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WITAMY W CZYSTYM KAMPINGU

Firma CamperClean założona w 2010 r. specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach 

w zakresie dostaw zasobów i utylizacji. Stacja czyszcząca CamperClean to niemiecki 

produkt wysokiej jakości, opracowany i wyprodukowany z wielokrotnie nagradzanym know-how niemieckich 

inżynierów i mistrzów. Nagrodzony ADAC Camping Award 2014. 

• Zaoferuj swoim gościom wyjątkową i wzorową obsługę.

• Zainstalowane urządzenia CamperClean zmniejszają koszty zużycia wody, energii elektrycznej, co 

ma ogromny wpływ na ochronę środowiska, pozwalają na utrzymanie czystości i zapewnienie reżimu 

sanitarnego oraz zmniejszają czas poświęcony przez personel.

• Korzystanie ze stacji CamperClean, w zależności od konfiguracji, może być odpłatne co  pozwala na 

relatywny zwrot kosztów inwestycji.

Kolumny CamperClean stosowane są do zasilania w energię elektryczną i świeżą wodę z  przeznaczeniem 

dla kempingów, placów postojowych i przystani żeglarskich. Oferowane przez nas urządzenia, harmonijnie 

wtapiając się w otaczający krajobraz, są długotrwałe i niezawodne.
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Rozwiązania CC dotyczące serwisu kamperów
Przykład zastosowania

Funkcja:
• kierowca kampera najeżdża swoim pojazdem nad studzienkę odbioru szarych ścieków 

(poz. 2) i ustawia go tak, aby jego zawór spustowy znajdował się nad studzienką;

• stacja CamperClean (poz. 1) rozpoznaje pojazd poprzez zintegrowane czujniki i inicjuje 
wstępne płukanie studzienki;

• dysze płuczące (poz. 2) oczyszczają odpływ szarej wody;

• kierowca poprzez otwarcie zaworu opróżnia zbiornik. Może to potrwać do kilku minut 
w zależności od wielkości zbiornika;

• podczas, gdy właściciel kampera pozbywa się szarych ścieków, może całkowicie opróżnić 
i oczyścić kasetę wc w stacji CamperClean (poz. 1);

• po zakończeniu oczyszczania użytkownik przechodzi do stacji poboru świeżej wody (poz. 
3), aby napełnić zbiornik;

• system czujników zintegrowany ze stacją CamperClean (poz. 1) wykrywa odjeżdżający 
pojazd i inicjuje końcowe czyszczenie rynny ściekowej (poz. 2).

Poz. 2

Poz. 1

Poz. 3
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CC W pełni automatyczna stacja opróżniania i czyszczenia

CC Stacja opróżniania i czyszczenia

Poprzez automatyczną stację opróżniania i czyszczenia otrzymują 
Państwo solidne, nowoczesne rozwiązanie, zgodne z aktualnymi 
standardami technicznymi. Jest to idealny wybór dla miejsc postojowych, 
kempingów, wypożyczalni samochodów kempingowych i dla każdego, 
kto chce korzystać z przyjaznego dla środowiska pozbywania się 
nieczystości.

Wszystkie odchody i zanieczyszczenia są odsysane, a kaseta wewnątrz 
jest dokładnie czyszczona wodą. Po zakończeniu czyszczenia kasety, 
która wypełniona jest odpowiednią ilością wody oraz mikrobiologicznego 
dodatku sanitarnego, jest natychmiast gotowa do użycia. Brak zapachu 
lub ryzyka kontaktu z fekaliami.

Opatentowana przez nas, w pełni automatyczna stacja opróżniania 
i czyszczenia może być używana wewnątrz i na zewnątrz. Do pracy w 
zimie dostępny jest wariant zimowy. Dla samodzielnego działania w 
obszarach typu stacje benzynowe i restauracje przy drogach szybkiego 
ruchu itp. dostępny jest wariant chroniący przed wandalizmem.

Wyposażenie:
• w pełni automatyczne opróżnianie i czyszczenie kaset toaletowych takich 

producentów jak Dometic czy Thetford;
• opróżnianie i czyszczenie kaset toaletowych w oparciu o system SOG;
• automatyczne wykrywanie kaset z ochroną przed niewłaściwym 

użytkowaniem;
• technologia czujników zapobiegająca zatorom;
• zintegrowana logika czyszczenia w celu dostosowania do stopnia 

zabrudzenia;
• użycie filtra powietrza w celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów;
• zintegrowany wtrysk mikrobiologicznego dodatku sanitarnego (wolny od 

chemikaliów);
• wyświetlacz LCD z czytnikiem wrzuconych monet;
• płatność regulowana monetą lub żetonem, cena ustalana indywidualnie.

Wyposażenie opcjonalne:
• wersja do użytku zewnętrznego z wysuniętym zadaszeniem dla ochrony przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi;
• ochrona przed mrozem. Podwójna izolacja stacji połączona z zastosowaniem 

przewodów grzejnych do pracy w warunkach do -20 ° C;
• oświetlenie przednie zintegrowane z zadaszeniem;
• czujnik lub przycisk do sterowania rynną odpływu szarych ścieków;
• alternatywnie system numeryczny z kartą magnetyczną lub podobny;
• ochrona przed wandalizmem. Drzwi ze stali nierdzewnej, zawiasy wewnętrzne 

i przełączniki, wyświetlacz i rolki o konstrukcji podnoszącej ich bezpieczeństwo;
• lakiery specjalne;
• indywidualny wygląd.

*Wyróżnione
nagrodą ADAC

Camping Award 2014

Wymiary:
Użytek wewnętrzny WxSxG: 1850x1000x800mm
Użytek zewnętrzny  WxSxG: 1850x1000x900mm
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CC Rynna ściekowa
CC-P-100, CC-P-102 oraz CC-P-104

CC Rynna ściekowa

Szybko - łatwo - czysto. To jest nasze motto. Dotyczy 
to również naszych rynien odprowadzania szarych 
ścieków. Wiele lat przeprowadzonych przez nas badań, 
poświęconych rozwojowi komponentów doprowadziło 
do opracowania niezawodnego, higienicznego 
i wysokowydajnego produktu. 

Studzienka jest wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej 
AISI 304. Specjalna konstrukcja rynien pozwala na 
korzystanie z niej autobusom turystycznym bez 
możliwości ich uszkodzenia lub deformacji. Ponadto 
szeroka siatka i centralny kanał zapewniają doskonałe 
czyszczenie powierzchni mających styczność ze ściekami.

Praca w niskich temperaturach jest gwarantowana przez 
opcjonalny system przeciw zamarzaniu, który sprawia, 
że produkt nadaje się do użytku w zimie. Składa się 
z samoregulującego przewodu grzejnego, elektronicznego 
grzejnika i termostatu, które zapewniają utrzymanie 
minimalnych temperatur wymaganych dla kanałów 
wodnych, aby zapobiec tworzeniu się lodu i pęknięciom 
w rurach.

700 m
m

 do 3090 m
m

CC-P-100
DxSxW:      700x800x400mm
Grubość:     3mm

CC-P-102
DxSxW:      1600x970x400mm

CC-P-104
DxSxW:      3090x970x400mm

Dysze podczas pracy

Klapka dyszy

Dysza płucząca ze stali szlachetnej, odpornej na rdzę

Wyposażenie:
• materiał: stal szlachetna nierdzewna AISI 304;
• do użytku przez autokary, przyczepy turystyczne i kampery;
• mocowanie z regulowaną ramą, poziomowanie;
• syfon;
• rynna odpływowa z siatką ochronną;
• rynna montażowa.

