ladning af 
campingvognens batteri og indkobling af køleskab først startes når bilens generator også lader. 
Detaljerede beskrivelser af funktionen Booster, findes der adskillige artikler om på Internetettet.  
For at beskytte batteriet valgte jeg desuden at forsyne installationen med en såkaldt batteri beskytter, 
der afbryder forbindelsen til batteriet ved en given min. spænding, hvilket sikrer at batteriet ikke tappes 
totalt for strøm, som jo for det første er skadeligt for batteriet, og også giver forskellige vanskeligheder 
ved genopladningen. 
Som kronen på værket valgte jeg igen lidt legetøj, nemlig et dobbelt voltmeter, så jeg kan overvåge 
såvel spændingen fra bilen, og ligeledes spændingen på batteriet i campingvognen. Her findes der 
selvfølgelig mange andre spændende stykker legetøj, men vores campingvogn skulle jo ikke gerne 
komme til at ligne et elektronik laboratorium. 
 
Diagram på udvidelserne: 

 
 

 
Materialer: 
Som batteri blev valgt et 72 Ah Marine batteri, ud fra kompromiser med 
hensyn til vægt, pengepung og pladsforhold. Har tidligere i den gamle 
campingvogn prøvet med anvendelse af normale bil batterier, jeg kan 
kun sige som mange andre har skrevet, det er ikke løsningen, det er bil 
batterierne ikke bygget til, og holder max. 2 år til dette brug. 
Som lader via 230 V. valgte jeg en Calira LG 412-DS/IU, simpelthen ud 
fra mine tidligere erfaringer, med model 507, som fungerede 
upåklagelig i alle årene, men lidt større ladestrøm sommetider praktisk 
nok. 
Da mine erfaringer med Calira har været positiv i mange år, valgte jeg 
også SL10 som Booster, BW35 som batteri beskytter og CB 501 som 
voltmeter. 
I forbindelse med denne udvidelse er temaet omkring dimensionering 
af kabler ikke mindre væsentlig, idet der netop i den del af 



installationen løber de største strømme, så derfor gør jeg endnu en gang opmærksom på dette tema. 
 
Tips: 
Med hensyn til Boosteren kommer man automatisk ind på debatten om klemme 10 på Jäger stikket. 
Jeg kan kun oplyse at mine erfaringer med de sidste 3 biler der havde fabriksmonteret anhænger træk, 
var at klemme 10 ikke bliver forbundet i bilen, og bilforhandlerne vidste rent ud sagt ikke hvad man 
talte om når det kom til diskussion. Min konklusion er derfor at man skal være heldig for at finde en bil 
med klemme 10 rigtig forbundet, hvorimod klemme 9 normalt ikke er et problem, der er på næsten alle 
biler den konstante 12 V. plus til stedet. 
Måske er det også derfor, at i vores campingvogn, var forbindelsen til køleskabet ikke ført til klemme 
10 som forventet,  

men ført sammen med forsyningen til AC/DC omformeren til klemme 9. 
Hvad gør man så, for jeg ville jo godt sikre mig lidt at campingvognen 
ikke går hen og tapper hele strømmen af bilen, så man står der om 
morgenen efter en hyggelig overnatning og ikke kan starte bilen. 
Lave bilens Jäger stik om, ville være en mulighed, men hvad sker der 
så hvis jeg pludselig kører med campingvognen efter en anden bil, er 
den så indrettet passende?  
Som det fremgår af diagrammet har jeg valgt det kompromis, at give 
Boosteren det såkaldte lade eller +D signal via et relæ der styres af 
positionslyset på campingvognen, så er ændringen i det mindste i 
campingvognen, og fleksibel i forbindelse med trækdyret. Men man 
skal selvfølgelig stadig tænke på at er der lys på campingvognen sutter 
den også strøm fra bilens batteri til andet en lys nemlig køleskab og 
opladning af batteri. Det kan oplyses at også Kabe standard kører med 
denne løsning. 
Nogle ville måske spørge hvorfor jeg har bibeholdt den originale 

omformer, når jeg nu har lader og batteri monteret, ideen fik jeg fra Fendt, der gør det samme i deres 
Autark løsning Rally Pakken. Skulle min Autark pakke svigte, ja så virker stadig hele lys installationen 
når 230 V. er tilkoblet, samtidig aflaster denne løsning batteriet og laderen når 230 V. er tilsluttet. 
 
Installation af fast monteret radio, samt en TV løsning. 
 

