
Foredragsaften d. 28. okt. 2021 - ca. 20 

deltagere

 

Hentet fra Pellacon folderen: 

Med Pellacons in Touch system får du robustheden fra et 

analogt system, plus alle de digitale fordele.  

Systemet er udviklet i DK, og vores team har brugt flere år på 

at designe et modulært system, der lever op til 

marinebranchens høje standarder, er nemt at installere og 

simpelt at vedligeholde. 

Spændende aften møde med foredrag:  

Niels Petersen om Pellacon el-

systemet til lystbåde 

Af Jan Hovald Petersen 

 Niels Petersen er tidligere formand for 

sejlklubben og han kender mange af sejlerne på 

mødet, så det kan blive en oplysende og 

underholdende aften.  

 

Pellacon in Touch7 – en vigtig nyhed for sejlere 

Pellacon systemet er en nyhed – ihvertfald for undertegnede – og sikkert for mange som jeg, 

der ofte har overvejelser om forenklinger og visse omlægninger af el-systemet der i båden. 

For mig senest i 2020 da jeg fik isat ny motor = el-motor. Så er det yderst naturligt at overveje 

mange ændringer af kabelføringer og batterier m.m. Det giver grund for at lave en rimelig 

dybdegående beskrivelse af aftenmødet d. 28. okt. med Niels Pedersen fra Danpower 

Electronics ApS - så langt som jeg kan forstå det. Se dog slutkommentaren** 

Det nye Pellacon system kaldes digitalt fordi mange delkomponenter er digitale og man kan 

overskue store dele af systemet digitalt via en touch-data skærm. Så det var med spænding 

og nysgerrighed, at jeg som mange andre så frem til foredragsaftenen med Niels Petersen. 

Foredrag med ’lysbilleder’ – videoer og fysisk demonstration  

Niels begyndte foredraget om systemet med at fortælle hvor meget han og en kollega og 

medindehaver, Klaus, satsede på at udbrede systemet især til det almindelige bådmarked – 

altså lystbåde op til omkring ca. 50 fod. Det vil sige at langt størstedelen af havnens sejlere – 

både motorbådsfolk og sejlbådsfolk – kunne blive interesserede i forbindelse med ændringer 

og eventuelle ombygninger af el-systemet i båden. 

Pellacon startede som nyt firma i 2019 baseret på nye forenklende ideer, da kabeltræk og el-

installationer i lystbåde oftest er omfattende og tunge (stort kobber forbrug i kraftige kabler) 

typisk for et 12 Volt system. Den store 

fordel ved Pellacon systemet er at der 

er langt færre kabeltræk – og dermed 

’fuglereder’ af kabelbundter, som 

ingen (nærmest) kan finde ud af. Her 

er eksempelvis kun 2 

hovedtrækninger af strømkabler (3 

pols system) fra midten af systemet 

via det centrale Junction module der 

er midten med displayet - ud til 

yderterminalerne der f.eks. placeres i stævnen eller agterskibs om læ. Her placeres et 

Sensor module, hvortil man slutter signal givernes kabler til digitale relæer i en switchbox..  



- Systemdiagrammet 

 

Niels Petersen : intro Pellacon in Tough7

 

Som eksempel viste Niels hvordan batteritilstanden 

kunne monitoreres via dataskærmen og Power Switch 

boksen (t.v. i hoveddiagrammet). Bemærk at der også er 

indtegnet en ’genganger’ i form af en batteri-booster som 

kendt fra Danpowers mangeårige produktion, hvor Niels 

har været designer, ingeniør og direktør. 

Systemets oversigtsdiagram 

Niels viste et oversigtdiagram på overhead-pc-

projektoren og det kan måske virke forvirrende, men 

mange sejlere og lystbådfolk har ’gang i’ at udbygge eller 

ombygge egne både – og sikkert erkendt at et godt 

oversigts diagram ’er guld værd’ ved ændringer og 

forbedringer.  

 

For at forsøge fuld scala test af systemet er Pellacon in touch 7 indbygget i 2 nye Luffe 

sejlbåde (dog med det klassiske analog system fungerende ’bag ved’). Også en motorbåd 

hjemmehørende i Lynæs har fået systemet isat. På Pellacons hjemmeside kan man se 

youtube videoer fra disse installationer. Her udtrykker bådbyggere og ejeren sig meget 

positivt om systemet og dets fremtid.  



 

 
 

 

Fordele: 

Fordele er der flere af. Især er ifølge Niels en tydelig enkelhed og overskuelighed og at alle 

kan opbygge systemet, der i forenklet form består af 4 dele (heriblandt en monitor-

dataskærm), der skal kabelforbindes (hovedkabler), hvorefter systemet består i at trække 

signalledninger til signalgiverne –  enkelt at opsætte i detaljer og hver opkobling kan ses på 

monitor dataskærmen. En detalje, interessant for mange nye sejlere, er måske det man ser i 

det venstre hjørne forneden, hvor man ser et solcellepanel og en battery booster m.m. Herfra 

kan man hente en vis opladning solstrøm (med de rette paneler) og en vigtig 

vedligeholdelses strøm, der kan holde systemet oppe igennem perioder såsom forår – 

sommer – efterår og en del af vinteren og spare mangen gang afbrudt landstrøm (som 

bekendt afbryder havnefogenden – også i vores havn for landstrøm p.g.a. brandrisiko). Og 

solcellepaneler kan også være et løft på andre måder*. Det der dog ikke vist på 

oversigtsdiagrammet, at der er behov for en smart solar regulator i kredsløbet inden den viste 

booster – eller i stedet for – og det kan så hermed kaldes et forslag til drøftelse og 

opdatering. 