Wyposażenie opcjonalne:
• CC-P-100-LAV System płuczący 5 dysz;
• CC-P-102-LAV System płuczący 11 dysz;
• CC-P-104-LAV System płuczący 21 dysz;
• CC-P-100-ICE System grzewczy;
• CC-P-102-ICE System grzewczy;
• CC-P-104-ICE System grzewczy.
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CC Kolumna serwisowa dla rynien ściekowych
CC-S 210

CC Stacja serwisowa dla rynien ściekowych 

Kolumny serwisowe mogą być używane jako alternatywa dla w pełni zautomatyzowanej stacji utylizacyjnej. 
Obsługa może odbywać się mechanicznie, ręcznie za pomocą przycisku, automatycznie za pomocą fotokomórki 
lub automatycznie za pomocą wrzutnika monet. Prawie wszystkie kolumny serwisowe są kompatybilne z 
opcjonalnymi systemami płatności. Kolumny mogą być wyposażone w krany i węże do ręcznego czyszczenia 
studzienek. Studzienki i kolumny są opcjonalnie dostępne z systemem przeciw zamarzaniu ICE, dzięki czemu 
można je stosować nawet w bardzo niskich temperaturach.

Do każdej kolumny dołączona jest instrukcja obsługi.

Kolumna serwisowa Seria CC-S-210

Kolumna serwisowa wykonana ze stali 
nierdzewnej do sterowania studzienką poboru 
ścieków za pomocą fotokomórki. Fotokomórka 
kontroluje wstępne i końcowe czyszczenie 
studzienki używanych przez właścicieli 
kamperów, przyczep kempingowych i autokarów.

Możliwość konfiguracji z opcją czyszczenia kaset 
toaletowych. Szacht utylizacyjny samoczyszczący 
z dyszami rozpylającymi, sterowany przez 
fotokomórkę (CC-S-210-F) lub przycisk (CCS-
210-P).

Wyposażenie opcjonalne:
• CC-S-210-ICE System ogrzewania;
• CC-S-210-VAC Zawór rozdzielający;
• CC-S-210-VCS System oczyszczania kaset toaletowych;
• CC-S-210-VCS-F System oczyszczania kaset 

toaletowych z fotokomórką;
• CC-S-210-T Rama montażowa.

Wyposażenie:
• materiał: stal szlachetna nierdzewna AISI 304;
• podłączenie węża do płukania kasety (nie 

zastępuje kolumny z wodą pitną);
• kran do płukania pojemników ½”;
• przyłącze wody dla studzienki na ścieki; 1“ w 

modelu CC-P-100, 1 ¼“ w modelu CC-P-102 oraz 
1 ½“ w CC-P-104; 

• zasilanie elektryczne 230V / AC.

CC-S-210
WxSxG: 1200x630x460mm
Grubość: 1,2mm

Fotokomórka
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CC Kolumna czyszcząca
CC-V-304-RP / -P / -F

CC Kolumna czyszcząca dla kaset toaletowych z pojazdów rekreacyjnych i łodzi

Kolumna czyszcząca charakteryzuje się łatwością użycia. Jest obsługiwana przez przycisk nożny lub fotokomórkę, 
dzięki czemu unika się kontaktu z zanieczyszczonymi powierzchniami w możliwie największym stopniu. 

Wylewka została specjalnie tak zaprojektowana, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych (zazwyczaj odpadów) 
do wewnątrz, co jest niezbędne do długotrwałej pracy i niskiej potrzeby jej konserwacji przy użytku w obiektach 
publicznych.

Zbiorniki wyposażone są w kran umożliwiający płukanie kaset toaletowych. Na życzenie, kolumny mogą być 
wyposażone w system grzewczy. 

Kolumna czyszcząca CC-V-304

Kolumna czyszcząca dla wyjmowanych kaset toaletowych. 
Samoczyszcząca z 3 dyszami ze stali nierdzewnej 
aktywowanymi przez włącznik nożny (V-304-RP), fotokomórkę 
wykrywającą pojazd (V-304-F) lub przycisk czasowy (V-304-P). 
W celu uzupełnienia osprzętu, dostępny jest kran do płukania 
kasety. 

CC-V-304
WxSxG: 120x36x36mm
Grubość: 1,2mm

Wyposażenie opcjonalne:
• CC-V304-ICE System grzejny;
• CC-V-304-T Rama montażowa.

Wyposażenie:
• materiał: stal szlachetna nierdzewna AISI 304;
• klapka ochronna obsługiwana przyciskiem nożnym;
• przyłącze węża do płukania kasety (nie zastępuje kolumny 

ze świeżą wodą);
• kran do płukania pojemnika ½“;
• zasilanie elektryczne 230V / AC dla V-304-P / -F.

Sterowanie nożne
V-304-RP

Sterowanie przyciskiem
V-304-RP

Fotokomórka
V-304-RP
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CC Przyłącze kanalizacyjne dla szarych i czarnych ścieków

Przyłącze kanalizacyjne dla szarych i czarnych ścieków

Sprawdzone przyłącze kanalizacyjne dla szarych i czarnych 
ścieków z zastosowaniem w miejscach postojowych z pełną 
obsługą serwisową. Pozwala na odprowadzenie wszystkich 
ścieków z przyczep i pojazdów kempingowych odpowiednio 
wyposażonych w odpływ szarych ścieków.

W tym celu użyte są membrany gumowe oraz ze stali 
nierdzewnej.

Kompletna jednostka może być zamontowana równo 
z podłożem i połączona z różnymi systemami odprowadzania 
wody.

Pokazane tutaj elastyczne elementy opływu nie są dołączone.

Punkt łączeniowy dla ścieków

WxSxG: 320x320x320mm

Płyta adaptacyjna 
do bezpośredniego 

podłączenia kanalizacji

Jednostka z membraną 
gumową i ze stali 

nierdzewnej
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CC Kolumny serwisowe dla miejsc postojowych Eurokolumny

Obudowa kolumny

Aby sprostać Państwa specjalnym wymaganiom 
nasze kolumny serwisowe dostępne są w różnych 
rozmiarach. Obudowa wewnętrzna składa się z 
pięciu kluczowych elementów, mocno ze sobą 
poskręcanych i wykonanych z polietylenu.

Oświetlenie

Oprócz standardowych żarówek 2D 16W 
dostępna jest aktualizacja do klastra LED o mocy 
3W. Obie opcje sterowane są przez fotokomórkę 
P12R. Dostępne jest również oświetlenie 
awaryjne zasilane bateryjnie.

Wybór materiału

Nasze standardowe obudowy są wykonane 
z odpornego na promieniowanie UV i wodę 
morską ABS i dostępne w kolorze niebieskim, 
czarnym i  kości-słoniowej. Dostępne są 
też obudowy z efektem drewna i delikatną 
powierzchnią do wyboru z dużej palety kolorów. 
Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej 
lub malowanego proszkowo aluminium.

Możliwość podłączenia

Możliwe połączenie jedno- lub 
trójfazowe, od 16-400A. Gniazda 
CEE IP44 lub IP67 są dostępne w 
naszym asortymencie.

Dodatki

Oprócz naszych standardowych 
złączy oferujemy inne opcje, takie 
jak: wyjścia wody, telewizyjne 
i  sieci komputerowej jako punkt 
połączenia do istniejącej już sieci 
telewizyjnej czy internetu.
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CC Kolumny serwisowe z pomiarem zużycia

CC Inteligentna Karta

Operatorzy parkingów coraz częściej doceniają 
znaczenie rozliczeń opartych na zużyciu w zależności 
od wykorzystania różnych mediów.

Przy wciąż rosnących kosztach energii, szczególnie 
ważne jest upewnienie się, że klienci będą ją zużywać 
w sposób odpowiedzialny, a nie zbędny, np. ogrzewając 
nieużywane przyczepy kempingowe lub namiotowe 
przedsionki.

Przełożenie zużycia energii elektrycznej bezpośrednio 
na użytkownika jest jedną z najbardziej korzystnych 
metod. Dzięki najnowszym rozwiązaniom w tej 
dziedzinie i tak zwanemu inteligentnemu zapisowi, 
można szybko i łatwo uzyskać bezpośredni wgląd w 
dane energetyczne obiektu.

