Product lijst
PAKKETJES

Basispakket
Dit pakket is een basisconﬁguratie voor
uw nieuwe mobiele smart home met het
CaraControl-systeem, waarmee u
verwarming, airconditioning, verlichting
kunt regelen, de reserves van uw camper
kunt bekijken en nog veel meer. U kunt er
eenvoudig op bouwen en het scala aan
functies uitbreiden. De inhoud van de
verpakking wordt verder bepaald door de
inhoud van de verpakking.

Beveiligingspakket
Dit pakket wordt geleverd met extra draadloze beveiligingscomponenten
voor een basisconﬁguratie voor uw nieuwe mobiele slimme huis met het
CaraControl-systeem, waarmee u verwarming, airconditioning, verlichting
kunt regelen, de reserves van uw camper kunt bekijken en nog veel meer.
Het is ideaal voor diegenen die zich veilig willen voelen tijdens hun vrije
tijd. U kunt er eenvoudig op bouwen en het scala aan functies uitbreiden.
De inhoud van de verpakking wordt verder bepaald door de inhoud van de
verpakking.

Starterspakket + installatie op
locatie NL
Deze set wordt geleverd met extra
installatie op locatie naast het
Starterspakket binnen Nederland. Onze
monteur komt naar u toe en installeert de
CaraControl unit in uw camper.
Starterspakket is een eerste conﬁguratie
voor uw nieuwe mobiele smart home met
het CaraControl systeem, waarmee u
verwarming, airconditioning,
voortentverlichting kunt regelen, de
status van uw camper kunt bekijken en
nog veel meer. U kunt er eenvoudig op
bouwen en de reeks functies uitbreiden
door app-add-ons online aan te schaﬀen.
Als je nog steeds niet weet wat je kunt
verwachten van een smart home RVoplossingen, is dit de perfecte keuze om
aan de slag te gaan. De inhoud van de
verpakking wordt verder bepaald door de
inhoud van de verpakking.
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Starterspakket
Dit pakket is een eerste
conﬁguratie voor uw
nieuwe mobiele smart
home met het CaraControl
systeem, waarmee u
verwarming,
airconditioning,
voortentverlichting kunt
regelen, de status van uw
camper kunt bekijken en
nog veel meer. U kunt er
eenvoudig op bouwen en
de reeks functies
uitbreiden door app-addons online aan te
schaﬀen. Als je nog
steeds niet weet wat je
kunt verwachten van een
smart home RVoplossingen, is dit de
perfecte keuze om aan de
slag te gaan. De inhoud
van de verpakking wordt
verder bepaald door de
inhoud van de verpakking.

Keyless Go-kaart met
knop voor
beveiligingsmodus
Deze kaart biedt
automatische en
handmatige omschakeling
van beveiligingsproﬁelen
en de Welcome Homefunctie schakelt uw
voortentverlichting
automatisch in wanneer u
uw voertuig nadert.

Draadloze beveiligingssensor
voor ramen en deuren
Onze smart draadloze
beveiligingssensor stuurt je een
melding of lanceert een sirene in
geval van inbraak. Het zal u ook op
de hoogte stellen wanneer u
probeert te rijden met enkele ramen
of deuren open.

Externe sirene
Een luide sirene ontmoedigt elke dief in geval
van inbraak.

GASMETING

Draadloos gasmeetpad
Eenvoudig te installeren draadloze
schokbestendige weegschaal met kantelen temperatuursensor of gaslekdetectie
biedt een brede selectie meetbare
cilinders, waaronder composieten. Dit
ultieme apparaat is in staat om het
vulvolume van maximaal twee ﬂessen
tegelijk te meten met een resolutie van
1%.

BEDRADING

Stroombedrading
Basisbedrading voor het
aansluiten van de
CaraControlboordeenheid. Het omvat
voedingskabels, uitgang
voor verwarming van
afvalwatertank, uitgang
voor waterpompbesturing,
uitgang voor ventilator
(luchtwisselaar) en
uitgang voor sirene.

