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Victron Energy utökar sitt sortiment med vattentäta laddare 

 
Almere Haven, 08 oktober 2014, Victron Energy, ett ledande holländskt företag som levererar energilösningar, 
tillkännager utökningen av sitt Blue Power Charger IP67 sortiment med tre nya modeller, 24V/5A, 12V/7A och 

12V/13A.  

 
Genom att utöka sortimentet möter Victron Energy kundefterfrågan efter laddare med lägre uteffekt som är lämpliga 
för tuffa miljöer. Precis som laddarna med högre uteffekt är de nya laddarna effektiva och de avger tre till fyra gånger 
mindre värme jämfört med andra laddare i branschen.  
 
Serien består nu av sju modeller, indelade i ett 12V och ett 24V modellsortiment. Den nya Blue Power Charger IP67 
serien omfattar 12V/7A upp till 12V/25A. Blue Power Charger IP67 24V serien omfattar 24V/5A ända upp till Blue 
Power Charger IP67 24V/12A. Alla modeller har en kåpa av gjuten aluminium med hartsinbakad elektronik så att 
varken vatten, smuts eller olja kan orsaka någon skada. Det robusta, stötsäkra och gnistskyddade utförandet 
säkerställer att dessa Blue Power Chargers kan användas i många miljöer, allt från garage, båtvarv, marina, 
campingplatser till krävande tävlingsmiljöer. 
 
Egenskaper hos Blue Power Charger IP67: 
- Anpassningsbar 4-stegsladdningsalgoritm. Laddningsalgoritmen kommer automatiskt att optimera processen i 
relation till sättet som batteriet används på.  
- Skyddad mot överhettning. Även lämplig för användning i varma miljöer som till exempel maskinrum. Utströmmen 
minskar när temperaturen ökar till upp emot 60°C men laddaren klarar detta. 
- Förvaringsläge. Om batteriet inte har laddats ur under en 24-timmarsperiod växlar laddaren över till förvaringsläge. 
I förvaringsläget reduceras floatspänningen för att minimera gasning och korrosion i de positiva elektrodplattorna. 
Denna funktion förhindrar skiktning av elektrolyten och sulfatbildning, några av huvudorsakerna för alltför tidiga 
batterifel.  
- Avbruten start i de avancerade modellerna. Denna funktion förhindrar start av fordonet innan batteriladdaren har 
kopplats ifrån. 
 
 

De nya Blue Power laddarna finns tillgängliga nu. 

 

Meddelande till redaktören: Ytterligare produktinformation avseende Blue Power Charger IP67 eller högupplösta bilder kan laddas 
ner från www.victronenergy.com. Vänligen kontakta Carola Rijnbeek för ytterligare bildmaterial eller frågor . 

 
------------------------------------------- 
Om Victron Energy 
 

Victron Energy erbjuder energilösningar till marina, industriella, fordons-, mobilitets-, Off-Grid och solcellsmarknader över hela världen. Victron Energy grundades 1975 
av Reinout Vader och har sitt huvudkontor i Almere-Haven i Nederländerna  
 
För mer information kontakta Carola Rijnbeek,  +31 36 5359700  crijnbeek@victronenergy.com 
Victron Energy företagslogotypmaterial, pressarkiv och detta pressmeddelande på engelska och andra språk finns tillgängliga på: 
http://www.victronenergy.com/information/press/ 
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