Pomoże to w podjęciu decyzji, jaki model płatności jest 
najbardziej odpowiedni dla Twojego miejsca.

Z poziomu komputera można:
• ustalać opłaty;
• konfigurować kartę RFID;
• określać terminy ważności pobytu klienta;
• udzielać uprawnień dostępu;
• uzyskać przegląd niewykorzystanych kredytów.

Kolumna pozwala na:
• wybór gniazdka;
• pobranie kredytów dla wybranego punktu poboru;
• pozostałe kredyty załadować na kartę.
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CC Kolumny serwisowe z systemem poboru opłat

Zasilanie elektryczne dla kamperów

Za pomocą tylko jednej kolumny głównej i dodatkowych słupów satelitarnych można zaopatrzyć w zasilanie 
elektryczne do 12 miejsc postojowych. W kolumnie głównej znajduje się panel dotykowy z opcjami sterowania dla 
maksymalnie 12 gniazd CEE. Można zintegrować 4 gniazda CEE w kolumnie głównej i kontrolować kolejne 8 gniazd 
CEE w słupach-satelitach.

Wyposażenie:
• innowacyjny panel dotykowy najnowszej generacji z 

maksymalnie 12 sterowanymi wyjściami;
• możliwość rozszerzenia o kolumny satelitarne z 1 do 4 

gniazdami;
• główna kolumna z maksymalnie 4 zintegrowanymi 

gniazdami CEE;
• system płatności za pomocą RFID lub monet;
• rozliczenie według zużytych kWh;
• materiał ABS odporny na promieniowanie UV i wodę 

morską.

Opcje dodatkowe:
• oświetlenie otoczenia, zestaw 3W LED z fotokomórką;
• standardowe kolory: kość słoniowa, głęboka czerń, błękit 

oceaniczny (inne kolory dostępne na zamówienie);
• wykonanie: korpus z ABS-u w kolorze z efektem dębu
• Golden-Oak, obudowa Dibond w kolorze szarym metalicznym lub 

obudowa Woodland-Green w kolorze zielonym;
• pokrycie ze stali nierdzewnej: obudowa ze stali szlachetnej, 

nierdzewnej;
• płyta montażowa podstawy cynkowana ogniowo.

Kolumna-satelita 
z gniazdami CEE

Kolumna główna z systemem płatności
RFID i panelem dotykowym
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CC Seria NB dla poboru świeżej wody

Kolumna poboru świeżej wody z czasowym poborem wody
• płyta podstawy wykonana z mosiądzu;
• zawór odcinający 15 mm;
• zawór zwrotny;
• mosiężny zawór wody ½ ”z przyłączem węża;
• wyłącznik RCBO 6A, 2-biegunowy;
• przełącznik z pierścieniem świetlnym dwukolorowym, 

zielonym i czerwonym;
• opcjonalne 2 przyciski do włączania/wyłączania;
• elektroniczny walidator monet;
• zamykana kaseta na monety;
• ilość wody swobodnie regulowana i sterowana czasowo;
• dostawa małych ilości wody (filiżanka kawy);
• kolor: metalowo-szary.

Warianty wyposażenia:
• oświetlenie: górna część kolumny oświetlona, zestaw 

LED 3W z fotokomórką P12R;
• system ogrzewania (ochrona przed mrozem i pękaniem 

rur, z termostatem i samoregulującymi przewodami 
grzejnymi);

• pokrycie ze stali nierdzewnej (obudowa ze stali 
szlachetnej odpornej na rdzę).

Cała gama serii NB została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60592: w 1992 r. 
przez laboratorium badań ochrony środowiska Brytyjskiego Instytutu Norm i ma stopień 

ochrony IP65 przed wnikaniem kurzu i wody.

Podstawa-płyta montażowa Oświetlenie 3W LED

WxSxG 285x245x245mm

WxSxG 1147x300x300mm
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CC Seria NB Świeża woda lub szare ścieki

Kolumna ze świeżą wodą z czasowym poborem wody

Kolumna serwisowa NB3 dla świeżej wody lub szarych 
ścieków z przyłączem wody. Opcjonalnie, wpust 
kanalizacyjny z klapą ze stali nierdzewnej. Wpust jest 
połączony bezpośrednio z systemem kanalizacyjnym 
i umożliwia odprowadzanie ścieków szarych przez 
połączenie go wężem z przyczepą poprzez klapę 
sprężynową wpustu studzienki. Dzięki możliwości 
otwarcia stalowej klapy, wpust jest łatwy w utrzymaniu.

Cała gama serii NB została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60592: w 1992 r. 
przez laboratorium badań ochrony środowiska Brytyjskiego Instytutu Norm i ma stopień 

ochrony IP65 przed wnikaniem kurzu i wody.

WxSxG 1147x300x300mm

Warianty wyposażenia:
• oświetlenie: górna część kolumny oświetlona, zestaw 3W LED z fotokomórką P12R;
• system grzejny (ochrona przed mrozem i pękaniem rur, wyposażona w termostat 

i samoregulujące przewody grzejne);
• kratka odpływowa całkowicie ocynkowana z klapą ze stali szlachetnej.

Podstawa-płyta montażowa

Oświetlenie 3W LED

WxSxG 285x245x245mm

Kratka ściekowa ocynkowana z 
klapą ze stali szlachetnej

WxSxG 200x490x335mm
Szerokość 615mm w przypadku 
użycia kratki odpływowej z płytą 

montażową podstawy
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CC Kolumna serwisowa dla miejsc postojowych seria NB

Kolumny serwisowe serii NB

Najpopularniejsze kolumny serwisowe z naszej oferty, 
przeznaczone dla miejsc kempingowych pochodzą z serii 
NB. Oferują stabilność, trwałość i  styl w łatwej do instalacji i 
utrzymaniu obudowie. Oferujemy cztery różne rozmiary, 
przy czym rozmiar 3  jest obecnie najbardziej popularny 
w branży turystycznej. Rozmiary 1 i 2 używane są głównie do 
słupów oświetleniowych lub kolumn satelitarnych. Rozmiar 
4 jest przeznaczony do tworzenia głównych jednostek 
dystrybucyjnych.

Wewnętrzna obudowa kolumn serii NB jest wykonana 
z polietylenu, natomiast obudowa zewnętrzna z ABS odpornego 
na promieniowanie UV i wodę morską. Ta kompozycja 
zapewnia wysoką stabilność pod względem promieniowania 
UV i odporność na zarysowania, jak również wytrzymałość 
i odporność na korozję.

Standardowe kolory w tej wersji to kość słoniowa, niebieski 
lub czarny. Oferujemy również inne kolory w alternatywnych 
materiałach jak zielony lub dębowy.

Cała gama serii NB została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60592: w 1992 r. 
przez laboratorium badań ochrony środowiska Brytyjskiego Instytutu Norm i ma stopień 

ochrony IP65 przed wnikaniem kurzu i wody.

WxSxG 1147x300x300mm

Warianty wyposażenia

Energia elektryczna (z licznikiem energii elektrycznej i bez niego), 
przyłącze wody. Podłączenie TV i LAN. Oświetlenie otoczenia 
poprzez diody LED.

Kratka kanalizacyjna ocynkowana z 
klapą ze stali szlachetnej

Kratka kanalizacyjna używana jest w 
połączeniu z naszą płytą montażową i 
kolumną serwisową z przyłączem wody. 
Wpust kanalizacyjny jest podłączony 
bezpośrednio do przyłącza ścieków. 
Szara woda może być usuwana za 
pomocą węża. Wpust ma sprężynową 
klapę. Dodatkowo posiada klapę 
rewizyjną, którą zabezpieczają trójkątne 
śruby.

Podstawa-płyta montażowa

Nasza ocynkowana płyta 
montażowa podstawy służy do 
łatwego i profesjonalnego montażu 
kolumn serwisowych. Cztery 
spawane, dwustronne zespórki M10 
gwarantują dokładne połączenie 
między fundamentem a kolumną. 
Może być również użyta do kratki 
odpływowej.