I / O-bedrading
Met deze bedrading kunt u de
standkachel, 2 door de gebruiker
gedeﬁnieerde uitgangen, het
elektrische slot aansturen en de
status van de stekker, het
zonnepaneel en de accuspanning
van de auto uitlezen.
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Verwarming kabel Alde 3010/3020 5 m
Deze bedrading wordt aangesloten op uw Alde
3010/3020 verwarmingspaneel (niet gereed
voor iNet) om u controle te geven over de
basisfuncties.
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Verwarming kabel Alde
3010/3020 10 m
Deze bedrading wordt
aangesloten op uw Alde
3010/3020
verwarmingspaneel (niet
gereed voor iNet) om u
controle te geven over de
basisfuncties.

Verwarming kabel Truma/Alde
iNet 5m
Deze bedrading wordt aangesloten
op uw Truma of Alde 3020 iNet
ready-paneel om u controle te
geven over de basisfuncties.

Verwarming kabel Truma/Alde iNet 10m
Deze bedrading wordt aangesloten op uw
Truma of Alde 3020 iNet ready-paneel om u
controle te geven over de basisfuncties.

Nordelettronica
bedrading NE
196/237/356
Deze bedrading wordt
aangesloten op de RS485bus van de elektroblokken
van Nordelettronica, zodat
u de functies zoals aan/uit,
verlichting,
voortentverlichting, pomp,
zoetwaterniveau,
afvalwaterniveau, autoaccuspanning en
vrijetijdsaccu-spanning
kunt regelen.

Schaudt bedrading CSV
Lumberg 8p (CSV 404 / 414 /
416)
Deze bedrading maakt controle over
Schaudt CSV-serie elektroblokken
mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan
tussen een elektroblok en paneel.

Voedingskabel Schaudt EBL Lumberg 10p
(EBL 208S / 211)
Deze bedrading maakt controle over de
Schaudt-voeding mogelijk. Sluit hem eenvoudig
aan tussen een voeding en een paneel.

Voedingskabel
Schaudt EBL Lumberg
12p (EBL 271)
Deze bedrading maakt
controle over de Schaudtvoeding mogelijk. Sluit
hem eenvoudig aan
tussen een voeding en
een paneel.

Alarmingangen / bedrading
verlichtingsschakelaar
Deze bedrading maakt aansluiting
van vier afzonderlijke
alarmuitgangen mogelijk,
afhankelijk van het type alarm. Het
scant ook de belangrijkste 12Vvoedingsschakelaar en maximaal 5
verlichtingsschakelaars.

Bedrading lichtregeling 6A
Vergemakkelijkt de controlemogelijkheden van
5 lichtcircuits tot 6 Ampère stroom per kanaal.
Eén kanaal is gereserveerd voor luifellicht.

Bedrading lichtregeling
3A
Breid uw
controlemogelijkheden uit
met 5 extra lichtcircuits
met maximaal 3 Ampère
stroom per kanaal.

Bedrading afvalwatertank
Schaudt panelen 5m (Lumberg)
Deze bedrading wordt aangesloten
tussen de sondes en het paneel met
behulp van een Lumberg-connector
om het niveau van vers water in een
tank te bepalen.

Bedrading afvalwatertank voor Schaudt
panelen 10m (Lumberg)
Deze bedrading wordt aangesloten tussen de
sondes en het paneel met behulp van een
Lumberg-connector om het niveau van afval
water in een tank te bepalen.
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Bedrading
verswatertank voor
Schaudt panelen 5m
(Lumberg)
Deze bedrading wordt
aangesloten tussen de
sondes en het paneel met
behulp van een Lumbergconnector om het niveau
van vers water in een tank
te bepalen.

Bedrading voor meting van
zoetwaterpeil voor Schaudtpanelen 10 m (Lumberg)
Deze bedrading wordt aangesloten
tussen de sondes en het paneel met
behulp van een Lumberg-connector
om het niveau van vers water in een
tank te bepalen.