Efter vore erfaringer med en indbygget bilradio i campingvognen fra 
den tidligere vogn, var det klart at også den nye vogn skulle forsynes 
med noget sådant. Hvorfor fastmonteret, simpelthen fordi vi kører 
meget rundt og derfor ikke har lyst til at skulle pakke en masse ting 
væk før vi kan køre. 
Installationen af en sådan er nok ikke det største problem, eller i det 
mindste ikke et område hvor der spørges så meget i forbindelse med 
erfaringsudveksling inden for campister, det er et område hvor der skal 
bruges en masse kabelføring, og næsten monteres som i en bil. Jeg vil 

her derfor udelukkende dele mine erfaringer relateret til campingvogn. 
Først valgt af radio, der synes jeg et tilbud kom mig vældig i møde, i det en af de store Elektronik 
kæder havde tilbud på en såkaldt JVC KD-DV6101, en utrolig lille smart sag, som ud over at kunne 
spille radio, samtidig også er DVD afspiller via den indbyggede video udgang, som kobles til fjernsynet. 
Samtidig kan man fylde en DVD skive hjemme på PC’en med MP3 musik, og apparatet håndtere også 
det, endda via klartekst menuer på fjernsynets billedskærm. Og alt det i en dimension af det normale 
DIN mål for en bilradio. 
Med hensyn til højtaler var det værre, for her skulle der foretages en del kompromiser, der er hos os 
ingen interesse for at pryde hele vores campingvogn med store grimme højtaler, men samtidig vil vi 
godt kunne høre musikken, og DVD filmen i en nogenlunde ordentlig kvalitet. 
Valget faldt på nogle JBL bil-højtalere til indbygning type gto426, de havde efter min vurdering en 
nogenlunde fornuftig lydkvalitet, og samtidig havde de en størrelse der muliggjorde indbygning i 
henholdsvis stolperne ved siden af spejlet i soveafdelingen, samt i det øverste felt i hjørne reolen i 
rundsidegruppen. 
Antenne til radioen er også sådan et tema, man vil jo ikke så gerne lave en masse huller i sådan en fin 
ny campingvogn. Jeg har foreløbig valgt at montere en af de små elektroniske rudeantenner, oppe i 
skabet, men er ikke helt tilfreds med denne løsning. Et alternativ jeg overvejer meget i øjeblikket er en 
simpel konstruktion med et coax antenne kabel, to stk. 75 cm. Ledninger loddet på henholdsvis  



I forbindelse med hele kabelføringen, blev der også trukket et antenne kabel mellem TV hylde hjørnet 
og klædeskabet så en eventuel senere antenne kan kobles til derfra. 
I det jeg har valgt at håndtere alt hvad der drejer sig om lyd via radioen og de indbyggede højtalere, 
valgte jeg en TV løsning bestående af en monitor fra en PC, og en løs tuner. Skærmen fik jeg til en 
rimelig pris i det et firma skulle ændre til større skærme. Den givne skærm var med ekstern 
strømforsyning, og indgangen på selve skærmen var 12 V DC, hvilket passede mig fint, så havde jeg 
ikke brug for den eksterne strømforsyning, men kunne tilslutte skærmen direkte til de interne 12V. 
Som tuner valgte jeg en Trust, der også har indbygget billedkonvertering til en VGA udgang, så PC 
skærmen kan tilsluttes direkte. Ligeledes har tuneren forskellige yderligere indgange, så video signalet  
Fra radioen kunne få en indgang, og skulle der senere komme en DVB-T modtager kan den tilsluttes 
på S-VHS indgangen. 
Som antenne til TV, var der mange overvejelser, men det endelige valg faldt på en Wing-2, en såkaldt 
rundstråler, som senere også kan anvendes til DVB-T signalet. 
Den lille eksterne forstærker til antennen har 2 udgange til fjernsyn, hvorfor jeg senere står frit om den 
DVB-T box jeg vælger, skal have gennemsløjfning af antenne signalet eller ikke. 
Strømforsyningen til både skærm, tuner og den senere DVB-T box, sker for øvrigt over et relæ der 
styres via udgangen for elektronisk antenne på radioen, denne udgang kan dog ikke trække disse 
apparater direkte (max. 200 mA.) så det sker via et lille 12 V. relæ som det også fremgår af 
diagrammet. 
 
Med hensyn til en eventuel Parabol løsning, har jeg ikke den store interesse, fjernsynet bruges for det 
meste kun til at hente lidt nyheder. Skulle der være regnvejr og vi ønsker at lade os underholde, kan vi 
smide en DVD i systemet, at kunne lade musikken spille har hos os større prioritet. 
Skulle der senere komme Parabol i tankerne tror jeg kun det kan blive en af de små kuffert løsninger, 
man kan købe over alt. 
 
Til slut kan der selvfølgelig komme spørgsmålet, og hvad er så det næste, og jeg må sige, at det 
eneste der eventuelt yderligere kunne falde mig ind, ville være at ændre lidt på lyset i soveafdelingen, 
jeg finder det ikke helt optimalt med kun de to lamper ved sengene, her kunne jeg godt finde på at 
indbygge en indirekte belysning, som ved rundsiddegruppen. Har dog endnu ikke fundet en 
leverandør med en 12 V. udgave af disse lysslanger, det skal nemlig være den udgave med det varme 
lys, og ikke dem med det skærende hvide LCD lys. 
 
Men selvfølgelig, da vi også forventer at skulle have denne vogn i de næste 20-25 år, kan man jo 
aldrig vide hvad der sker. 
 
Tillslutningsdiagram for radio/TV. (DVB-T modtageren allerede indtegnet) 
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