WxSxG 285x245x245mm

WxSxG 200x490x335mm
Szerokość 615mm w przypadku użycia 
kratki odpływowej z płytą montażową 

podstawy
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CC Niezbędne dodatki

Wyposażenie:
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 2x30mA;
• wyłącznik instalacyjny 2x16A;
• licznik poboru energii elektrycznej 2x45A;
• gniazdo CEE 2x16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

CC-TT2FE

Podwójne wejście typu 
Turing. UV-odporne.

WxSxG 240x190x90mm

Wyposażenie:
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 2x30mA;
• wyłącznik instalacyjny 2x16A;
• gniazdo CEE 2x16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

CC-TT2FE MM

Podwójne wejście typu Turing 
z licznikiem poboru prądu. 
UV-odporne.

WxSxG 1147x300x300mm

Wyposażenie:
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 16A;
• gniazdo CEE 2x16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

CC-S1FE

Pojedyncze wejście turing 
poprzez gniazdo CCE lub dławnicę 
kablową. UV-odporne.

WxSxG 1147x300x300mm

Wyposażenie:
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 16A;
• licznik prądu 45A;
• gniazdo CEE 16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset IP65.

CC-SS2FE MM

Pojedyncze wejście turing poprzez 
gniazdo CCE lub dławnicę kablową. 
UV-odporne. Z licznikiem poboru 
energii elektrycznej.

WxSxG 240x190x90mm
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CC Mobilny Dom

Przedstawione tutaj produkty dostępne są z licznikami energii elektrycznej i bez nich. Powszechnie 
stosowaną praktyką jest wyposażanie prywatnie zakupionych miejsc wypoczynkowych w liczniki 
energii elektrycznej. Standardowe opłaty urlopowe są zwykle naliczane według stawki ryczałtowej 
i dlatego nie są wyposażone w liczniki prądu.

CC-S1F bez licznika prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez 
gniazdo CCE lub dławnicę kablową. UV-
odporne.
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 16A;
• gniazdo CEE 16A 230V IP44.

CC-S2 z licznikiem prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez 
gniazdo CCE lub dławnicę kablową. Posiada 
zamykane drzwiczki. UV-odporne.
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 16A;
• licznik prądu 45A;
• gniazdo CEE 16A 230V IP44.

WxSxG 315x235x135mm

CC-SS2F z licznikiem prądu 16A/32A

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez gniazdo CCE z napięciem 16A 
lub 32A jeśli istnieje potrzeba zapewnienia wyższego napięcia. UV-odporne.
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 16A/32A;
• licznik prądu 45A;
• gniazdo CEE 16A/32A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x220x120mm

WxSxG 240x190x90mm

CC-SS2F TVT z licznikiem prądu 16A/32A

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez 
gniazdo CCE z napięciem 16A lub 32A. Dodatkowe 
wejście TV na spodzie dla DVBT i satelity. UV-odporne.
• typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 16A/32A;
• licznik prądu 45A;
• wejścia DVBT i satelitarne; 
• gniazdo CEE 16A/32A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x380x120mm
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CC Zasilanie elektryczne dla domu mobilnego i letniskowego

CC-RR1F z licznikiem prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home z 
napięciem do 80A. UV-odporny. 
• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 80A;
• klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x220x120mm

CC-R1 z licznikiem prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home z 
napięciem do 80A. UV-odporny. 
• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 80A;
• klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 315x235x135mm

CC-R8 z licznikiem prądu

Ośmiokrotne złącze typu Mobile-Home z 
napięciem do 60A. Drzwiczki zamykane na 
klucz. Klasa ochrony IP56. Główny włącznik 
zasilania w drzwiczkach.

Montaż ścienny lub na cokole. Cokół montażowy 
dostępny jako opcja dodatkowa.

WxSxG 728x515x250mm

CC-R2 z licznikiem prądu

Podwójne złącze typu Mobile-
Home. Drzwiczki zamykane 
za pomocą klucza. Główny 
wyłącznik zasilania w 
drzwiczkach. 

WxSxG 425x310x160mm
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CC Zasilanie elektryczne dla miejsc postojowych

CC-TT2F/3F/4F 

2/3/4 -krotne wejście dla miejsc postojowych z napięciem do 16A. UV-odporne.
• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 2x/3x/4x30mA;
• wyłącznik instalacyjny 2x/3x/4x -16A;
• gniazdo CEE 2x/3x/4x -16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

Dodatkowo dostępny drążek umożliwiający montaż na wysokości 500 mm.

CC-TT2FMM z licznikiem prądu 

2/3/4 - krotne wejście dla miejsc postojowych z napięciem do 16A. UV-odporne.
• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny -16A.
• licznik prądu 2x45A;
• gniazdo CEE 3x -16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65.

Gwałtowny wzrost zużycia energii elektrycznej na nowoczesnych miejscach 
postojowych i w parkach kempingowych zwiększa zapotrzebowanie na dostęp do 
energii elektrycznej z użyciem jej liczników. Jednostka zapewnia większą kontrolę 
nad zasobami energii elektrycznej i przekazuje odwiedzającym odpowiedzialność 
za kontrolę zużycia energii.

CC-T3 zamykane

3-krotne wejście dla miejsc postojowych. Napięcie do 16A. UV-odporne.
• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 3x30mA;
• wyłącznik instalacyjny 3x -16A;
• gniazdo CEE 3x -16A 230V IP44.

Wyłącznik automatyczny zamknięty na klucz. Możliwość przypisania 
autoryzacji dostępu np. dla personelu.

CC-TT2FL/3FL/4FL z oświetleniem

2/3/4- krotne wejście dla miejsc postojowych z oświetleniem Napięcie do 16A. UV-odporne.
• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 2x/3x/4x30mA;
• wyłącznik instalacyjny 2x/3x/4x -16A;
• gniazdo CEE 2x/3x/4x -16A 230V IP44;
• klapka funkcji reset: IP65;
• 9W kontrolka niskiego poziomu energii.

Kombinacja zasilania energią elektryczną i przyciemnionym światłem. Sterowane 
fotokomórki. Cała jednostka jest  ocynkowana do wysokości 1,7m. Zamontowany drążek 
montażowy.

WxSxG 300x220x120mm

WxSxG 300x220x120mm
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CC Stacja dystrybucyjna stacjonarna lub mobilna

Dystrybutor stacjonarny

Specjalne stacjonarne stacje dystrybucyjne są zaprojektowane dla możliwości 
użycia różnych przekrojów poprzecznych przewodów dochodzących czy 
wychodzących. 

Stacja dystrybucji może być wyposażona w szeroką gamę wyłączników 
głównych, różnicowoprądowych czy wyłączników instalacyjnych

Każda stacja dystrybucyjna może być zaprojektowana i skonfigurowana według 
indywidualnych potrzeb i wymagań

Dystrybutor do elastycznego użytku

Stacjonarna lub mobilna stacja do 
dystrybucji energii na potrzeby imprez 
okolicznościowych odbywających się w 
budynkach lub na zewnątrz.

Dostępne są podłączenia jedno- i trójfazowe. 
Indywidualnie wyposażone.

Ocynkowane ramy mogą być dostarczane w 
celu łatwego montażu i demontażu podczas 
imprez.
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CC Inteligentna kontrola Udostępnianie dostępu i rozliczanie
energii elektrycznej poprzez fale radiowe/przewodem

System Kontrola inteligentna moduł przesyłu fal radiowych:
• zdalny odczyt licznika i aktywacja/dezaktywacja gniazd elektrycznych specjalnie dla 

miejsc kempingowych;
• transmisja danych drogą radiową lub kablową;
• zgodny ze zużyciem rachunek za energię elektryczną zamiast zryczałtowanej stawki;
• rosnąca świadomość konsumentów, jeśli chodzi o zużycie;
• unikanie niegospodarnego zużycia na koszt operatora;
• ograniczenie ciągłej pracy nagrzewnic lub innych odbiorników energochłonnych;
• uczciwe fakturowanie, każdy płaci za właściwe zużycie;
• nieautoryzowane użycie energii elektrycznej jest eliminowane przez zdalne 

uruchomienie lub blokadę gniazda;
• oszczędność kosztów i czasu, brak konieczności odczytu energii elektrycznej na 

miejscu;
• akceptacja i zrozumienie wśród gości dzięki uczciwym rozliczeniom.