CBE bedrading 16p
Deze bedrading maakt
controle over het CBE
DS300 elektroblok
mogelijk. Sluit hem
eenvoudig aan tussen een
elektroblok en een paneel
en geniet van zijn
tweerichtingsbediening,
waar u ook bent.

Universele schakelaar 10A
Dit bi-stabiele low-power relais is
bedoeld om te gebruiken wanneer u
geen van de ondersteunde
elektroblokken bezit of u
CaraControl wilt gebruiken in plaats
van elektroblok, bijv. voor de bouw
van aangepaste bestelwagens. Het
biedt een schakelstroom tot 10
ampère die kan worden verhoogd
door een extern relais op basis van
uw vereisten.

Voedingskabel Schaudt EBL AMP 12p (EBL
30/99/119)
Deze bedrading maakt controle over de
Schaudt-voeding mogelijk. Sluit hem eenvoudig
aan tussen een voeding en een paneel.

ACCESSOIRES

CaraControl onboard
eenheid v3
De on-board unit, het
brein van het hele
systeem, verbindt uw
campertoestellen en
externe apparaten met de
CaraControl App en stelt u
in staat ze te bedienen als
een smart home,
alternatief met één
simkaart.

Temperatuursensor 2 m
Deze sensor meet de
buitentemperatuur en de waarden
worden weergegeven in de
CaraControl-applicatie.
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Zelfklevende GNSS-antenne
Met deze antenne aangesloten op CaraControl
unit v3 kunt u de locatie van uw voertuig
opvragen en op de kaart weergeven.
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Zelfklevende LTEantenne
Deze antenne faciliteert
de distributie van het
GSM-netwerk (GSM /
LPWA).

Draadloze IR A/C zender
Breid uw CaraControl-systeem
eenvoudig uit met een draadloze IRzender, die werkt als een nabootsing
van uw originele A/Cafstandsbediening. U bestuurt de
meest bekende merken zoals
Dometic FreshJet en FreshWell,
Truma Saphir en Aventa, Telair
DualClima of Webasto Cool Top
Trail.

ISM-antenne 0-90° SMA
Deze antenne faciliteert de distributie van het
ISM-netwerk.

Premium multi-bearerservices voor 1 jaar
Door deze service aan te
schaﬀen, kunt u met de
geplaatste NB-IoTsimkaart de CaraControleenheid op afstand
bedienen via terrestrische
netwerken over de hele
wereld. Bekijk hier onze
huidige dekking:
https://www.caracontrol.e
u/page/iot-136

Startpakket add-on P1
Verlichting
Met deze digitale add-on heeft uw
Starterpakket de mogelijkheid om 9
interieurverlichtingskanalen met
dimmerfunctie aan te sturen. Deze
optie vereist een extra aansluiting
van bliksemcircuits.

Startpakket add-on P4 Locatie
Deze digitale add-on geeft uw Starterspakket
de mogelijkheid om de exacte positie van uw
camper te verkrijgen. Deze optie vereist een
extra installatie van een GNSS-antenne.

Startpakket add-on P2
Water
Met deze digitale add-on
heeft uw Starterspakket
de mogelijkheid om de
waterstanden te zien en
de pomp te bedienen.
Deze optie vereist extra
bedrading en installatie.

Startpakket add-on P3 Security
Met deze digitale add-on heeft uw
Starterspakket de mogelijkheid om
beveiligingsfuncties aan te sturen.
Voor deze optie zijn extra sensoren
nodig.

Premium multi-bearer-services voor 4
maanden
Door deze service aan te schaﬀen, kunt u met
de geplaatste NB-IoT-simkaart de CaraControleenheid op afstand bedienen via terrestrische
netwerken over de hele wereld. Bekijk hier
onze huidige dekking:
https://www.caracontrol.eu/page/iot-136
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