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De GlobalLink 520 verbindt je remote Victron systeem of individuele producten met VRM, ons online Victron Remote 
Management portal.In dat portaal kunt u stroom en historische systeemwerking bewaken – zoals accuspanning en laadstatus – 
van overal ter wereld. VRM is gratis te gebruiken. 
 

Uniek is de voorgeïnstalleerde en vooruitbetaalde SIM-kaart: de GlobalLink is inclusief 5 jaar 4G LTE-M verbinding SIM-kaarten 
kopen en en onderhouden is niet noodzakelijk. 
 

Functies 
• Smart apparaat1) en VE.Direct ondersteuning: Verbind tot 10 Victron Smart-producten via BLE en twee 

vastbedrade VE.Direct apparaten.  
 

• VRM-bewaking: Bewaak de laadstatus van de accu, het stroomverbruik, de stroomopbrengst van de PV, het 
aggregaat en de netspanning, of controleer de temperatuurmetingen. Controleer waarschuwingen en voer 
diagnostische controles uit.  

 

• RuuviTag-ondersteuning Deze sensoren maken via BLE verbinding en zijn eenvoudig in te stellen met behulp 
van VictronConnect. Alle gegevens, zoals temperatuur, vochtigheid en luchtdruk, zijn rechtstreeks 
beschikbaar in VRM. 

 

• Ondersteuning voor aangepaste SIM-kaarten. 
 

• Eenvoudige montage en configuratie: De Globallink 520 is op de muur. te monteren. De Bluetooth-functie 
maakt een snelle verbinding en eenvoudige configuratie mogelijk via onze VictronConnect-app. 
 
1) Raadpleeg de GlobalLink 520 handleiding voor ondersteunde Victron-producten die via Bluetooth 
verbonden kunnen worden. 

GlobalLink 520 

GlobalLink 520 

Accessoires inbegrepen  
bij de GlobalLink 520 

LTE-M puck-antenne 
voor buitenshuis 
(ANT100200200) 

Optionele LTE-M-
antenne voor 

buitenshuis, om aan een 
muur te bevestigen 

 

GlobalLink 520 ASS030543020 

Voedingsspanning 8 – 70 VDC 

Stroomverbruik 

 Gemiddeld met open 
relais 

Gemiddeld met gesloten 
relais 

12 V 20 mA 40 mA 
24 V 10 mA 20 mA 
48 V 5 mA 10 mA 

Montage Muur  

Ingang verbindingen 

VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd) 2 

RuuviTag-ondersteuning Ja 

Direct uitlezen via Bluetooth Ja  
(sluit tot 10 extra Smart-apparaten aan via BLE) 

Digitale ingangen 2 

Relais 
1 x NO/NC 

DC tot 30VDC: 2A 
AC: 0.5A, 125VAC 

Aansluiting uitgang 

Bluetooth Ja 

WiFi Nee 

Mobiel 

CAT M1 (LTE-M) 17 banden ondersteund door 699 Mhz tot 2690 Mhz 
(totale wereldwijde ondersteuning) 

De banden die momenteel worden ondersteund zijn 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 

Afmetingen 

Externe afmetingen (h x b x d) 123 x 67 x 23 mm 

Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot +50 °C 

Overige 

Antenne  Interne en SMA-connector voor optionele externe antenne 

SIM-kaart vanuit fabriek inbegrepen Vooruitbetaalde 1nce data SIM voor 5 jaar connectiviteit 

Ondersteuning voor aangepaste SIM Ja 

Optionele externe LTE-M SMA-M-antenne 

Antenne voor 
wandmontage 

buitenshuis  
3 meter ANT100200100 

Puck-antenna voor 
buitenshuis 

3 meter ANT100200200 

Opmerkingen 
1. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over de GlobalLink 520 de productpagina, de handleiding en de 

pagina’s van onze gemeenschap:  
https://www.victronenergy.nl/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520 
https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/nl/index-nl.html 
https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html 
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