Zalety:
• transmisja drogą radiową. Przewód PowerLine lub kabel, bezpieczna transmisja danych;
• brak konieczności dodatkowych prac budowlanych, ponieważ transmisja odbywa się 

drogą radiową lub za pośrednictwem istniejącej sieci energetycznej;
• łatwy w użyciu, odczyt licznika oraz uruchamianie/blokada poprzez przycisk;
• wyświetlanie zużycia w kW/h z obliczeniem kosztów w €;
• interfejs do różnych systemów zarządzania miejscami kempingowymi, oprogramowanie 

wielojęzyczne;
• istniejące szafy dystrybucyjne można w razie potrzeby doposażyć;
• dostępne kombinacje od 1 do 32 gniazd na szafę rozdzielczą;
• możliwość rozbudowania systemu do 1000 miejsc parkingowych i więcej;
• szafy dystrybucyjne mogą być również dostarczane w formie przygotowanej do 

późniejszej rozbudowy;
• opłacalne rozwiązanie, szybka amortyzacja, system już wielokrotnie instalowany w 

Niemczech.

CamperClean

CamperClean
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CC Kempingowa jednostka przyłączeniowa i oświetlenie

Kolumny oświetleniowe serii NB

Aby uzupełnić naszą ofertę kolumn kempingowych, 
oferujemy również kolumny oświetleniowe 
dostosowane do norm i standardów w każdym 
obszarze Państwa działalności.

Części boczne i górna pokrywa wykonane są z 
tworzywa ABS. Charakteryzuje się ono wysoką 
odpornością na promieniowanie UV, a wykończenie 
zapewnia doskonałą odporność na zarysowania. 
Panele boczne są dostępne w różnych wariantach 
kolorystycznych, np. niebieski, czarny lub kość 
słoniowa. Z innego materiału można również 
wybrać panel o efekcie drewna.

Jednostka przyłączeniowa dla pól namiotowych

Jednostka przyłączeniowa dla namiotów. Jest ona 
używana przez operatorów pól namiotowych od lat 
80-tych. Od tego czasu nie tylko jakość namiotów, ale 
także oczekiwania obozowiczów bardzo się zmieniły 
i są oni o wiele bardziej wymagający.

• Typ ochrony: IP56;
• wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
• wyłącznik instalacyjny 10A wtyczka;
• wyłącznik instalacyjny 6A oświetlenie;
• 5m przewód oświetlenia;
• gniazdo CEE 2x;
• wtyczka CEE 16A 230V;
• klapka funkcji reset: IP65.

Dostępne wymiary:

Wysokość: Szerokość: Głębokość:
582mm 180mm 1132mm
832mm 180mm 180mm
1132mm 180mm 180mm
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CC Słupki oświetleniowe

Słupek oświetleniowy Deco

Słupek oświetleniowy Deco 
charakteryzuje się niskim natężeniem 
oślepiającego światła. Jest solidny 
i  ma klasyczny wygląd. Wyposażony 
w diody LED, dostępny z różnymi 
lampami. Możliwość wyboru opcji 
funkcji awaryjnej i fotokomórki. 
Wytworzone z odlewu aluminium.
• Wydajność świetlna 86,7 lm / W;
• 2000-4200k (HID) 4000K (LED);
• żywotność 50 000 godzin L70;
• symetryczne rozproszenie światła;
• wariant funkcji awaryjnej;
• opcjonalna fotokomórka.

Słupek oświetleniowy  Titan

Dzięki nowoczesnej konstrukcji 
słupki świetlne Titan są optymalnie 
dostosowane do zastosowań 
komercyjnych. Przedstawiony tutaj 
produkt posiada wybity przez prasę 
aluminiowy korpus z wykończeniem 
w efekcie drewna i głowicę ze stali 
nierdzewnej z wewnętrznymi otworami 
wentylacyjnymi. Dostępna jest również 
opcja wykończenia ze stali nierdzewnej.

Wysokość całkowita 1000 mm, 
dostępna również o wysokości 750 mm.

W zestawie znajduje się 
energooszczędna lampa 23W. W razie 
potrzeby dostępna jest również opcja z 
fotokomórką.

Woodland 360° 

Również Woodland 360 
Lightpost jest wykonany 
z afrykańskiego twardego 
drewna o nazwie „Opepe”.

Słupek sterowniczy 
wyposażony jest w dojście 
serwisowe i pokrywę, za którą 
znajduje się linia zasilająca.

Podświetlana głowica 
kolumny jest zasilana lampą 
2D 16W, równocześnie 
oferowana jest też opcja z 
oświetleniem LED.

Z ocynkowaną stopą do 
bezpiecznego montażu.

Woodland 800

Wykonana z afrykańskiego drewna 
twardego o nazwie „Opepe” to kolumna 
oświetleniowa Woodland 800. 
Dostarczamy ją w stanie bez wcześniejszej 
obróbki. Dzięki temu mają Państwo 
możliwość podziwiać naturalny wygląd 
tego afrykańskiego, specjalnego drewna, 
które z biegiem czasu będzie się zmieniać 
ze względu na panujący klimat. W ramach 
potrzeb możecie poddać to drewno dalszej 
obróbce, tak aby pasowało kolorem do 
warunków otoczenia, w jakim się znajduje.

Wbudowana oprawa oświetleniowa 
jest zasilana lampą PL9 o małej mocy. 
Dostęp do kabli odbywa się za pomocą 
zdejmowanych przednich paneli słupka. 
Z ocynkowaną stopą do bezpiecznego 
mocowania.

W 1000mm G 186mm
W 1000mm G 135mm

WxSxG 970x170x170mmWxSxG 800x140x140mm
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CC Słupki oświetleniowe

Słupek oświetleniowy Lincoln

Oprawa z odlewanego aluminium 
z przezroczystym kloszem 
z poliwęglanu i unikalnym 
zintegrowanym odbłyśnikiem 
stożkowym.

Prawdopodobnie jedna z najbardziej 
wytrzymałych kolumn w naszej 
ofercie.

Płyta montażowa podstawy 
dostępna jako opcja dodatkowa.

Oświetlenie: lampa 26W TC-T.

Słupek oświetleniowy Leuchtturm

Wykonana z odpornego na 
uderzenia PCV z poliwęglanową 
soczewką Fresnela, ta kolumna 
świetlna przekonuje doskonałym 
oświetleniem przy minimalnie 
w górę promieniującym świetle. 
Transmisja światła skierowana 
jest w dół. Dostarczana jest z płytą 
montażową i lampą 42W.

Słupki oświetleniowe S1100 & S800 LED

Nasze nowe niestandardowe kolumny oświetleniowe LED łączą styl, jakość 
i dożywotnią gwarancję na korozję. Specjalna formuła żywicy syntetycznej 
zastosowana przy ich produkcji umożliwia niemal bezobsługowe 
użytkowanie.

Wcześniej zabarwione, zapewniają wysoką odporność na promienie UV i 
wytrzymują najtrudniejsze warunki środowiskowe.

Wykorzystuje napięcie 230V. Głowica wyposażona jest w klaster LED o 
mocy 7W lub 10W. Zapewnia świeże oświetlenie LED w chłodnej barwie 
bieli.

Płyta montażowa podstawy dołączona jest do zestawu.

Produkt ten kierowany jest do miejsc wymagających nowoczesnych 
oświetleń. Jeśli chcesz nadać swojemu miejscu współczesny wygląd, 
powinno to być twoim wyborem.

