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Victron Energy B. V påbörjar samarbete med BEP Marine 

PRESSMEDDELANDE Almere 26 november 2010 
 
Victron Energy B. V påbörjar samarbete med BEP Marine 
Victron Energy har inlett ett samarbete med BEP Marine i syfte att underlätta integrationen av Victron 
produkter i BEP Marine's CZone™ system. Det förväntas att Victron's produkter kommer att vara 
kompatibla med CZone™ systemet per April 2011. 
 
CZone™ system  
CZone™ är ett state-of-the-art digitalt styr- och övervakningssystem i nätverk. Med hjälp av en gemensam NMEA 
2000 CAN bus ersätter CZone komplexa internroder ledningsdragning med ett enda dataledning för att förkorta 
kabeldragningar och för att minska storleken på ledare och härmed minska kostnaden och vikten för den elektriska 
ledningsdragningen. Mycket anpassningsbara CZone är kostnadseffektivt, skalbart på båtar mellan 25 till 90 fot. 
Moduler kan enkelt läggas till som anpassning till behovet hos OEM och andra användare. Plug och playsystemet är 
utformat för enkel, snabb installation och kräver inte någon fabriksinställning.  
  
Konstruerat för att tåla tuffast möjliga miljöförhållanden, med robusta kasetter och tätningar skyddar CZone mot 
vanliga ombord förekommande elektriska installationer, inklusive spänningstransienter och krävande belastningar. 
Det kommer snart att vara möjligt att ansluta Victron Energy utrustning till BEP Marine’s CZone™ system för att 
medge styrning och övervakning av Victron Quattro’s, växellikriktare och växellikriktare/laddare.  
  
Obegränsad Effekt med Victron Energy 
Victron Energy är en ledande leverantör av autonoma "off-grid" installationer för marina, industriella, automotiva 
ändamål samt Off-grid- och transportabla enheter. Produkter omfattar sinusväxellikriktare/laddare, batteriladdare, 
DC/DC-omvandlare, överföringsswitchar, batteriövervakare, Victron Global Remote, BlueSolar paneler och mer. 
Victron Energy har ett starkt, oöverträffat rykte för teknisk innovation, pålitlighet och för att bygga kvalitet. 
Produkterna är allmänt ansedda för att vara det professionella valet av oberoende elkraft. Besök hemsidan 
(www.victronenergy.com) för ytterligare produktinformation och för att läsa om de senaste innovationerna. 
 
Profil BEP Marine 
BEP Marine grundades år 1970. De är specialiserade på elektriska installationer i olika båtmärken över hela världen. 
Deras produkter inkluderar marina kretsbrytarpaneler, batteribrytare, DC monitorer och mera. För mer information 
besök www.bepmarine.com 
 
 


