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Victron Energy B.V. start samenwerking met BEP Marine 
 

PERSBERICHT Almere, 26 november 2010 
 

Victron Energy B.V. start samenwerking met BEP Marine 
Victron Energy is in samenwerking gegaan met BEP Marine. Dit ten behoeve van de integratie van Victron 
producten met het CZone™ systeem van BEP Marine. Verwacht wordt dat per April 2011 de Victron 
producten compatibel zullen zijn met het CZone™ systeem.  
 
CZone™ systeem  
CZone™ is een geavanceerd, digitaal netwerk bedien- en monitorsysteem. Door middel van een NMEA 2000 CAN 
bus, vervangt CZone een complex web van bedrading met één enkele kabel om zodoende de hoeveelheden kabel te 
verminderen en tevens de grootte van geleiders te verkleinen. Het gevolg hiervan is een vermindering in kosten en 
gewicht van elektrische bedrading. Czone is kosteneffectief schaalbaar op boten variërend van 25 tot 90 feet. Het 
toevoegen van modules is gemakkelijk zodat de wensen van wederverkopers en eindgebruikers gemakkelijk 
ingewilligd kunnen worden. Daarnaast is het zeer gemakkelijk om dit ‘plug and play’ systeem te installeren. 
 
Czone is ontworpen om de zwaarste weersomstandigheden te kunnen weerstaan. Robuuste behuizingen en 
afsluitingen bieden bescherming tegen veel voorkomende elektrische uitdagingen, waaronder spanningssprongen en 
veeleisende ladingen. Binnenkort kan de apparatuur van Victron Energy aangesloten worden op het CZone™ 
systeem van BEP Marine. Zodoende kan de gebruiker Victron Quattro’s, Inverters en Inverter/Chargers bedienen 
en monitoren via Czone. 
 
Altijd stroom met Victron Energy 
Stroomspecialist Victron bedenkt aan de lopende band nieuwe oplossingen voor stroomgebruik op bijzondere 
locaties. Het bedrijf is een toonaangevende leverancier van zelfvoorzienende ‘off-grid’-installaties voor de Marine, 
Industrie, Voertuigen, Off-grid en Revalidatie markten. De productlijn omvat sinus omvormers, sinus 
laders/omvormers, acculaders, DC/DC omvormers, omschakelkasten, de slimme Battery Monitor, Global Remote, 
BlueSolar Panelen en meer. Victron Energy heeft een sterke, ongeevenaarde reputatie in technische innovatie, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. De producten worden wereldwijd beschouwd als dé professionele keuze voor 
onafhankelijke elektrische energievoorziening. 
 
Profiel BEP Marine 
Het bedrijf BEP Marine is in 1970 opgezet en heeft zich gespecialiseerd in elektrische installaties voor verschillende 
bootmerken wereldwijd. Hun productlijn omvat Marine Schakelaar panelen, Accu schakelaars, DC Monitors en 
meer.  
 


