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Blue Power Paneel
Het Blue Power Paneel biedt intuïtieve bediening voor al uw apparaten die verbonden zijn met uw VE.Net
netwerk. U kunt het paneel gebruiken om alle instellingen van deze apparaten te bekijken en te configureren.
Daarnaast zijn de volledig personaliseerbare overzichtsschermen ideaal om uw hele systeem nauwkeurig in de
gaten te houden.
De BPP beschikt over een geïntegreerde VE.Net naar VE.Bus Converter (VVC). Dit maakt het voor u mogelijk om
de krachtige bediening van de VE Configure software te combineren met de simpele interface van de BPP.
Zonder dat u een computer of andere interface apparatuur nodig heeft.

Blue Power Control GX

BPP2 en BPC GX
Het Blue Power Paneel 2 en het Blue Power Control GX hebben nagenoeg dezelfde eigenschappen. Het verschil
tussen beide modellen is het design en de montagemogelijkheden van het paneel. De body van de GX is
gemaakt van plastic. Dit oogt modern en maakt het paneel lichter. Een extra voordeel van het GX paneel is de
gemakkelijke montage: het bijgeleverde montageframe maakt het mogelijk om het paneel zowel vanaf de voorals de achterzijde te monteren. Dankzij het frame zijn de monteergaten niet zichtbaar.
Eigenschappen
•
Volledige monitoring & bediening van alle verbonden VE.Net apparaten
•
Geïntegreerde VE.Net naar VE.Bus Converter (VVC)
•
Real-time systeem status uitlezingen
•
Personaliseerbare overzichtsschermen
•
Speciaal monteerframe voor montage aan voor- en achterzijde (alleen GX-model)
•
Eenvoudig te installeren
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Blue Power Paneel 2
Voedingsspanningsbereik

Blue Power Paneel 2
9 – 70V DC

Stroomverbruik @ 12V (VVC uitgeschakeld)
Stand-by

<1mA

Achtergrondverlichting uit

55mA

Achtergrondverlichting aan

70mA
Stroomverbruik @ 12V (VVC ingeschakeld)

Stand-by

<1mA

Achtergrondverlichting uit

70mA

Achtergrondverlichting aan

85mA

Bedrijfstemperatuurbereik

-20 – +50°C

Potentiaalvrij contact

3A / 30VDC / 250V AC (Normaal Open)

BEHUIZING
Materiaal & kleur
Afmetingen voorpaneel (b x h)
Afmetingen body (w x h)
Gewicht

plastic

aluminium
120 x 130 mm
(Standaard PROS2 Paneel)
100 x 110 mm
0,28 Kg
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