ICY Campsite Management
Draadloos beheer van uw camping

Met ICY 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.
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Ampèrelimiet instellen
Energieverbruik uitlezen
Verbruikslimiet instellen
Stroom aan/uit op basis van boeking

Wij bieden de keuze uit drie verschillende Campère apparaten. Alle drie hebben
dezelfde functies en bevatten alles wat u nodig heeft om de stroomaansluiting
van uw gast draadloos in verbinding te brengen met ICY Campsite Management.
Daarnaast zijn alle drie de apparaten uitgerust met een kWh meter en
Ampèrebegrenzer.

ICY4850CM Campère Module 		
Deze module is MID gecertificeerd en kan in de schakelkast ingebouwd worden.
Het apparaat wordt na de zekeringautomaat geplaatst en kan bevestigd worden op
een DIN rail. Campère Modules zijn uitgerust met een display waarop afwisselend
het actuele verbruik en de meterstand getoond worden.
Wij kunnen complete nieuwe kasten leveren waar deze modules in voorgemonteerd
zijn, maar ze zijn ook los aan te sluiten in uw bestaande schakelkasten.
Kiest u voor Campère Modules, dan heeft u voor de aansturing hiervan een
Controller nodig (apparaat links). De ICY4940CC is geschikt voor de aansturing
van maximaal 4 modules, de ICY4941CC maximaal 8 modules en de ICY4942CC
maximaal 15 modules.

ICY4518WS Campère Wall Socket

		

Dit opbouwstopcontact vervangt het bestaande CEE stopcontact.

ICY4518CP Campère Plug 				
Deze plug kan in ieder bestaand CEE stopcontact geplaatst worden. Vervolgens wordt de
plug geborgd in het stopcontact, zodat deze door uw gast niet verwijderd kan worden.
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