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Min oplevelse med den origi-

nale tændingslås i en 1800S er 

sikkert lige som jeres, den er 

lidt stram at dreje i startpositi-

onen. Det har den konsekvens, 

at der med mellemrum skal la-

ves nye tændingsnøgler, da de 

lige så stille begynder at revne 

og til sidst knække.

Jeg har valgt at løse det med en 

startkontakt, det vil sige en kon-

takttype, der danner forbindelse, 

når den trykkes ind og afbryder 

forbindelsen igen, når man slip-

per. (Kan blandt andet købes i Bil-

tema).

Når tændingsnøglen drejes, og 

startmotoren begynder at dreje 

motoren rundt, dannes der kon-

takt til startrelæet, som slutter 

strømmen til startmotoren. Når 

startnøglen slippes og selv falder 

tilbage igen, afbrydes strømmen 

til startrelæet, det vil sige at det 

er en ganske begrænset strøm der 

trækkes, da det kun er relæet, der 

trækkes gennem tændingskontak-

ten.

Tændingskontakten gør samtidig 

det, at den afbryder alt strømfor-

brug i bilen, når nøglen er drejet i 

startpositionen, altså fra det øje-

blik startmotoren aktiveres. Det er 

for at få så meget strøm så muligt 

til startmotoren. (Dette sker ikke, 

efter startkontakten er monteret).

Bag på tændingskontakten er der 

tre ledningstilslutninger. Både 

bag på kontakten og af bilens dia-

gram fremgår det, at de tre tilslut-

ninger hedder henholdsvis 54, 50 

og 30. Forbundet til tilslutning 30 

er en tykkere brun strømførende 

ledning direkte fra batteriet.

Når tændingsnøglen isættes og 

drejes højre om, til første klik, 

forbindes tilslutning 30 med til-

slutning 54 inde i tændingskon-

takten, det vil sige at nu er der 

strøm på bilens anlæg. For at star-

te bilen, drejes nøglen lidt mere, 

og her forbindes tilslutning 30 

med 50, hvor tilslutning 50 er en 

hvid / rød ledning, der går ned til 

startrelæet og samtidig afbrydes 

forbindelsen til tilslutning 54.

Den nye startkontakt skal altså 

forbindes sådan, at kontaktens 

ene forbindelse tilsluttes den hvid 

/ røde ledning, der var monteret 

på tilslutning 50 på tændings-

kontakten. På den anden af kon-

taktens forbindelser monteres en 

ledning, der tilsluttes forbindelse 

54 på tændingskontakten. Heref-

ter skal du blot dreje startnøglen 

til første klik. Efterfølgende tryk-

ker du på startkontakten for at 

aktivere startmotoren. Med andre 

ord belastes startnøglen nu mini-

malt.

Herefter vælger du selvfølgelig 

selv, hvor og hvordan du vil mon-

tere startkontakten. Billedemate-

rialet viser, hvordan jeg har valgt 

at gøre det.

Tændingslås Volvo 1800S

Diagram. Udsnit af bilens el-dia-

gram, der viser tændinglåsens ter-

minaler.

Startkontakten set forfra.

Alternativ placering af startkon-

takt.

Tændingskontaktens bagside med 

angivelse af terminalerne.


