E-T-A en Victron maken nieuwe interface voor PowerPlex bekend
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E-T-A en Victron maken een nieuwe Victron interface voor E-T-A PowerPlex bekend. Met PowerPlex
kunnen gebruikers elektrische apparatuur op een schip of speciaal voertuig eenvoudig bedienen. Dankzij
deze nieuwe interface is het nu mogelijk om een Victron MultiPlus of Quattro omvormer/acculader en
andere Victron producten met PowerPlex te bedienen.
E-T-A PowerPlex
E-T-A is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van stroomonderbrekers om elektrische apparatuur te
beschermen. Bovendien hebben ze hun eigen CAN-bus multiplexing systeem ontwikkeld: PowerPlex. PowerPlex is een
elektrisch distributiesysteem waarmee boordapparatuur van schepen en speciale voertuigen wordt beschermd en kan
worden bediend. PowerPlex is een open systeem dat kan worden geconfigureerd op elke PC/Laptop die op Windows
draait.
E-T-A PowerPlex Touch PC
De E-T-A PowerPlex Touch PC weergave is een onderdeel van hun PowerPlex CAN-bus systeem. Aan de hand van
deze Touch PC kan de gebruiker de apparatuur bedienen die is aangesloten op de PowerPlex. Via de nieuwe interface
kunnen de volgende Victron toestellen worden bediend:
•
•
•
•
•

MultiPlus of Quattro omvormer/acculader
Lithium-ion 24V 180Ah accusysteem
BMV accumonitor
Lynx Shunt Canbus
Skylla-i

NMEA 2000
De communicatie tussen de E-T-A- PowerPlex en Victron apparatuur verloopt via het NMEA 2000 netwerk. Het
betreft een open CAN-bus netwerk waarin apparatuur van verschillende fabrikanten onderling kan communiceren.
De nieuwe interface voor de PowerPlex Touch PC sluit aan bij de open-netwerkfilosofie van Victron: een perfect
netwerk waarin alle onderdelen kunnen samenwerken, ongeacht de leverancier.
Profiel Victron Energy
Stroomspecialist Victron ontwikkelt voortdurend nieuwe oplossingen voor energiegebruik in uiteenlopende situaties.
Victron Energy is een toonaangevend leverancier van autonome installaties voor de volgende sectoren: Zeevaart,
Industrie, Voertuigen, Off-grid en revalidatie. Het productenprogramma bestaat uit sinusomvormers, sinusladers/omvormers, acculaders, DC/DC omvormers, schakelkasten, de intelligente accumonitor en meer. Victron Energy heeft
een benijdenswaardige reputatie op het gebied van technische innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De
producten worden wereldwijd aanvaard als de professionele keuze voor onafhankelijke stroomtoevoer. Ga voor extra
informatie over Victron Energy naar www.victronenergy.com.
Profiel E-T-A
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH, met hoofdkantoor te Altdorf bei Nuremberg, oogst al ruim 60 jaar
wereldwijd succes. E-T-A is de marktleider op het gebied van ontwerp en productie van stroomkringbeveiligingen in
uiteenlopende sectoren. Hun op CAN-Bus gebaseerde Multiplexing systeem, PowerPlex, is een wereldwijde referentie
voor betrouwbaarheid, innovatie en veelzijdigheid. Het wordt gebruikt in veeleisende toepassingen: werkboten,
motorjachten, zeiljachten en speciale voertuigen. Ga voor extra informatie over E-T-A naar www.e-t-a.com
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