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ICY4518CP Campère Plug                    

Deze plug kan in ieder bestaand CEE stopcontact geplaatst worden. 

Vervolgens wordt de plug geborgd in het stopcontact, zodat hij door uw gast 

niet verwijderd kan worden. De installatie hiervan kost minder dan een minuut 

per plaats. 

ICY4518CM Campère Module                    
 
Deze module kan in de schakelkast ingebouwd worden. Het apparaat wordt 

na de zekeringautomaat geplaatst en kan bevestigd worden op een DIN rail. 

Wij kunnen complete nieuwe kasten leveren waar deze modules in 

voorgemonteerd zijn, maar ze zijn ook los aan te sluiten in uw bestaande 

schakelkasten. 

ICY4518WS Campère Wall Socket                  

Dit  opbouwstopcontact vervangt het bestaande CEE stopcontact. 

Met ICY Marina Management is het mogelijk om op afstand de elektrische 
aansluitingen op uw ligplaatsen 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

Grip, gemak 
en verhoogde 
inkomsten

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 Marina Management. 

Daarnaast zijn ze alle drie de apparaten uitgerust met een kWh meter en Ampèrebegrenzer.



ICY Marina Management kan 

gekoppeld worden aan uw 

reserveringssysteem. Alle 

frequent gebruikte functies zijn 

dan in uw reserveringssysteem 

beschikbaar. 

U hoeft dus niet in meerdere 

schermen te werken. 

Eenvoudig stroombeheer vanaf uw pcEenvoudig 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 ligplaats inschakelen en op die hoeveelheid 

stroom instellen. Gebruikt een gast teveel stroom, 

dan wordt hij automatisch gewaarschuwd. 

Nooit meer overbelasting van het net
Doordat het systeem u vertelt hoeveel stroom op 

een plaats geleverd mag worden, voorkomt u dat 

het elektriciteitsnet overbelast wordt.

 

Energiemeteruitlezing per plaats 
Deze functie 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 ligplaats uitschakelen 

wanneer er geen gasten liggen. Door middel van 

de koppeling met uw reserveringssysteem gaat dit 

volledig automatisch.

Haal meer uit uw bestaande  
infrastructuur
Doordat ICY Marina Management continu monitort 

hoeveel Ampère er beschikbaar is in uw jachthaven, 

weet u altijd hoeveel stroom u nog kunt verkopen.

Kon u in het verleden slechts 6A per ligplaats 

aanbieden? Nu kunt u door slimme verdeling 

bijvoorbeeld 2 plaatsen 4A geven en een andere 

10A afhankelijk van de behoefte van dat moment.

ICY Marina Management is modulair uitbreidbaar 

met vorstbeveiliging voor het sanitairgebouw, 

automatisch water aftappen etc. 
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