Systemets komponenter 

V 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

Signalgivere  

For visse givere som f.eks. tankmålere kan man via skærmen kalibrere måleområdet og også 

indsætte alarmer, hvor det behøves. Noget lignende kan man gøre for at overvåge batterier – 

både batteriet til motorstart og dem til forbrug hver for sig – og også batterier ved bov-propel 

og ankerspil, der kan oplades via systemet. Sidstnævnte er som ’satelitter’ med egen kraftig 

strømforsyning (ofte 200 – 400  Amps) i egne lokale kabler. Opladningen af disse batterier og 

deres ladestatus kan overvåges via touch skærmen. Men at igangsætte ankerspillet (eks. 

ophaling) eller bov-propel har derimod behov for særlige switches, der ikke er med i systemet 

altså sådanne, der kan klare store strømstyrker.  

Dataskærmen – systemets ’centrum’ 

Dataskærmen vil være på 

hele tiden hvorfor der er et 

vist basalt strømforbrug 

hvert døgn. Opladning 

jævnligt er derfor en 

nødvendighed, men kan 

som nævnt begrænses, 

hvis man benytter sol-strøm 

fra solceller.  

Data kan aflæses via 

toughskærmen, der skal 

placeres nogenlunde 

beskyttet, evt. om læ. Man 

må hen til skærmen for at 

læse de nødvendige 

informationer. 

Skærmdataene kan transporteres via Wifi til en enhed 

såsom en smartphone.  

En vigtig service som systemet kan yde er at give alarmer 

fra sig via en App og telefonen (via internettet) hvis f.eks. 

et batteri ’skrider ud’ og kommer udenfor alarmgrænserne. 

Således kan man vejledes om systemets tilstand her og der - og det kan også udbygges med 

en slags tyveri-alarm og lignende.  



 

Niels gav udtryk for at man meget gerne hørte fra sejlere om gode forslag til udbygning og 

forbedringer – og igen understregede han at systemet er let at ændre og udbygge. 

Der er naturligvis begrænsninger 

Systemet er nyt og 

endnu for lidt afprøvet. 

Det er kun få både, der 

sejler med systemet 

(endnu). Da sejlerfolket 

ER KONSERVATIVT så 

skal der en del til før der 

opstår efterspørgsel efter 

systemet eller dele af 

det. Og måske skal 

demo-kufferterne, som 

Niels bragte med sig, 

også være mere for prøv 

det selv – folket, evt. 

egentlige kurser eller teach-in’s, work shops o.s.v.  

Der kan også laves mere illustrative tegninger og plancher, der lettere kan fremhæve 

systemets fordele. 

Således en planche, der viser hvor meget kobber og ledninger, der spares ved at gå fuldt ind 

for Pellacon In touch 7 systemet og lignende plancher. 

Demo både. Sejlbåde, der er udstyret med systemet og så tæt på Frederiksværk, at man kan 

få systemet at se i praksis (prøvesejladser) og gerne fremvisninger. 

Flere Youtubes med detaljer, fremvisninger og kommentarer. 

Deciderede anmeldelser i sejlerblade og net-magasiner f.eks. Minbaad.dk. Gerne med 

uddybende interviews opsat i anbefalende form og med kritik m.m. 

Spørgsmål fra ’salen’: 

- Hvordan får man opdateringer? Kan man hente det i skyen? 

Niels svarede, at man kan få opdatering i dag via internettet via en opdaterings App og 

måske også i fremtiden via ’skyen’ i form af løbende opdatering. 

- På et spørgsmål om at bruge Bluetooth til at vise dataskærmens tilstande til smart-

telefonen – fra f.eks. om læ frem til skipper cockpittet? 

Her svarede Niels at systemet kun kan sende data via WiFi  altså hvis der er 

internetforbindelse. Og det er der jo ikke langt til havs f.eks. på en tur til Anholt så svaret må 

tolkes som et nej. 

Bedømmelse 



Undertegnede har netop for nylig været 

til et Raymarine kursus, hvor 

analogsystemets og dets mange 

kabeltræk nærmest er overvældende og 

ret så dyrt. Derfor advares mange gør 

det selv folk om konsekvenserne ved 

netop GØR DET SELV! 

Raymarines mange specialkoblinger og 

bøjninger m.m. og specielle kabler er et 

krævende virvar – og dermed er 

fejlfinding nærmest umulig – kræver ofte 

eksperthjælp, der tit foreslår omlægning 

af kabler m.m. for at give garanti for 

funktionen. 

