Profesionalna kolumna serwisowa
CAMPER DROP PRO

OŚWIETLENIE LED
GNIAZDA CEE
230V/10A

WRZUTNIK MONET DO
POBORU OPŁAT

AKTYWOWANIA KRANU
DO POBORU WODY
START / STOP

AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE
POBORU WODY PO
PRZEKROCZENIU
OKREŚLONEGO CZASU

KRAN ½” DO
POBORU WODY
WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY
DLA KAŻDEGO Z GNIAZD

CAMPER DROP PRO to uniwersalne rozwiązania, dające
możliwość dopasowania konfiguracji stacji serwisowej, do
potrzeb inwestora. Pobór wody lub energii elektrycznej może
być ogólnodostępny lub aktywowany poprzez opłatę za
pośrednictwem wrzutnika monet lub czytnika kart płatniczych.
Opróżnianie nieczystości płynnych z kasety WC odbywa się za
pośrednictwem otwieranej szuflady zrzutowej, wyposażonej w
system spłukiwania.

WYŚWIETLACZ LCD PRZYCISKI
DO WYBORU USŁUGI
(WODA LUB PRĄD)

Stacja współpracuje z kratką ściekową służącą do odbioru
wody szarej z kamperów lub autokarów. Kartka posiada
system spłukiwania, aktywowany z poziomu kolumny
Camper Drop Pro, który ułatwia utrzymanie czystości na
stanowisku serwisowym.

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
DO PŁATNOŚCI KRATĄ

Wszystkie elementy zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Dodatkowo, cała instalacja wodna zabezpieczona jest
przewodami grzewczymi i może funkcjonować
bezawaryjnie w warunkach zimowych.

OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ
AKTYWOWANIA SYSTEMU SPŁUKIWANIA
ZRZUTNI WC ORAZ KRATKI ŚCIEKOWEJ
AKTYWOWANIA KRANU
DO PŁUKANIA KASETY
KRAN ½” DO PŁUKANIA
KASETY WC

SZUFLADA ZLEWNA DO
OPRÓŻNIANIA KASET WC

CECHY PRODUKTU
• Wymiary : 166 (WY) x 44 (SZ) x 25 (GŁ) cm
• Krany do poboru wody i płukania kaset wyposażone w elektrozawór
• Dedykowany krany do płukania kaset WC
• Miejsce opróżniania kaset WC - szuflada zlewna
• System spłukiwania zlewni oraz kratki ściekowej
• Max sześć gniazd elektrycznych CEE lub PIN
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Prefabrykowany fundament ze stali nierdzewnej
• Przyłącze wody PE 25-32mm
• Przyłącze kanalizacyjne do zrzutni kaset WC 160mm
• Zabezpieczenia instalacji wodnej przed ujemnymi
temperaturami w standardzie
• Możliwość odpłatnej aktywacji kranu oraz gniazdek elektrycznych
• Dostępne metody poboru opłat : wrzutnik monet, czytnik kart
zbliżeniowych
Kolumna Camper Drop Pro umożliwia aktywację dodatkowych
gniazda elektryczne i kranów znajdujące się na peryferyjnej
kolumnie elektrycznej Camper Electro.

ŚWINOUJŚCIE
REALIZACJA CAMPER SYSTEM

Punkt serwisowy
dla kamperów
Jak powinno wyglądać profesjonalne stanowisko serwisowe (punkt zlewny) dla caravaningu?
Jest to najazdowa płyta zlewna z kratką ściekową na środku, która służy do odbioru wody szarej. Zdarza się, że kratka
ściekowa może również posłużyć do zlania czarnej wody. Ma to miejsce w przypadku kamperów z automatycznym
opróżnianiem kaset WC. Przy takim wykorzystaniu kratki ściekowej, ważne jest aby posiadała ona system spłukiwania.
Drugim, a zarazem kluczowym elementem instalacji, jest kolumna serwisowa. Urządzenie umożliwiające opróżnienie kasety
WC z kampera lub przyczepy oraz zatankowanie czystej wody. Ważnym jest aby kran do poboru wody był oddalony od sekcji
do opróżniania kaset. Dodatkowo powinien być dostępny oddzielny kran do płukania kasety. Wszystko po to aby nie
zanieczyścić kranu do poboru czystej wody fekaliami z kasety WC.
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WIDOK Z GÓRY
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ZRZUT SZAREJ/CZARNEJ WODY
ORAZ POBÓR CZYSTEJ
5%

1 Płyta zlewna żelbetowa 20-35cm
2 Kratka ściekowa 50x50cm ze stali nierdzewnej,
z systemem spłukiwania i przewodem grzewczym
3 Nawierzchnia z kostki betonwej
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4 Kolumna serwisowa do zrzutu kaset WC oraz poboru
wody oraz prądu (opcja). Możliwość poboru opłat.

5%

5 Przewód wodny fi 16mm do systemu spłukiwania
zabezpieczony przewodem grzewczym

50

6 Przewód kanalizacyjny fi 110mm
7 Belka odbojowa ochronna ze stali nierdzewnej h=min. 50cm
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8 Syfon
9 Ostatnie 40cm rury kanalizacyjnej fi 160mm

PRZEKRÓJ A-A

10 Studzienka rewizyjna
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