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NASA – Framtidens batteriövervakning

NASA BM-2 Batterimonitor
Komplett batterimätare med 200A-shunt och batteribankar 
upp till 999Ah. Du får kontroll på hur batteriet mår avseende 
laddning, ström och spänning. Visar även tid tills batterierna är 
urladdade/fulladdade med aktuell förbrukning/laddning. Kan 
mäta spänning på starbatteri (separat).

BM-2 visar: 

•	 Spänning

•	 Ström (till/från batteribanken)

•	 Antal Ah (till/från batteribank)

•	 Batteribankens energistatus (energistapel 0-100 %) 

All information ger en god kontroll över hur batteribanken 
utnyttjas vilket kan förlänga batteriets livstid samt undvikande 
av oönskade urladdningar.

NASA BM-1 Batterimonitor
Med BM-1 har du ständig kontroll på ditt batteri i husbilen. Du 
får information på hur batteriet mår avseende laddning, ström 
och spänning. BM-1 ger dig även information om kvarvarande 
batteritid vid förbrukning eller tid tills dess batterierna är full-
laddade.

BM-1 visar: 

•	 Spänning

•	 Ström (till/från batteribanken)

•	 Batteribankens energistatus (energistapel 0-100 %) 

•	 Tid till urladdat eller fulladdat batteri
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Tekniska data

BM-1 BM-2 BM-1 (BT)

Art nr 5200 5201 5205

Matningsspänning (V) 8 - 16 8 - 16 8 - 16

Strömförbrukning (mA) 1,5 1,5 2

Batterikapacitet (Ah) 5 - 600 5 - 999 5 - 600

Max kontinuerlig belastning (A) 100 199 100

Max kontinuerlig laddning (A) 100 199 100

Shunt Standard (A) 100 200 100

Max avläsningsavstånd 5m från display till batteri 5m från display till batteri Inom räckvidd för bluetooth

Mått HxBxD (mm) 125 x 62 x 23 125 x 62 x 23

App för fjärravläsning (BT) Nej Nej Ja

Trådlös batteriövervakning
När du är i behov av en batterimonitor, men saknar yta för en 
display, eller om det skulle innebära mycket jobb att dra kabel 
till	en	sådan,	finns	nu	en	lösning.

BM-1 (BT) kommer att övervaka din båt eller husbils batterier 
och överföra denna data direkt till din telefon eller surfplatta, 
helt trådlöst via blåtandsöverföring.

En	gratis	och	dessutom	enkel	Android	app,	finns	att	ladda	ner	i	
Google play butiken (Kräver Android V4,3 eller senare).

Denna app visar dig bodelsbatteriets spänning, aktuell förbruk-
ning/laddning	och	hur	mycket	ström	det	finns	kvar.	Ett	akustiskt	
alarm varnar om batterinivån blir farligt låg.

Appen visar också startbatteriets spänning.

För	iOS	användare	finns	det	en	mer	sofistikerad	app,	med	
ytterligare funktioner och kan köpas i App store. Denna app är 
kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. Fungerar även 
med Apple watch för iPhone (kräver iOS 9,0 eller senare).

Monitorn som endast drar 2mA, levereras med en 100A shunt 
och ett färdigt kablage för en enkel installation.