Man kan som bruger få fornemmelse af 

at det kan laves både enklere og nok 

også billigere. Men jeg er ikke nok inde i 

netop Ray-systemet til at være sikker i 

min bedømmelse, selv efter et kursus. 

De 3 demo kufferter – ganske gode til at 

vise dynamikken og signalstyring

 

Systemet har tydeligvis mange gode sider og hvis jeg i dag skulle installere nyt system i en 

ny båd evt. i forbindelse med en renovering af en ældre båd som min så vil jeg overveje at 

bruge det.  

Demo kufferter i brug 

Niels havde medbragt 3 halvstore kufferter, hvori 

systemet var indbygget for at fungere som demonstration 

af visse markante funktioner bl.a. at følge en tankmåling 

– en ganske tydelig demo på dataskærmen, mens man 

kan se målerlegemet (i tanken) registrere væskestanden. 

Således også at se hvornår tankalarmen tændes, når 

tanken er tom (eller næsten tom). 

Demo kufferterne kunne også vise de meget illustrative 

tændingsfunktioner af lanternelys, toplys og lys i kabiner 

og salon m.m. 

Ud fra de oplevede eksempler kunne man ønske sig at 

’lege lidt mere’ med demo kufferterne og f.eks. gå lidt 

mere i dybden med systemets strømforbrug og 

sikkerheden for at systemet virker i ekstreme situationer.  

Således manglede der belysning af hvad man gør ved evt. nedbrud af visse komponenter 

f.eks. i Junction modulet eller i Master consollen. 

Og hvad en batterifejl kunne trække med sig og hvor hurtigt man kunne lokalisere en fejl eller 

et fejlagtigt batteri. Lidt i forlængelse af dette med fejlfinding kunne det være at ønske sig at 

der var et sekundært uafhængigt nød-system bare for at 

sikre VHF, plotter og evt. autopilot, så man vil kunne klare 

sig i nød uden Pellaconsystemet, hvis det skulle gå ned.  

Sikkerhedsbetragtningerne omkring system nedbrud og at 

have alternativer er formodentlig noget der vil komme 

mere i fokus i sammenhæng med at systemet udbredes. 

Fremtiden ’banker på’ 

Undertegnede har i 2020 isat en el-motor i min 31 fods 

sejlbåd og her fundet meget god grund til IKKE at koble el-

systemerne om bord sammen, således har diesel-motoren 

med generator for et par år siden, mens den endnu var i 

båden, ødelagt en autopilot ved et for højt strømstød 

under start. Autopiloter er sårbare og meget af den øvrige 

elektronik ligeså. Nu har autopiloten, plotteren og VHFen 

sit eget system – der i en nødsituation kan kobles til den 

store batteribank – og omvendt (kun nødsituation). 



Niels viste en meget ordentlig nyere klassisk 

installation, der dog alligevel kan virke 

overvældende med de mange kabeltræk

 

I den omtalte situation kunne min daværende plotter ikke fungere uden nye kabler og 

omkoblinger. Ergo var navigationen om bord kortvarigt papirsøkort, kompas og alt det der. 

Der er behov for at en fejl ikke kan brede sig! 

Men jeg synes, at Pellacon systemet ligner en smuk fornyelse der kommer lige på det rette 

tidspunkt i vores allesammens udvikling og behov for nye løsninger.  

Og noget kan tyde på at Pellacon in touch 7 

systemet er væsentligt billigere end mange 

klassiske analoge systemer jf. kommentaren i 

den blå rubrik. Men er der farlige konkurrenter 

undervejs - , måske noget fremtiden vil vise?  

Og til sejlere, der overvejer at isætte el-motor i 

fremtiden, synes jeg det kunne være en fordel 

at isætte et nyt el-system som Pellacon 

samtidig – og spare en masse 

kobberfuglereder’ her og der. Især efter at 

systemet har vist sin styrke i flere både. 

Så her fra skal udover ovennævnte lyde en opfordring til Pellacon om at gøre lidt mere ved 

el-motor perspektivet, da mange yngre sejlere forventes at ’se denne vej’. Det passer vel fint 

sammen med ny digitalisering og dermed kan det foreslås f.eks. at opdatere den store 

oversigts-tegning med et alternativ med el-motor og passende batteribank med monitorering.  

Tak for et godt foredrag 

JHP 

*Undertegnede kan foreslå, at man udover at bruge solcellerne til vedligehold af batteribankerne i 

båden, går mere målrettet ind for brugen af solceller udfra de igangværende perspektiver 

internationalt, da især sommersolen er en overraskende kraftig strømgiver – især får det betydning, 

hvis man som ejer af sejlbåd nyder naturopankring og måske senere vil gå over til el-motor.  

**Da jeg nok ikke har forstået alt det der blev meddelt denne aften, må der være fejl og fejlopfattelser. 

Da det vil være opløftende og lærerigt, hvis nogen læser peger på sådanne fejl og rettelser – så er jeg 

meget villig til at indgå i diskussion – og lave rettelser – og at deltage i debat her i klubmediet 

 

 

Luffe 40.2 på bidevind  -det skal  blive spændende at følge Pellacon systemet her!

 


