
ENERGY-MASTER® Fuse Protector 

 

Beschermt tegen overbelasting van de 
zekering van de camping, (jacht)haven 
of andere externe stroomvoorziening! 

 

Geschikt voor alle voer- en vaartuigen 
met een aansluiting op het lichtnet: 

 

- Kampeerauto’s 
- Caravans 
- Zeiljachten 
- Motorjachten 
- Binnenvaartschepen 
- Servicewagens 
- Commandowagens 
- Mobiele studio’s 
- ………………….. 

 

           
 

Externe kabelversie   Inbouw Versie 1     Inbouw Versie 2 (incl. 
                aardlekschakelaar en 
                zekeringautomaat) 

 

Met een Energy-Master® Fuse Protector komt u nooit meer 
zonder stroom te zitten op een camping of in een haven 
doordat u de zekering heeft overbelast. 
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Waarvoor dient de Energy-Master® Fuse Protector 
 
De Energy-Master® Fuse Protector is ontworpen voor het gebruik in of bij een voer- of 
vaartuig voorzien van een externe aansluiting op het vaste 230 V lichtnet.  
Typische voorbeelden hiervan zijn een caravan, kampeerauto, zeil- of motorjacht of 
binnenvaartschip maar dit geldt net zo goed voor servicewagens, commandovoertuigen, 
mobiele studio’s enz. 
 
Bij aansluiting op een externe 230 V voorziening, bijvoorbeeld op een camping of in een 
(jacht)haven, is het belangrijk om het maximaal toegestane vermogen niet te overschrijden 
omdat anders de (automatische) zekering door overbelasting afschakelt en dan zit u 
zonder stroom. 
In de meeste gevallen moet dan de beheerder of havenmeester komen om deze weer in 
te schakelen maar die is niet altijd direct beschikbaar (of bereid) om te komen en soms 
wordt daarvoor zelfs een boete berekend. 
  
De Energy-Master® Fuse Protector voorkomt dit door u tijdig te waarschuwen bij een 
kleine en korte overbelasting en door af te schakelen bij een te grote overbelasting, nog 
voordat de zekering van de camping of (jacht)haven dat doet.  
Anders dan concurrerende produkten kunt u met de Energy-Master® Fuse Protector 
apparaten met een hoge aanloop- of inschakelstroom (bijvoorbeeld een koelkast of 
airconditioning) probleemloos blijven gebruiken zonder nadelige gevolgen. 
 

De werking van de Energy-Master® Fuse Protector in het kort 
 
Met twee knoppen (op en neer) stelt u in een paar seconden eenvoudig in hoeveel stroom 
u maximaal mag gebruiken. Deze ingestelde waarde blijft bewaart, ook na een 
stroomuitval. De Energy-Master® Fuse Protector meet vervolgens precies hoeveel stroom 
u daadwerkelijk verbruikt en geeft dat aan in het display. Hij waarschuwt direct met een 
geluidssignaal als dat meer is dan toegestaan maar schakelt niet onmiddellijk af. Een 
automatische zekering mag namelijk gedurende een korte tijd behoorlijk worden 
overbelast voordat deze afschakelt (officiële EEG norm) om zo het inschakelen van 
apparaten met een hoge inschakelstroom, bijvoorbeeld een koelkast, airconditioning of 
halogeenlamp, mogelijk te maken. De Energy-Master® Fuse Protector houdt hier rekening 
mee maar als u echt teveel stroom trekt dan zal de Energy-Master® Fuse Protector 
afschakelen voordat de zekering dat doet. U kunt dan wat verbruikers uitschakelen en de 
Energy-Master® Fuse Protector weer resetten. 
 
U hoeft dus nooit meer bang te zijn dat de zekering van de camping of haven uitschakelt 
door overbelasting waardoor u zonder stroom komt te zitten! 
 

