SmartRemote (Retail)

Artikelnummer: 77010600

Check uw Mastervolt product in één oogopslag
De SmartRemote maakt ieder MasterBus systeem compleet. Met zijn elegante verschijning en compacte
afmetingen is de SmartRemote een ideaal bedieningspaneel in eenvoudige systemen. Maar ook in grotere
systemen komt lokale uitlezing altijd van pas! Toepassingen variëren van boten en voertuigen tot stationaire
systemen.

Lokale uitlezing
Mastervolt producten maken intelligente energiesystemen met geavanceerde monitoring- en
bedieningsdisplays mogelijk. Maar situaties waar de voorzijde van een apparaat slecht afleesbaar of te
beperkt is, vragen om een compact kleurendisplay in de nabijheid van het apparaat. In zulke gevallen biedt
de SmartRemote de ideale oplossing.

Eenvoudig in gebruik
Het nieuwe SmartRemote display is in alle opzichten uniek. Verbind de SmartRemote met een Mastervolt
apparaat en bekijk de belangrijkste gegevens of pas een instelling aan. De bediening is zo simpel dat een
handleiding overbodig is. Snel de accu's checken, even de walstroomzekering instellen, of de Mastervolt
CombiMaster op standby zetten was nog nooit zo eenvoudig.

Makkelijk te installeren
Het SmartRemote display kan eenvoudig worden ingebouwd maar laat zich ook integreren in een Blue Sea
Systems Custom 360 paneel. Aansluiten is snel geklaard: plug gewoon de netwerkkabel in het Mastervolt
apparaat en klaar is Kees!

Betaalbaar
De SmartRemote biedt waar voor z'n geld met zo veel functies in een compact en stevig ontwerp, voor een
prijs die u zal verrassen.

Kenmerken
·

Kleurendisplay voor lokale uitlezing.

·

Toont de belangrijkste apparaatgegevens.

·

Maakt eenvoudige instelling mogelijk.

·

Instelbare energiebesparende modus.

·

Compatibel met MasterBus netwerk.

·

Eenvoudige, universele montage.

·

Plug & Play &ndash; geen configuratie of voedingsspanning nodig.

·

Integratie met de Blue Sea Systems Custom 360 panelen.

·

Ondersteuning voor Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds, Noors, Fins.

Ondersteunde producten:
·

CombiMaster, alle modellen.

·

ChargeMaster Plus, alle modellen.

·

MLI Ultra 5500, MLI Ultra 2750, MLI Ultra 5000, MLI Ultra 2500, mli 1250, MLI Ultra MKI.

·

MasterShunt 500 CZone, MasterShunt 500.

Denk groot, begin klein ... SmartRemote!

Specificaties
Algemene specificaties
Interfaces

MasterBus

Display/uitlezing

2,8 inch, 320 x 240 pixels, high colour

Montage

paneelbevestiging (uitsparing: Ø 52 mm / 2 inch, inclusief 4 schroeven);
Blue Sea 360-paneelmontage (inclusief borgring)

Beschermingsgraad

IP20

Afmetingen, hxbxd

72 x 72 x 29,4 mm
2,8 x 2,8 x 1,1 inch

Gewicht

0,075 kg
0,2 lb

Levering inclusief

MasterBus kabel (6 mtr), Mastervolt-CZone dropkabel (1 mtr),
handleiding

Technische specificaties
Stroomverbruik

Bus aangedreven, < 160 mW (ruststand)

