TEKST: WIM DE ROOS FOTOGRAFIE: BART HAUTVAST
MMV: ARNOLD WAGENAAR, PIET SCHMAL,
VAN VLIET CARAVANSTALLING TE WATERINGEN, WWW.HABA.NL

MET STEEDS MEER ELEKTRICITEITSLURPERS
AAN BOORD VAN JE CARAVAN OF CAMPER,
KUNNEN DE ZEKERINGEN VAN DE STROOMPAAL
DOORSLAAN. ALS DAT GEBEURT, IS HET IS TIJD
VOOR MAATREGELEN. ZÓ DOE JE DAT!

IN 19 STAPPEN...

DUBBEL AAN DE PAAL
EEN SENSEO-KOFFIEZETTER van ruim 1500 watt, een extra koelkast in de voortent
en een 2600W-waterkoker: ze zijn voor veel kampeerders al onmisbaar geworden.
Een de acculader voor de mover, een 2100W-airco op het dak en voor de frisse avonden
vloerverwarming of elektrische bijverwarming... Bijna ongemerkt hangt er nogal wat aan de
stroompaal op de camping. En dan hebben we het nog niet eens over incidenteel gebruik
van een elektrische tafelgril, de gourmetset of misschien zelfs een frituurpan. We nemen
steeds meer mee en daardoor wordt de hoeveelheid aangeboden stroom steeds belangrijker.
Natuurlijk zijn er elektronische oplossingen om het opgenomen vermogen terug te regelen.
Maar daarmee werkt alles minder goed en zit je bijvoorbeeld met al je vlees bij een lauwe
bakplaat. Wil je meer inzetten dan de stroompaal toestaat, dan is een tweede groep de
oplossing. Je betaalt natuurlijk dubbel voor je aansluiting, omdat je twee stoompunten
in gebruik neemt: eentje voor de caravan met z’n standaard voorzieningen én eentje voor
de overige stroomvreters aan boord. Is er voldoende capaciteit beschikbaar voor één
aansluiting, dan lus je de twee 230 volt CEE-aansluitingen met elkaar door.
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BENODIGDHEDEN
 CEE-contactdoos wandinvoer
 Stroomkabel 3 x 2,5 mm2
 Kast met 10 ampère zekering
en aardlekschakelaar
 Zelftappende schroeven
 Adereindhulsjes

GEREEDSCHAP









Duimstok / meetlint
Tekenmateriaal
Boor(machine)
Decoupeerzaag
Papiertape
Schroevendraaier
Vijl
Kabelschoentang

STAP 3
Plak de wand rond het te boren gat af met
papiertape. Dit om beschadiging van de
lak door
de zaagvoet te voorkomen. 

STAP 6
pel maar stevig pasDe wandinvoerdoos moet soe
eel vergroten van het
sen. Zorg dat tijdens eventu
ium wand ontstaan.
gat geen deuken in de alumin
je het dunne aluminium
Met een elektrische vijl kun
bewerken. 
(of polyester) zonder schade

STAP 1
en afmetingen van
Teken nauwkeurig de locatie
Houd daarbij vooral
de te zagen wandopening af.
ingen in de caravan.
rekening met meubels of leid

STAP 2
Boor een gat in het uit te zagen deel – binnen
de aftekening dus – om zo een begin te creëren
voor de decoupeerzaag. 



STAP 4
Zaag de opening in de wand. Werk nauwkeurig
binnen de lijnen voor een exacte passing. 

STAP 7
Tijd om de stroomkabel aan te brengen. Demonteer
de achterzijde van de wandinvoerdoos. 

STAP 5
Ook als in de wand ge
en houten verstevigi
ng zit,
is montage mogelijk
. Wel dient omzichti
g
en met zorg gewerkt
te worden. 

STAP 8
Ontdoe de stroomkabel voor een deel van de
mantel en breng om de uiteinden van de drie aders
adereindhulzen aan, of soldeer elk adereind samen.
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WE NEMEN STEEDS MEER
MEE EN DAARDOOR
WORDT DE HOEVEELHEID
AANGEBODEN STROOM
STEEDS BELANGRIJKER.
WIL JE MEER INZETTEN

STAP 9
Schroef de bedrading trekvast op z’n plaats. 컄

DAN DE STROOMPAAL
TOESTAAT, DAN IS EEN

STAP 10
Boor in de afdekkap
een gat om de kabe
l door
te voeren. 컄

TWEEDE GROEP DE
OPLOSSING

STAP 11
in de wand en lijn deze
Plaats de CEE-contactdoos
z’n originele buurman.
netjes uit ten opzichte van
컄

STAP 14
De doorvoeropeningen voor de stoomkabel vijlen
we tussen de twee delen van de zekeringkast.
Vijlen voorkomt scherpe kanten. 컄

STAP 12
Schroef de wanddoorvoerdoos met zelftappende
schroeven (parkers) vast aan de buitenwand.
Bij een polyester wand moet je even voorboren.
De zwarte afstandring, tevens afdichtrubber,
vangt oneffenheden zoals hamerslagproﬁlering
op en houdt vocht buiten. 컄

STAP 15
Monteer de geelgroene randaarde van de
eerder
aan de doorvoerdoos gemonteerde kabe
l direct
aan het (vijfvoudige) aardeblokje. 컄

STAP 13
In de zekeringkast die we plaatsen, is de aardlekschakelaar al verbonden met de 10 ampère
zekeringautomaat. 컄

STAP 16
Schroef de overige twee (bruin en blauw) aders aan
de aardlekschakelaar. Monteer bruin tegenover
bruin en blauw tegenover blauw. 컄

88 FEBRUARI 2010 www.kck.eu

02-38 ZoDoeJeDat.indd 88

23-12-09 15:50

STAP 17
Verbind gebruikers – en bijvoorbeeld een kabel
naar een stopcontact – aan de gebruikerszijde van
de zekeringautomaat. Ook hier de aardedraad
direct aan het aardeblokje plaatsen. 컄

STAP 18
Het is mogelijk om twee kabels in één aansluiting
te monteren. Draai ze in elkaar en monteer altijd
een degelijke adereindhuls. 컄

STAP 19
Plaats de nieuwe ze
keringkast in de buurt
van de
originele. 쏔

HET RESULTAAT: NOOIT MEER DE STOPPEN ER UIT

ARCHIEF
DEZE KLUS WERD UITGEVOERD
AAN DE KCK-REDACTIECARAVAN,
EEN EIFELLAND DESEO LIFE STYLE

DEZE KLUSSEN
PUBLICEERDEN WE
IN DE AFGELOPEN
MAANDEN:
SERVICELUIK MONTEREN
Î KCK 2 2009
KACHELSTORING OPHEFFEN
Î KCK 5 2009
CARAVANMOVER MONTEREN
Î KCK 7 2009
PRAKTISCHE ACCUBAK
IN DE WAND INBOUWEN
Î KCK 9 2009
EEN ELEKTRISCHE LUIFEL
OP HET DAK LIJMEN
Î KCK 11 2009
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