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Bilden visar säkringstavlan på en Jaguar från början av 70-talet. Men oj! 
35 ampere, är inte det väldigt kraftiga säkringar?
Jo, med dagens säkringar är det alldeles på tok för mycket. Idag gra-
derar vi nämligen säkringar annorlunda än förr. I det här fallet hade jag 
rekommenderat 15 amperes säkringar, med dagens mått mätt.

Det finns egentligen två värden på en säkring. Ett lägre värde som anger 
vilken belastning som säkringen tål kontinuerligt, utan att brinna av. 
Det andra värdet anger vid vilken belastning säkringen verkligen brister.  
Förhållandet är att värdet för kontinuerlig belastning är hälften av det 
värde då säkringen går.

Förr graderade man säkringar efter det högre värdet, det värde då 
säkringen ”går”. I det här fallet 35 ampere. Idag graderar man säkring-
arna efter det värde de tål vid kontinuerlig drift. Så, om du köper en 35 
amperes säkring med dagens värde, så ”går” den vid 70 ampere.  Med 
en belastning på ditt elsystem med 70 ampere, vilket denna säkring i 
princip tål under några sekunder, skadas eller brinner komponenter i ditt 
elsystem.  

För att visa skillnaden har jag tagit en bild som visar två 30 amperes 
säkringar. En gammal och en ny säkring intill varandra. Notera skillna-
den i tråd-diameter! Detta är tråden som skall brinna av när belastning-
en blir för stor. Bilden är tagen på ljusbord för att tydligare visa skillna-
den. Det är alltså säkringstypen med den tunna tråden vi skall använda 
på våra klassiska bilar.

Jag vet inte när man gick över till den nya graderingen, men det bör 
vara i slutet av 70-talet eller i början av 80-talet. Under en övergångs-
period förekom det säkringar med båda värdena angivna,  
”1 A CONTINOUS ……..  2 AMP BLOW”

Teknik
Har du rätt säkringar i din Engelska bil?
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Artikeln har tidigare varit publicerad i BAC Gazette, British Automobile Club´s tidning.

Denna säkringstavla kommer från Jaguar, samma tidsepok som de flesta av våra Triumph. De "går" vid belastning över 35 A. 
TR4-6, Spitfire, GT6, Herald och Vitesse har också 35 ampere.

Här ser man tydligt skillnaden i trådarnas 
storlek (tjocklek) mellan en äldre (undre) och 
en modern säkring (övre). 

Två säkringar från den period då båda  
värderna angavs.


