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WRZUTNIK MONET

Dostęp do prądu
ELECTROSTAR

Kolumna ELECTROSTAR jest odpowiedzialna za dostęp 
użytkowników kamperów do energii elektrycznej. Każdy 
samochód kempingowy, wyposażony jest w min. 
20-metrowy przewód do połączenia go z najbliższym 
gniazdem elektrycznym. Na pojedynczej kolumnie, znajdują 
się maksymalnie cztery gniazda typu CEE. 

System ELECTROSTAR składa się z kolumny centralnej, na 
której znajduje się wrzutnik monet i panel sterujący do 
aktywacji wybranego gniazda oraz z kolumn peryferyjnych. 
Kolumna centralna posiada wbudowane cztery gniazda i 
może obsłużyć maksymalnie do dwóch kolumn 
peryferyjnych, co daje łącznie 12 gniazd zasilających.

KOLUMNA
CENTRALNA

1300 x 400 x 165 mm

KOLUMNY
PERYFERYJNE

1130 x 300 x 100 mm

ELECTROSTAR 4
008 200

Kolumna centralna z czterema gniazdami typu CEE aktywowanymi za pośrednictwem 
wrzutnika monet. Każde z gniazd zabezpieczone jest przez wyłącznik nadprądowy C16.

ELECTRO T4
008 204

Kolumna peryferyjna z czterema gniazdami typu CEE, aktywowanymi z poziomu jednostki 
centralnej. Współpracuje z wszystkimi modelami jednostek centralnych.
Produkt ten może być również wykorzystany jako punkt ogólnego dostępu do gniazd 
zasilających, bez poboru opłat oraz bez zabezpieczeń nadprądowych dla każdego z gniazd.

ELECTROSTAR 8
008 208

Kolumna centralna z czterema gniazdami typu CEE, obsługująca jedną kolumnę peryferyjną 
z dodatkowymi czterema gniazdami. Łącznie 8 gniazd prądowych, całość aktywowana za 
pośrednictwem wrzutnika monet. Każde z gniazd zabezpieczone jest przez wyłącznik 
nadprądowy C16.

ELECTROSTAR 12
008 812

Kolumna centralna z czterema gniazdami typu CEE, obsługująca dwie kolumny peryferyjne, 
każda z dodatkowymi czterema gniazdami. Łącznie 12 gniazd prądowych, całość 
aktywowana za pośrednictwem wrzutnika monet. Każde z gniazd zabezpieczone jest przez 
wyłącznik nadprądowy C16.

KOLUMNY CENTRALNE

KOLUMNY PERYFERYJNE

OŚWIETLENIE LED
STEROWANE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

KLAWIATURA
DO WYBORU

GNIAZDA,
KTÓRE MA

ZOSTAĆ 
AKTYWOWANE

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY DLA
KAŻDEGO Z GNIAZD

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY 
DLA KAŻDEGO 
Z GNIAZD

GNIAZDO CEE 230V/16A

DIN VDE 0100-708
DIN VDE 0100-708-20010-02

OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 1.4301

ELECTRO T4 (C16)
008 206

Ogólnodostępna jednostka zasilająca z czterema gniazdami typu CEE, bez poboru opłat. 
Każde z gniazd zabezpieczone jest przez wyłącznik nadprądowy C16.



FUNDAMENT BETONOWY
007 500 (DUŻY) / 007 501 (MAŁY)

• Ułatwia montaż kolumny serwisowej.
• Posiada trzy otwory przepustowe na przewody 

elektryczne i rury z wodą.
• Jeżeli kolumna serwisowa jest instalowana wraz 

z podstawą serwisową fundament jest niepotrzebny.
• Fundamnet dostępny jest w dwóch rozmiarach - dużym, dla

wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny elektrycznej ELECTRO 
T4, która instalowana jest na małym fundamencie.

• Wymiary w podstawie : 530x300 DUŻY / 400x270mm MAŁY

• Wymiary w szczycie : 410x170 DUŻY / 240x120mm MAŁY

• Wysokość : 230 DUŻY / 240mm MAŁY

Akcesoria

zdjęcia : www.pza-stebricki.si (www.camperstop-stebricki.si)
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