
ICY Control Center
Campsite Management



Met ICY Control Center - Campsite Management is het mogelijk om op afstand de 
elektrische aansluitingen op uw campingplaatsen in te stellen en uit te lezen. 

Tegen een lage investering krijgt u grip op het elektriciteitsverbruik van uw gasten 
en kunt u de verbruiken uitlezen.

Draadloos ampèrelimieten toekennen

Beperken van hoog verbruik

Uitlezen van energieverbruik

Geen aanpassing aan de infrastructuur

PLUG & PLAY installatie
De intelligente ICY Campère plug bevat 
alles wat u nodig heeft om het stroompunt 
van een campingplaats in verbinding te 
brengen met ICY Control Center.

De plug kan simpelweg door uzelf in 
het bestaande stroompunt geplaatst 
worden. Daarna wordt deze geborgd met 
borgschroeven. 

Op aanvraag is tevens een versie verkrijgbaar 
die in de elektrakast kan worden ingebouwd. 



Draadloos ampèrelimieten toekennen

Beperken van hoog verbruik

Uitlezen van energieverbruik

Geen aanpassing aan de infrastructuur

Via het eenvoudig te gebruiken 

ICY Control Center kunt u vanaf de 

receptie instellingen wijzigen per 

campingplaats. 

ICY Control Center kan gekoppeld 

worden aan uw reserveringssyteem.

Grip, gemak 
en verhoogde 
inkomsten

Eenvoudig stroombeheer vanaf uw pc

Eerlijke fee naar verbruik
U kunt uw gasten laten kiezen hoeveel stroom ze ter 

beschikking willen hebben. Bijvoorbeeld: 6A, 12A 

of 16A.

U kunt vervolgens direct draadloos het stroompunt 

van de campingplaats inschakelen en op die 

hoeveelheid stroom instellen. Gebruikt een gast 

teveel stroom, dan wordt dit door het systeem 

gesignaleerd.

Nooit meer overbelasting van het net
Doordat u weet hoeveel stroom er ‘verkocht’ kan 

worden, voorkomt u dat het elektriciteitsnet op de 

camping overbelast wordt.

 

Energiemeteruitlezing per plaats 
Deze optie maakt het afrekenen van een 

verbruiksperiode mogelijk; eventueel gekoppeld 

aan het reserverings- of boekhoudpakket. 

Dit is geschikt voor zowel lang verblijf (vaste gasten) 

als voor kort verblijf. 

Voorkom misbruik van stroompunten
Om oneigenlijk gebruik van stroom te voorkomen 

kunt u de stroom op een campingplaats uitschakelen 

wanneer er geen gasten staan. 

Haal meer uit uw bestaande  
infrastructuur
Doordat ICY Control Center continu monitort 

hoeveel Ampère er beschikbaar is op uw camping, 

weet u altijd hoeveel stroom u nog kunt verkopen.

Kon u in het verleden slechts 4A per campingplaats 

aanbieden? Nu kunt u door slimme verdeling 

bijvoorbeeld 2 plaatsen 2A geven en een andere 

8A afhankelijk van de behoefte van dat moment.

Campsite Management is modulair uitbreidbaar 

met vorstbeveiliging voor het sanitairgebouw, 

automatisch water aftappen etc. Voor meer info 

zie www.icy.nl/campsite-management
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Ervaringen van klanten

Camping De Kleine Wolf
Erik Baarslag (technische dienst) en Luuk Kat (eigenaar)

Erik Baarslag: “Sommige gasten komen met grote elektrische bbq’s 
en heaters aan. Dat zorgde er in het verleden voor dat ik regelmatig 
over de camping moest rijden om schakelaars om te zetten. Nu gaat 
de stroom er een paar minuten af om mensen te waarschuwen. Daarna 

gaat de stroom er automatisch weer op en dat scheelt mij veel tijd. 
Wat voor ons ook een grote meerwaarde biedt, is dat we nu 10 Ampère aan kunnen bieden in 
plaats van 8. Het systeem kijkt naar de totale belasting op een hoofdgroep. Zo kan, door slim 
stroom te verdelen, meer stroom aangeboden worden voor in-dividuele plaatsen dan voorheen.” 

Luuk Kat: “Wij zijn erg blij met ICY Campsite Management. 
Wij kunnen snel aanpassingen maken in het systeem. 
En het is ook ideaal dat het gekoppeld is aan het 
boekingssysteem, zodat instellingen automatisch weer 
terug gaan naar de basisinstellingen wanneer gasten 
vertrekken.”

De Kleine Wolf is dit jaar door de ANWB uitgeroepen tot 
camping van het jaar 2016. De elektriciteit op alle 473 
plaatsen is nu draadloos in te stellen en uit te lezen.

Camping Beerze Bulten
Gerrit-Jan Hagedoorn (eigenaar)
 
“Vroeger moest ik zeer regelmatig de camping op wanneer gasten 
teveel stroom hadden gebruikt. Zowel ‘s morgens vroeg als ‘s avonds 

laat”, aldus eigenaar van Vrijetijdspark Beerze Bulten Gerrit-Jan Hagedoorn. “Nu is dat niet meer 
nodig, omdat het systeem van ICY na een korte tijd automatisch de stroom er weer op zet. Het 
is bovendien zeer praktisch voor ons dat we alles vanuit 
de receptie kunnen regelen, zoals het instellen van de 
Amperages en het uitlezen van energieverbruik.

Dit systeem doet voor ons precies wat het moet doen. 
Ideaal.”

De Beerze Bulten, bekend van onder andere de 
glampingaward 2016, is een vakantiepark met in totaal 
600 plaatsen. 


