Blue Power Panel

www.victronenergy.com

Blue Power Panel
Blue Power Panel tillhandahåller intuitiv styrning för alla enheter som är anslutna till VE.Net-nätverket. Den kan
användas för att visa och konfigurera alla inställningar på VE.Net-enheter. Dessutom gör dess fullständigt
anpassningsbara överblicksskärmar den till ett idealiskt övervakningsverktyg för ditt strömsystem.
BPP har nu en integrerad VE Net till VE Bus Converter (VVC). Detta gör att du kan kombinera den kraftfulla
kontrollen bestående av VE Configure programvara med ett enkelt gränssnitt för BPP utan att du behöver en
dator eller kompletterande gränssnittsenheter.

Blue Power Control GX

BPP2 och BPC GX
Blue Power Panel 2 och the Blue Power Control GX har nästan samma egenskaper. Skillnaden mellan de två
modellerna är utformningen och monteringen av panelen. Själva GX panelen är gjord av plast, vilket gör att
panelen blir lättare och får ett mera modernt utseende. En extra fördel med GX panelen är att den är lätt att
montera: Medföljande monteringsram gör att panelen kan monteras från framifrån eller bakifrån.
Monteringsramen döljer monteringshålen, de syns inte längre.
Funktioner
•
Full kontroll & övervakning av alla anslutna VE.Net enheter.
•
Integrerad VE.net till VE.Bus converter (VVC)
•
Status avläses i realtidssystem.
•
Anpassningsbara översiktsskärmar
•
Särskild monteringsram för front- eller baksidesmontering (enbart GX modeller)
•
Enkel att installera

Blue Power Panel 2

Blue Power Control GX
Spänningsintervall för
strömförsörjning

Blue Power Panel 2
9 – 70 V DC

Strömförbrukning @ 12 V (VVC frånkopplad)
Viloläge

<1mA

Bakgrundsbelysning av

55mA

Bakgrundsbelysning på

70mA
Strömförbrukning @ 12 V (VVC aktiverad)

Viloläge

<1mA

Bakgrundsbelysning av

70mA

Bakgrundsbelysning på

85mA

Driftstemp. intervall

– 20 – +50°C

Spänningsfri kontakt

3A/30VDC/250V AC (Normalt öppen)

HÖLJE
Material & färg
Mått för frontpanel (b x h)
Mått för kropp (b x h)
Vikt

plastik

aluminium
120 x 130 mm (Standard)
PROS2 Panel)
100 x 110 mm
0,28 Kg
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