Wysokość: Zasięg głowicy: Długość stopy:

800mm 150mm 245mm

1100mm 150mm 245mm

W: 1301mm G: 150mm

W: 1050mm G:200mm
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CC Stacja ładowania E-Auto

e-Charge

Nasz najnowszy produkt to stacja ładowania 
e-Charge dla pojazdów elektrycznych. Jest to 
rozwiązanie dla pojedynczego miejsca zgodne ze 
standardami przemysłu. Posiada mechaniczne 
połączenie i wyposażenie przeznaczone specjalnie 
dla rynku pojazdów elektrycznych.

Jednofazowe, szybkie ładowanie przez wtyczkę Typ 
2 o mocy 7 kW. System ładowania oparty o wtyczkę 
Mode 3. Zasięg dla każdej godziny ładowania około 
50 km.

Stan ładowania sygnalizowany jest kolorową diodą 
LED. Wyposażony w stacyjkę.

Dodatkowe wyposażenie:
• Wtyczka Typ 2 IEC62196;
• natężenie prądu opcjonalnie 16A (3,6kW) lub 32A 

(7,2kW);
• Mode 3 IEC61851-1 wtyczka systemu ładowania 

dla pojazdów elektrycznych z  pilotem i kontrolą 
kontaktu;

• wskaźnik kontroli ładowania LED;
• wyłączniki nadprądowe łatwo dostępne przez 

przezroczystą klapę;
• włącznik/wyłącznik gniazda.
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CC Stacja ładowania E-Auto

e-Charge

Nasz najnowszy produkt to stacja ładowania 
e-Charge dla pojazdów elektrycznych. Jest to 
rozwiązanie dla pojedynczego miejsca zgodne ze 
standardami przemysłu. Posiada mechaniczne 
połączenie i wyposażenie przeznaczone specjalnie 
dla rynku pojazdów elektrycznych.

Jednofazowe szybkie ładowanie dzięki przewodowej 
wtyczce do ładowania. Zasięg dla każdej godziny 
ładowania około 50 km.

Stan ładowania sygnalizowany jest kolorową diodą 
LED. Wyposażony w stacyjkę.

Dodatkowe wyposażenie:
• Wtyczka Typ 2 IEC62196;
• natężenie prądu opcjonalnie 16A (3,6kW) lub 32A 

(7,2kW);
• Mode 3 IEC61851-1 wtyczka systemu ładowania 

dla pojazdów elektrycznych z pilotem i kontrolą 
kontaktu;

• wskaźnik kontroli ładowania LED;
• wyłączniki nadprądowe łatwo dostępne przez 

przezroczystą klapę;
• włącznik/wyłącznik gniazda.
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CC Inteligentna kontrola
System kart RFID

CC Inteligentna karta:
• bezgotówkowe korzystanie z wyposażenia na polach 

kempingowych, placach postojowych i przystaniach;
• bezdotykowa technologia RFID;
• wykorzystywana przy korzystaniu z prysznicy, pralek itd.;
• autoryzacja dostępu z możliwością kontroli uprawnieniami;
• sterowanie szlabanem dla różnych systemów kontroli 

wjazdu;
• różne terminale płatnicze dla rozliczeń za miejsce postojowe 

lub biwakowe, zwrot karty i środków, płatności gotówką lub 
kartą debetową;

• prosta i samodzielna regulacja cen i funkcji urządzenia
• Wsparcie dla wielu języków;
• wielomiejscowe, łatwe w użyciu oprogramowanie 

komputerowe ze statystykami rezerwacji i kontrolą 
szlabanów dostępu;

• kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania 
miejscami kempingowymi naszych partnerów.
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CC Terminal inteligentnej kontroli IV/W, IV/S oraz V/S

Terminale dla kart służące do doładowania kredytów, wydawania i odbioru kart, a także 
rozliczania opłat za parkowanie i miejsca namiotowe.

CC Inteligentna karta:
• wniesienie opłat za miejsca postojowe i namiotowe za pomocą 

monet, banknotów lub karty debetowej;
• możliwość dostosowania do pięciu kategorii cenowych, rozliczenie 

opłat klimatycznych;
• wydanie karty wraz z opłaconymi kredytami i wpłatą depozytu za 

kartę;
• odbiór karty wraz ze zwrotem pozostałego salda jak również 

wypłatą depozytu;
• pamięć obsługuje do 180 kart, opcjonalnie również więcej;
• wyświetlanie pozostałego salda kart;
• wydruk paragonu dla każdej transakcji płatniczej;
• wielojęzyczny interfejs użytkownika -D, GB, NL F, ES, DK, inne na 

życzenie;
• ceny depozytów kart i miejsc parkingowych/namiotowych 

dowolnie regulowane przez operatora;
• zasoby dla zwrotu należności w zależności od typu 350,- € do 

1600,- €;
• prosta i intuicyjna obsługa za pomocą przycisków ze stali 

nierdzewnej;
• niezwykle jasny kolorowy wyświetlacz o przekątnej 6,5 ”lub 8,4” 

dostosowany do użytku na zewnątrz;
• możliwość pobrania wszystkich danych rozliczeniowych z 

urządzenia lub poprzez e-mail;
• solidna obudowa ze stali lub stali szlachetnej do montażu 

podtynkowego lub jako jednostka wolnostojąca;
• załadunek z tyłu, oświetlenie LED na życzenie;
• fronty dostępne w różnych kolorach RAL w zależności od typu 

urządzenia;
• moduł przeglądarki internetowej z analizą obłożenia miejsc 

postojowych dostępny jako opcja dodatkowa.

Terminal kontroli

Bankomat z funkcją wydawania i odbioru karty 
jak też płatnościami za miejsce. Jako wariant 
do zabudowy lub wolnostojący.

Zasilanie 230V / AC. Pobór mocy ok. 60 W.

Typ: Wysokość: Szerokość: Głębość:
IV/W 760mm 600mm 350mm
IV/S 1665mm 715mm 350mm
V/S 1665mm 765mm 400mm
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CC Terminal inteligentnej kontroli

Terminale płatnicze do meldowania i wymeldowania oraz doładowania karty. Sprzedaż 
i zamówienia na bułki i inne produkty. System online i interfejs dla dokonywania rezerwacji.

CC Terminal inteligentnej kontroli:
• ekran dotykowy 12” lub 20” z opcją podglądu widoku 

miejsca i jego wyboru;
• meldowanie i wymeldowanie gości;
• zapłata za miejsca postojowe i namiotowe;
• pełne określanie cen odbywa się za pomocą 

adaptacyjnego oprogramowania do rezerwacji, np. 
„Easy camp”;

• wydawanie kart z doładowanymi kredytami i wpłaconym 
depozytem;

• odbiór karty z wypłatą niewykorzystanych kredytów za 
pomocą zwrotów na kartę płatniczą;

• dodatkowa funkcja np. dostawa bułek lub sprzedaż 
innych produktów i usług;

• możliwe połączenie z systemem kamer i szlabanów;
• pamięć obsługuje do 150 kart, opcjonalnie również 

więcej;
• wyświetlenie kredytów pozostałych kredytów na karcie;
• wydruk paragonu dla każdej transakcji płatniczej;
• wielojęzyczny interfejs użytkownika -D, GB, NL F, ES, DK, 

inne na życzenie;
• prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu 

dotykowego;
• bardzo jasny wyświetlacz, szczególnie odpowiedni do 

użytku na zewnątrz;
• wysyłanie przez e-mail danych rozliczeniowych i 

komunikatów o błędach;
• solidna obudowa ze stali malowanej proszkowo lub ze 

stali szlachetnej, do montażu podtynkowego lub jako 
samodzielna jednostka;

• fronty dostępne w różnych kolorach RAL w zależności 
od typu urządzenia.

Warianty rozmiarów i waga
dostępne na zapytanie.

