Produktguide

BAS2 – Marknadens mest lättanvända och
flexibla system för byggnadsautomation,
ger stor energibesparing och dessutom
lägsta totalkostnad

BAS2 XL13

Modulbaserat och framtidskompatibelt
BAS2 XL13 är vårt största system. Den är
modulbaserad och kan bestyckas med upp till
13 in- och utgångsmoduler i valfri kombination. Enkelt att anpassa till varje enskilt apparatskåp utifrån anläggningens behov.
Den har 7 kommunikationsportar (USB,
Ethernet TCP/IP, modem, Modbus master/slave
RTU/TCP, OP/PC, DUC-slinga) och M-Bus via
adapter.
CPU-modulen är enkel att byta vilket gör
BAS2 XL13 framtidskompatibel.

BAS2 XE16-COM

Ett litet system med stora
möjligheter
BAS2 XE16-COM är ett kompakt system. Den
har 8 ingångar som individuellt kan väljas som
digitala, analoga eller pulsingångar, samt 4 digitala och 4 analoga utgångar.
Den kommunicerar via USB, Ethernet
TCP/IP, modem, OP/PC, DUC-slinga, Modbus
master/slave RTU/TCP och M-Bus, samt expansionsport för anslutning av BAS2 E16.
Ett integrerat fäste för DIN-skena och en form
som passar i standard normkapsling gör inbyggnaden enkel och billig.

BAS2 XE16-LT

Enklare men lika kraftfullt
styrsystem
BAS2 XE16-LT är vårt enklaste och minsta system i det flexibla objektorienterade
BAS2-konceptet.
Liksom XE16-COM har den 8 ingångar som
individuellt kan väljas som digitala, analoga
eller pulsingångar, samt 4 digitala utgångar och
4 analoga utgångar.
Till skillnad från XE16-COM har den färre
kommunikationsportar och kommunicerar enbart via USB, OP/PC-panel och DUC-slinga.
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Expansionsmodul för
XE16-COM
Med BAS2 E16 introducerar vi en ny möjlighet
att bygga ut en befintlig XE16-COM med fler
in- och utgångar, när behovet i en anläggning
ökar.
Genom att ansluta E16 till expansionsporten utökas systemet med ytterligare 8 ingångar
som individuellt kan väljas som digitala eller
analoga, samt 4 digitala utgångar och 4 analoga
utgångar.
Totalt två expansionsmoduler kan kopplas
till en XE16-COM.

Med BAS2 är det enkelt att
spara energi och sänka drifts- och
underhållskostnaderna.
BAS2 är marknadens mest lättanvända system för styrning, reglering,
övervakning och energibesparing i
fastigheter.
BAS2 utvecklas och marknadsförs av BASTEC AB, i samarbete med
lokala entreprenörer i Sverige.
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