G-CTRL+ Campinguttag uppkopplade till Internet
Systembeskrivning G-CTRL+
• Eluttagen styrs via smartphone eller dator av campinggästen
• Receptionen styr och övervakar systemet centralt
• Elförbrukningen mäts med debiteringsgodkända elmätare
• Campinggäster betalar för sin egen förbrukning vilket leder till:
• Rättvisa
• Totala förbrukningen minskas
• Systemet använder elnätskommunikation (PLC)
• Inga extra kablar behöver installeras till campingstolparna

Fördelar för campingägaren
• Debitering efter förbrukning

 Systemet är extra anpassat för säsongsgäster. Det är för dem
som skillnaden i elförbrukning verkligen påverkar den totala
kostnaden för en plats
 Individuell mätning ger följande:
 Rättvisa
 Totala förbrukningen minskar*
 Campingens exakta elkostnader är kända i förväg varje år
eftersom elförbrukningen på campingplatserna debiteras
ut. (Förenkla budgetarbetet)
 Mätare är debiteringsgodkända enligt MID Typ D (Samma
tester och certifikat som de mätare som installeras i
fastigheter)
* Enligt Boverket minskar energiförbrukningen med ca 30% om
individuell mätning och debitering införs

Fördelar för campingägaren
• Debitering efter förbrukning
• Campinggästen styr sina tillslagsperioder

 Campinggästerna styr själva sina eluttag via smartphone
eller dator
 Alla eluttag på ej uthyrda platser är avstängda av systemet

Fördelar för campingägaren
• Debitering efter förbrukning
• Campinggästen sköter tillslagstider
• Servertjänst med övervakning

 Systemet kräver att ett tjänsteavtal tecknas mellan
campingägaren och Webel AB
 Webel AB har 15års erfarenhet av att leverera
servertjänster för uppkopplade eluttag på campingar för
systemet G-CTRL
 I tjänsteavtalet ingår följande:
 Webbsidor för campinggäster och receptionen.
Administreras utan lokala programvaror
 Övervakning av samtliga eluttag. Larm skickas vid fel
på något eluttag
 Support till campingägaren och vaktmästare

Fördelar för campingägaren
•
•
•
•

Debitering efter förbrukning
Campinggästen sköter tillslagstider
Servertjänst med övervakning
Systemet är kompatibelt med Turbo
och DLBOOKIT

 Systemet är integrerat i bokningsprogram från både Turbo
och DLBOOKIT. Det betyder att om campingen använder
Turbo eller DLBOOKIT så slås elen automatiskt på vid
incheckning och av vid utcheckning. Dessutom görs en
avläsning av förbrukning vid utcheckning så att kostnaden för
elförbrukningen automatiskt kommer med på fakturan
 Allt sker automatiskt! Du som arbetar i receptionen behöver
bara arbeta i Turbo eller DLBOOKIT och göra precis på
samma sätt som gjordes innan G-CTRL+ installerades

Fördelar för campingägaren
•
•
•
•

Debitering efter förbrukning
Campinggästen sköter tillslagstider
Servertjänst med övervakning
Systemet är kompatibelt med Turbo och
DLBOOKIT
• Larm vid utlöst personskyddsbrytare

 Om en personskyddsbrytare löser ut på campingen kan
ett E-post eller SMS larm skickas till receptionen. Detta
kan förhindra att all mat i en frys förstörs!

Fördelar för campinggästen
• Debiteras för rätt förbrukning

 Campinggästen betalar endast för sin exakta förbrukning.
 Campinggästen ges möjlighet att påverka sin kostnad genom att
spara på el
 Mätare är debiteringsgodkända. Du garanteras ett korrekt mätvärde

Fördelar för campinggästen
• Debiteras för rätt förbrukning
• Flexibel styrning

 Gästen kan styra sitt eluttag med smartphone, dator eller
telefon(talsvar)
 Direktstart eller framtida tillslagsperioder kan enkelt
registreras från en smartphone

Sortiment
E-nummer

Beskrivning

24 494 86

Förstärkare på insats

24 495 00

Styrenhet fast internet

24 498 30

Styrenhet 3G

Artikelnummer

E-nummer

Typbeteckning

A

352665

24 498 35

GCCM 210

10

352666

24 498 36

GCCM 216

16

Sortiment
E-nummer

Beskrivning

24 494 86

Förstärkare på insats

24 495 00

Styrenhet fast internet

24 498 30

Styrenhet 3G

Med 2 uttag
Artikelnummer

E-nummer

Typbeteckning

Antal uttag

352521

2449832

GMS GC M4 16A

4

352523

2449831

GMS GC M2 16A

2

Med 4 uttag

Inloggning demoanläggning
ANDROID

IPHONE

1. Gå till ”Play Butik”

1. Surfa in på www.webel-online.se

2. Ladda ner gratis APP:en ”G-CTRL”

2. Välj:” Till mobilanpassad inloggning”

4. Öppna APP:en och logga in:
• Platsnummer: 92042

3. Välj: Lägg till på hemskärmen
4. Nu har du en ”APP” på din hemskärm!

• Kod: 1111

5. Färdig!

5. Öppna APP:en och logga in:
• Platsnummer: 92042
• Kod: 1111

6. Färdig!

Bokningsprogram och G-CTRL+
Följande bokningsprogram är kompatibla med G-CTRL+







DLBOOKIT - http://dlsystems.se/
Turbo - http://www.paxess.se/
Comers - http://www.comers.se/
Picasso - http://www.techotel.se/
Cenium - http://www.cenium.com/

Exportformat och G-CTRL+
Följande exportformat fungerar med G-CTRL+
Hambo export
Summarum export
Husar export
XML-fil export
Text-fil export
Excel-fil(csv) export
Real Fastighetssystem export

Vitec Vertex export
Vitec Nova export
Fortverket CC export
Hero export
Riksbyggen export
Strifast export
Hogia export