Zasilanie: 230V / AC
Pobór mocy: ok. 60W
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CC Inteligentna kontrola
dla wyświetlania posiadanych środków

Pozostałe środki i okres ważności.

CC660063 Inteligentna kontrola:
• wyświetlanie instrukcji dla użytkownika i pozostałych kredytów;
• tekst wyświetlany w kilku językach;
• obudowa odpowiednia do montażu pod- i natynkowego;
• wodoodporny zgodnie z klasą ochrony IP-66;
• front wykonany z odpornego na uderzenia i zarysowania szkła akrylowego;
• opcjonalnie dostępny w różnych kolorach RAL;
• zasilanie 230V / AC. Pobór mocy ok. 2W.

Wysokość: Szerokość: Głębość:

200mm 120mm 60mm

SMART Control
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Kontrola dostępu dla bezpłatnego lub płatnego dostępu z różnymi uprawnieniami.
Zastosowanie: myjnie, sauny, łaźnie rodzinne, miejsca utylizacji.

CC Inteligentna karta
Dostęp

SMART Control

Wysokość: Szerokość: Głębość:

200mm 120mm 60mm CC660050

120mm 120mm 37mm CC660121

CC660063 Inteligentna kontrola:
• wyświetlanie instrukcji dla użytkownika i pobranych środków;
• tekst wyświetlany w kilku językach;
• indywidualnie definiowane prawa dostępu dla różnych 

obiektów;
• możliwość kombinacji różnych praw dostępu;
• możliwość ustawienia bezpłatnego lub płatnego prawa 

dostępu;
• dwa regulowane czasy blokady, np. cisza nocna;
• dwie różne taryfy dla różnych typów gości;
• sprawdzanie okresu ważności karty;
• blokowanie kart;
• proste i samodzielne dostosowywanie cen za pomocą karty 

konfiguracyjnej;
• tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą 

oprogramowania komputerowego;
• wyjście dla przekaźnika do sterowania elektrycznym 

mechanizmem otwierania drzwi;
• obudowa odpowiednia do montażu pod- i natynkowego;
• wodoodporny zgodnie z IP-66;
• front z odpornego na uderzenia i zarysowania szkła 

akrylowego;
• urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL.

CC660050 Inteligentna karta dostępu & CC660051 
Inteligentna karta dostępu wersja Compact

Zasilanie CC660050 230V/AC
Zasilanie CC660121 12-24V AC o. DC. lub 12-24V DC. 

Pobór mocy ok. 2W 
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CC Inteligentna karta
Sterowanie pralką i suszarką

Sterowanie pralką i suszarką z rozliczaniem według czasu i indywidualnym obciążeniem 
karty. Zastosowania: pralki, suszarki bębnowe itp.

CC Inteligentna karta Sterowanie pralką i suszarką:
• wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych kredytów; 
• tekst wyświetlany w kilku językach;
• obciążenie karty kwotą za cały proces mycia lub suszenia w 

momencie, gdy karta znajduje się w urządzeniu;
• nadaje się do konwencjonalnych lub przemysłowych pralek i 

suszarek bębnowych;
• możliwa krótkotrwała aktywacja maszyny w celu wyciągnięcia 

prania po zakończeniu programu;
• proste i niezależne dostosowywanie cen za pomocą karty 

konfiguracyjnej;
• tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą 

oprogramowania komputerowego;
• wyjście dla przekaźnika sterującego stycznikiem obciążenia 

aktywnej maszyny;
• obudowa przystosowana do montażu pod- i natynkowego, 

wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP-66;
• front z odpornego na uderzenia i zarysowania szkła 

akrylowego;
• urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL. 

CC660064 & CC660066 Inteligentna karta
Inteligentna karta Typ C CC660064 standardowe pralki

Inteligentna karta Typ I CC660066 pralki przemysłowe

Zasilanie  CC660050 230V/AC
Pobór mocy ok. 2W

Wysokość: Szerokość: Głębość:

200mm 120mm 60mm
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CC Inteligentna karta
Sterowanie pralką i suszarką

Sterowanie natryskiem dla rozliczania według zużycia wody lub czasu z systematycznym 
obciążaniem karty. Obszary zastosowania: natrysk, płukanie, umywalka.

CC Inteligentna karta Sterowanie natryskiem Typ K:
• wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych kredytów;
• tekst wyświetlany w kilku językach;
• podświetlany uchwyt na karty, dostępny również dla breloków  

RFID;
• funkcja Start/Stop za pomocą opcjonalnego przycisku;
• możliwość konfiguracji kwoty rozliczenia w przyrostach co 

5 centów;
• opcje podłączenia do wodomierza i monitora przepływu;
• prosta i samodzielna regulacja cen za pomocą karty 

konfiguracyjnej;
• możliwość tworzenia indywidualnej karty konfiguracyjnej za 

pomocą oprogramowania komputerowego;
• dowolnie regulowane płukanie higieniczne, długość i czas 

płukania;
• dwa przekaźniki do sterowania zaworem elektromagnetycznym 

i oświetleniem kabiny prysznicowej;
• obudowa przystosowana do montażu pod- i natynkowego, 

wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP-66;
• odporny na uderzenia i zarysowania front ze szkła akrylowego;
• urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL.

CC660059 & CC660061 Inteligentna karta

Inteligentna karta typ K LCD sterowanie natryskiem CC660059 
z uchwytem na kartę.

Inteligentna karta typ K/ST LCD sterowanie natryskiem CC660061 
z uchwytem na kartę oraz przyciskiem Start/Stop.

Zasilanie 12-24V AC lub DC
Pobór mocy ok. 2W  

Wysokość: Szerokość: Głębość:

200mm 120mm 60mm

SMART Control
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CC Inteligentna karta
Sterowanie pralką i suszarką

Sterowanie natryskiem dla rozliczania według zużycia wody lub czasu z systematycznym 
obciążaniem karty. Obszary zastosowania: natrysk, płukanie, umywalka.

CC Inteligentna karta Sterowanie natryskiem Typ E:
• wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych 

kredytów;
• tekst wyświetlany w kilku językach;
• pobór kwoty należnej za pełen cykl natrysku w czasie, 

gdy karta znajduje się w urządzeniu;
• funkcja Start/Stop za pomocą opcjonalnego przycisku;
• opcje podłączenia do wodomierza i monitora przepływu;
• prosta i samodzielna regulacja cen za pomocą karty 

konfiguracyjnej;
• tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za 

pomocą oprogramowania komputerowego;
• łatwo regulowane higieniczne płukanie, długość  i czasy 

płukania;
• dwa przekaźniki do sterowania zaworem 

elektromagnetycznym i oświetleniem kabiny 
prysznicowej;

• obudowa przystosowana do montażu pod-i natynkowego, 
wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP-66;

• odporny na uderzenia i zarysowania front ze szkła 
akrylowego;

• urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach 
RAL;

• dostępne również jako urządzenie kombinowane dla 4 
lub 6 pryszniców.

CC660060 Inteligentna karta
Sterowanie natryskiem LCD

Napięcie 12-24V AC oder DC.
Pobór mocy ok. 2W 

CF-Natrysk urządzenie 4 kanałowe LCD-230V CC660113
CF-Natrysk urządzenie 6 kanałowe LCD-230V CC660114

Wysokość: Szerokość: Głębość:

200mm 120mm 60mm
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CC Inteligentna karta
Kontrola szlabanów dostępu wersja Offline

Kontrola bramek bezpłatnego lub płatnego wjazdu z możliwością nadania różnych uprawnień. 
Obszary zastosowania: Bramka wjazdu/wyjazdu.

