E-T-A och Victron presenterar ett nytt gränssnitt för PowerPlex
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E-T-A och Victron presenterar ett nytt Victron-gränssnitt för E-T-A PowerPlex. Med PowerPlex kan
användare enkelt styra elektrisk utrustning på en båt eller speciella fordon. Tack var det här nya gränssnittet
är det nu möjligt att styra en Victron MultiPlus eller Quattro-växelriktare/-batteriladdare och andra Victronprodukter med PowerPlex.
E-T-A PowerPlex
E-T-A har speciellt utformade och utvecklade kretsbrytare som skyddar elektrisk utrustning. Det har också utvecklat ett
eget multiplexsystem för CAN-buss: PowerPlex. PowerPlex är ett elektriskt distributionssystem för att skydda och styra
utrustning ombord på båtar och speciella fordon. PowerPlex är ett öppet system som kan konfigureras med en vanlig
dator som har Windows.
E-T-A PowerPlex Touch PC
E-T-A:s PowerPlex Touch PC-skärm är en komponent som ingår i deras CAN-bussystem för PowerPlex. Med hjälp av
den här pekskärmen kan användare styra all utrustning som är ansluten till PowerPlex. Det nya gränssnittet gör det
möjligt att styra följande Victron-utrustning:
•
•
•
•
•

MultiPlus eller Quattro-växelriktare/-batteriladdare
System för 24 V 180 Ah litiumjonbatterier
BMV-batteriövervakare
Lynx Shunt-CAN-buss
Skylla-i

NMEA 2000
Kommunikationen mellan E-T-A:s PowerPlex och Victron-utrustningen sker via NMEA 2000-nätverket. Det är ett
öppet CAN-bussnätverk där utrustning från olika tillverkare kan kommunicera med varandra.
Det nya gränssnittet för PowerPlex Touch PC är i linje med Victrons filosofi för öppna nätverk: ett perfekt nätverk där
alla komponenter kan samarbeta, oberoende av tillverkare.
Profil för Victron Energy
Victron specialiserar sig på elektrisk utrustning och utvecklar hela tiden nya lösningar för strömförsörjning i olika
situationer. Victron Energy är en välrenommerad leverantör av oberoende installationer utanför nätverket för följande
sektorer: Sjöfart, industri, fordon, utanför el-nätet och återvalidering. I produktutbudet ingår sinusoidala omvandlare,
sinusoidala laddare/omvandlare, batteriladdare, DC/DC-omvandlare, kontrollpaneler, intelligenta batteriövervakare
och mer. Victron Energy har ett avundsvärt rykte när det gäller teknisk innovation, pålitlighet och hållbar utveckling.
Produkterna är kända över hela världen som ett professionellt val för oberoende strömförsörjning. För ytterligare
information om Victron Energy, gå till www.victronenergy.com.
Profil för E-T-A
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH har sitt huvudkvarter i Altdorf bei Nuremberg och har varit ett
internationellt framgångsrikt företag i över 60 år. E-T-A är marknadsledare när det gäller design och tillverkning av
kretsskyddslösningar för ett mångfald av industrier. Deras CAN-bussbaserade multiplexsystem, PowerPlex, utgör en
global standard för pålitlighet, innovation och mångsidighet. Den har installerats i krävande tillämpningsområden:
arbetsfartyg, performance yachts och sailing yachts samt specialfordon. För ytterligare information om E-T-A, gå till
www.e-t-a.com
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