
Met SenTrance Control Power
krijgt u een constant inzicht 

in het energieverbruik van uw 
campinggasten. U kunt het 

energieverbruik eenvoudig regelen 
vanaf uw computer of telefoon.

Met SenTrance Control Power
bespaart u kosten. Uw campinggasten 
genieten een standaard hoeveelheid 

energie voor een vast tarief. Extra 
energieverbruik kunt u doorrekenen 

aan de klant.

Inzicht in energieverbruik Energie besparen Kosten besparen

het energiemanagementsysteem 
dat u verder helpt

met SenTrance Control Power

Seijsener techniek. 
Ga maar genieten!

www.seijsener.com
info@seijsener.com 

Tel. 075-6810 610

Nieuw
van Seijsener 

Met SenTrance Control Power
bespaart u aanzienlijk op energie. Dit 
is beter voor u en voor onze planeet. 

Met ons energiemanagementsysteem 
wordt u de klimaatvriendelijkste 

camping van het land. 



Seijsener techniek. 
Ga maar genieten!

www.seijsener.com
info@seijsener.com 

Tel. 075-6810 610

het energiemanagementsysteem 
dat u verder helpt

Biedt u de gelegenheid uw energieverbruik inzichtelijk te maken

Biedt u de mogelijkheid om de energie gemakkelijk in en uit te schakelen

Kan gekoppeld worden aan de meeste reserveringssystemen binnen de recreatiebranche

Is MID-gecertificeerd. Zo kunt u zonder problemen het energieverbruik inzien en 
eventueel hoger energieverbruik doorberekenen aan de klant

Is bemeterd via Modbus. U bent verzekerd van kloppende energiewaardes

Heeft voorrangsregeling op het vertrouwde netwerk van Vodafone

Bevat tot 12 aansluitingen op 1 controller

Kan worden voorzien van stekkerdetectie of tripdetectie aan de hand van het aantal 
aansluitingen

Kan geschakeld worden op een bepaald ampèrage in stappen van 2A met een maximum 
van 16A 

Laat u de klimaatvriendelijkste camping van het land zijn

Vertrouwde Seijsener kwaliteit en service

SenTrance Control Power; 

Energie is kostbaar. Met het Sentrance Control Power energiemanagementsysteem krijgt u inzicht in 
het energieverbruik van uw campinggasten en bespaart u op energie én op kosten. 

Wilt u meer weten over SenTrance Control Power? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke 

kostenbesparingen voor uw park!

Nieuw
van Seijsener 