CC Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja 
offline:
• wyświetlanie instrukcji użytkownika i  pozostałych 

kredytów;
• tekst wyświetlany w kilku językach;
• indywidualnie definiowane prawa dostępu dla różnych 

obszarów;
• możliwość ustawienia bezpłatnego lub płatnego 

użytkowania;
• dwa regulowane czasy blokady, np. na noc 

i popołudniowy odpoczynek;
• funkcja anti-passback przeciwko możliwości 

podwójnego wjazdu;
• dwa plany kosztów dla różnych typów gości;
• możliwość sprawdzenia okresu ważności karty;
• blokowanie kart;
• wydanie i zwrot kart (przy urządzeniach typu TII);
• prosta i samodzielna korekta cen;
• posiada kartę konfiguracyjną;
• tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej 

za pomocą oprogramowania komputerowego;
• wyjście dla przekaźnika do sterowania bramką;
• wejście do przesyłu przez styk z pętlą indukcyjną;
• aluminiowa obudowa dostępna w dwóch wersjach, 

lakierowana proszkowo;
• zestaw instalacyjny dostępny również dla kolumn 

innych producentów.
• urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach 

RAL.

CC660101 & CC660102 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline

Typ T  I  CC660101 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline 
Typ T  II CC660102 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline z modułem wydania kart i  zwrotu

Napięcie 12-24V AC oder DC
Pobór mocy ok. 2W

Wysokość: Szerokość: Głębość:

T I 1020mm 145mm 145mm

T II 700mm 300mm 250mm
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CC Inteligentna karta
Stacja doładowania RFID

Obszary zastosowania: Do czytania i zapisywania danych na kartach transponderów RFID i 
breloków zbliżeniowych.

CC Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online:
• diody LED (czerwone/zielone) i urządzenie sygnalizacyjne do 

wskazywania stanu poprzez pomoc głosową;
• indywidualnie definiowane prawa dostępu dla różnych 

obszarów;
• dwa regulowane czasy blokady, np. na noc i  popołudniowy 

odpoczynek;
• funkcja anti-passback przeciwko możliwości podwójnego 

wjazdu;
• dwa plany kosztów dla różnych typów gości;
• sprawdzanie okresu ważności kart;
• blokowanie kart;
• rejestrowanie wszystkich operacji bramki;
• jedno wyjście dla przekaźnika sterowania bramką;
• wejście dla przesyłu przez styk z pętlą indukcyjną;
• połączenie danych za pomocą dwużyłowej magistrali (RS-

485);
• zestaw montażowy dostępny dla kolumn innych producentów, 

klasa ochrony IP-66.

CC660067 & CC660104 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online
Jednostka do zabudowy CC660067 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online 
Typ T I CC660104 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online (kolumna) 

Napięcie 230V/AC lub 12-14V AC/DC
Pobór mocy 2W  

Typ: Wysokość: Szerokość: Głębość:

Do zabudowy 155mm 180mm 37mm

T II 1020mm 145mm 145mm
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CC Inteligentna karta
Stacja doładowania RFID

Obszary zastosowania: Do czytania i zapisywania danych na kartach transponderów RFID i 
breloków zbliżeniowych.

CC Inteligentna karta Stacja doładowania RFID: 
• obudowa konsoli z diodą LED czerwoną/zieloną do 

wyświetlania aktualnego stanu;
• akustyczne odpowiedź po  każdym zapisie;
• odporna na zarysowania powierzchnia z tworzywa 

sztucznego;
• ze złączem USB lub RS-232.

CC663000 & CC663002 Inteligentna karta Stacja doładowania RFID 

Stacja doładowania RFID CC66300 z interfejsem RS-232
Stacja doładowania RFID CC66300 z wejściem USB

Napięcie 5V DC poprzez USB lub zasilanie sieciowe
Pobór mocy ok. 0,5W

Napięcie 12-24V AC oder DC
Pobór mocy ok. 2W

Karty transponderów RFID lub breloki do kluczy:
• karty transponderów w formacie karty kredytowej 

zgodnie z ISO7810;
• dostępne puste oraz jedno lub dwustronne;
• grubość karty 0,8 mm lub 1,0 mm;
• breloczek z oczkiem i powierzchnią dla nadruku  

(cena w zależności od ilości i druku na życzenie).

SMART Control

SMART Control
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Oprogramowanie CamperClean dla systemu Windows do doładowań kredytów i zarządzania 
kartami.

CC PREMOS-CAMP
Oprogramowanie do systemu Windows

CamperClean PREMOS CAMP Oprogramowanie dla systemu 
Windows
• dodawanie i odliczanie kredytów. Określenie okresu ważności 

i praw dostępu;
• rozliczenie pozostałego salda i wypłata depozytu. Wydruk 

paragonu za księgowane transakcje;
• prawa dostępu dla różnych typów gości i obszarów;
• statystyki rezerwacji z rozbudowanymi opcjami analiz;
• blokowanie kart;
• wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych sprawozdań;
• ograniczone uprawnienia dla personelu recepcji;
• oddzielne rozliczenie rezerwacji dla każdego pracownika 

recepcji;
• interfejs przyjazny użytkownikowi. Możliwość użycia na wielu 

stanowiskach;
• przyjazny w użytku z ekranem dotykowym używanym 

w terminalach sieciowych;
• dostępny sterownik dla istniejących systemów zarządzania 

kempingami;
• moduł monitorowania bramek poprzez inteligentną kontrolę 

bramek w wersji Online dostępny dodatkowo ze złączem USB 
lub RS-232.

CC663011 Oprogramowanie Windows:

CamperClean PREMOS-CAMP Oprogramowanie do 
dokonywania rezerwacji i zarządzania dla systemu 
Camp-Card.
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CC PREMOS CAMP
Moduł bramek dostępu wersji online

CC-PREMOS CAMP Moduł
Moduł bramek dostępu wersji online:
• przejrzysta prezentacja wszystkich ruchów bramki;
• czas blokady można ustawić dla pory lunchu lub nocnej;
• możliwe użycie bramek o różnych poziomach uprawnień;
• przejrzyste zarządzanie kartami w celu dostosowania 

uprawnień i komentarzy;
• możliwe blokowanie kart;
• opcjonalnie ograniczenie okresu ważności;
• funkcja anti-passback, zapobiega wielokrotnym wjazdom 

przy użyciu jednej karty;
• możliwe działanie serwera niezależnie od stacji roboczych;
• pomocna funkcja sortowania i filtrowania.

CC663015 Moduł bramek dostępu wersji online

Dodatkowe oprogramowanie dla CamperClean PREMOS-CAMP.
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Firma Krozmet specjalizuje się w branży transportu technologicznego.

Naszym głównym profilem działalności jest produkcja przenośników oraz części 
zamiennych.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu jesteśmy traktowani jako 
wiarygodny i kompetentny partner biznesowy, który nie ogranicza się jedynie do 

dystrybucji potrzebnych części, ale służy radą w rozwiązywaniu powstających 
problemów.

W skład naszej oferty wchodzi kompleksowy projekt oraz wykonanie przenośników 
(taśmowych, rolkowych, zgrzebłowych, kubełkowych, redlowych, itp.).

Serwis firmy działa na terenie całej Polski.

Specjalizujemy się również w produkcji krążników standardowych oraz o wymiarach 
pod zamówienie klienta.

Wykonujemy konstrukcje stalowe na życzenie klienta.

W oparciu o wysoką jakość naszych produktów, szybką realizację zamówień, 
możemy cieszyć się wysokim poziomem zaufania naszych klientów.

www.krozmet.pl
krozmet@krozmet.pl

+48 89 672 61 10

NASZE MARKI:



PLANOWANIE MIEJSC KEMPINGOWYCH CAŁKOWICIE Z JEDNEJ RĘKI

Więcej informacji na www.camperclean.pl

Planowanie

Serwis

Technologia

Wykonanie

Państwa życzeniem i 
zapewniamy optymalne 
wykorzystanie powierzchni.

Planujemy zgodnie z

odbywa się z firmami 
wybranymi wspólnie z 
Tobą.

Realizacja

systemy płatności, kontroli 
dostępu i wiele innych.

Zasoby i utylizacja

Nawet po dokonanej 
realizacji jesteśmy dla 
Państwa dostępni.

Przegląd techniczny