Algemene Eigenschappen 
 
De Energy-Master® Fuse Protector is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen die 
echter allemaal op dezelfde manier werken.  
- er is een externe versie waarvoor geen installatie nodig is en die u eenvoudig buiten, 

tussen de kabel en uw voer- of vaartuig plaatst. 
- er zijn twee verschillende inbouwversies voor een permanente inbouw in uw voer- of 

vaartuig. Inbouwversie 2 beschikt bovendien over een aardlekschakelaar en een 15A 
zekeringautomaat waardoor uw elektrische installatie veel veiliger wordt. 
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Externe Kabelversie 
 

 
 
Inbouwversie 1 
 

 
 
Inbouwversie 2 
 

 
 
- geen installatie, stekkers insteken, klaar 
 
- voorzien van standaard CEE stekkers 
 
- afwisselend te gebruiken bij verschillende 

kampeerauto’s, caravans of jachten 
 
- waterdicht conform IP65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- inbouw altijd mogelijk, in ieder voer- of 

vaartuig 
 
- schakelgedeelte vlakbij net-entree te 

plaatsen dus geen lange dikke kabels 
 
- bediengedeelte apart, kan op optimale 

plaats worden bevestigd 
 
- verbindingskabel meegeleverd 
 
-  Frontpaneel 108 mm breed, 105 mm hoog 

inbouwmaten gat 88x88 mm, 30 mm diep 
 
 
 
 
 
- inbouw altijd mogelijk in ieder voer- of 

vaartuig 
 
- schakelgedeelte vlakbij net-entree te 

plaatsen dus geen lange dikke kabels 
 
- bediengedeelte apart, kan op optimale 

plaats worden bevestigd 
 
- verbindingskabel meegeleverd 
 
- inclusief 30mA aardlekschakelaar en 15A 

automatische zekering voor maximale 
persoonlijke veiligheid 
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Specificaties 
 
Ingangsspanningsbereik: 195 – 253 Vac / 50Hz – 60Hz. 
 

Eigen verbruik:   nominaal 3 Watt 
 

Afschakelstroom:  maximaal 16Amp. 
Alleen Inbouwversie 2 incl. aardlekschakelaar 30mA en automatische zekering 15A 
 

Schakelvermogen: maximaal 3680VA (ohmse en zwakke inductieve belastingen) 
     maximaal 1500VA (inductieve belastingen bij cos phi < 0,4) 
 

Instelbereik stroom:  0 – 5 A in stappen van 0,1A 
      5 – 16 A in stappen 0,5 A 
 

Uitlezing:    LCD-display met twee regels van 16 karakters 
      regel 1: de ingestelde maximum toegelaten stroom 
     regel 2: de actuele effectieve waarde van de stroom 
 

Nauwkeurigheid: 10% van de uitlezing 
 

Bediening: twee drukschakelaars voor het instellen van de toegestane 
waarde en één drukschakelaar voor zowel het resetten van de 
Energy-Master Fuse Protector na een afschakeling als voor het 
aan/uit schakelen van de displayverlichting. 

 

Signalering: geluidssignaal bij overschrijding van de ingestelde waarde. 
 

Piekstroombegrenzing: piekstromen tot maximaal 50A met een tijdsduur <2msec. 
 

Afschakeling: ruimschoots binnen de grenzen van de B- of C-karakteristiek 
(naar keuze instelbaar) van een automatische zekering conform 
de EN 60 898 normen die gelden binnen de EEG. 

 

Temperatuurgebied: 0°C tot +40°C. 
 

Aansluitingen: schroefconnectoren voor alle 230 VAC en aarde draden 
(nvt bij de externe kabeluitvoering). 

 

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte in cm 
(behuizingen zonder wartels, kabels en stekkers): 
- kabeluitvoering; 19 x 15 x 7,5 
- inbouwversie 1; 12,5  x  10,0  x  5,0 (schakelgedeelte) 
       10,5  x  10,8  x  3,5 (bedienpaneel) 
- inbouwversie 2; 20,0  x  19,5  x  11,2 (schakelgedeelte) 
       10,5  x  10,8  x  3,5 (bedienpaneel) 

 

Garantie: de Energy-Master® Fuse Protector wordt geleverd met een 
garantie van twee jaar vanaf de datum van aanschaf. 
 
De Fuse-Protector is geen veiligheidszekering en mag de  
voorgeschreven of benodigde zekering nooit vervangen. 

 
 

 
Uw Dealer: 
 
 
 
Energy-Master® is een geregistreerd handelsmerk van de Groene-Energiewinkel bv. 
Voor meer informatie zie www.energy-master.nl of www.groene-energiewinkel.nl 

 

 

 


