Hierbij enige informatie over het Wireless remote jack system welke te gebruiken is voor
Camper en caravan.

Fig. A. Leveling set
Het systeem bestaat uit:
1 tot 4 Elektrische krikken
* Centrale bedieningskast
* Remote wireless afstandbediening
* Remote handbediening

fig. B. Afstand bediening remote

* Optioneel sleutel schakelaar met Led op apart bedieningspaneel.
De krik is voor dit systeem aangepast zodat hij omgekeerd onder de camper of caravan kan worden
gemonteerd. Aan de bovenzijde is het blokje vervangen door een grote voet (zie foto) hierdoor staat
de krik stabiel zelfs op een oneffen of schuine ondergrond.
De krikken worden middels een kabel en plug aan de centrale kast bevestigd. Deze kan geplaatst
worden binnen in de camper/caravan. Tevens moet hier een 12 volt voeding van voldoende dikte op
worden aangesloten het beste is deze direct op de accu aan te sluiten en te voorzien van een 35
Amp. zekering en aan/uit schakelaar.
Met de wireless remote afstandbediening kan nu simpel de
krik/krikken worden bediend. Dit kan zowel aan de buitenzijde
(tevens controle of er niets in de weg staat) als van binnen uit.
(waterpas zetten) De krikken worden afzonderlijk bediend.
Er is een drukknop geplaatst om in geval van nood de 4 krikken
tegelijk op te trekken.
Tevens kunnen de krikken afzonderlijk worden bediend door de plug welke aan de krik is bevestigd
aan te sluiten op de handbediening die in de sigarettenaansteker kan worden geplaatst. Hiermee kan,
ingeval van storing aan het wireless systeem, elke krik afzonderlijk worden bediend. Per set wordt
een handremote meegeleverd.

De krikken zijn al direct te leveren en kunnen natuurlijk ook zonder het wireless remote systeem
prima gebruikt worden. Ook is het mogelijk het wireless remote systeem later in te passen.
Als optie kan een apart paneeltje worden geleverd met een sleutelschakelaar en Led controle
lampje. Hiermee kan het systeem worden aan- en uitgezet. Het paneeltje kan op iedere willekeurige
plaats in de camper of caravan worden geplaatst. Op de centrale kast komt dan een extra plug waar
het paneel op wordt aangesloten.
Het wireless remote systeem is leverbaar.
Prijsindicatie:
Normale krik € 65,00 per stuk
Aangepaste krik € 75,00 per stukMet bevestigings bout en materialen
Remote control ca € 300,00
Paneel met sleutel schakelaar € 50,00
Relais (wordt ingebouwd in centrale kast indien paneel wordt aangesloten) € 10,00
Dus al een complete leveling set voor ca € 600,00
Het is nu mogelijk om het complete Remote Jack System door een erkent bovag autobedrijf in
te laten bouwen! Neem daarvoor contact op met info@gaswinkel.com

