GIDS VOOR INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
VAN DE CABLEMASTER
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
U kunt de Cablemaster™ op verschillende manieren installeren. De gewenste plaats en de beschikbare ruimte bepalen welke
manier voor u geschikt is. In dit document worden de verschillende installatiemogelijkheden geïllustreerd die u apart of
gecombineerd kunt gebruiken om de gewenste installatie te realiseren.

INSTALLATIE MET HORIZONTAAL VERLENGSTUK

DIRECTE INSTALLATIE
Als er voldoende
bergruimte beschikbaar
is, is dit vermoedelijk de
eenvoudigste
installatiemethode. De
kluispijp wordt direct op
de aandrijving
aangesloten, zodat de
stroomkabel vrij in de
bergruimte onmiddellijk
onder de aandrijving valt.

Horizontaal verlengstuk

Als er onder de kluispijp geen
bergruimte beschikbaar is,
kunt u de aandrijving met een
horizontaal verlengstuk (artikelnummer
04043) de aandrijving op grotere afstand
van de kluispijp aanbrengen. In deze
configuratie moet de aandrijving apart
worden gemonteerd.

Dit is het aanbevolen installatietype
waarmee juist af- en oprollen van de
kabel wordt gewaarborgd.

Verticaal
verlengstuk

Optionele
kabelhouder

INSTALLATIE MET VERTICAAL
VERLENGSTUK
Als de verticale afstand tussen
de onderkant van de
aandrijving en de bovenkant
van de bergruimte (of houder)
te groot is, raden we aan een
verticaal verlengstuk
(artikelnummer 04044) te
gebruiken. Dit verlengstuk
voorkomt dat de kabel buiten
de bergruimte valt.

INSTALLATIE MET SPRINGVEER
Optionele “A” -beugel

Verlengstuk met
springveer

Optionele
kabelhouder

Dit is bovendien het aanbevolen
installatietype wanneer de
stroomkabel door het dek wordt geleid.

Wanneer er zich tussen de
kruispijp en de aandrijving
obstakels bevinden, wordt het
gebruik van een optioneel
verlengstuk met springveer
(artikelnummer 04075) aangeraden.

OPSLAGMOGELIJKHEDEN
Voordat u de Cablemaster™ installeert, moet u zorgvuldig nagaan in welke type bergruimte u de oeverstroomkabel van uw boot
met de Cablemaster™ wilt opslaan. U kunt kiezen uit drie gelijkwaardige mogelijkheden:
GEPREFABRICEERDE WAND
• kan door uzelf
worden gemaakt
• het oppervlak
moet glad zijn
• houd de kabel
bijeen

HOUDER VAN STYREEN
• verkrijgbaar bij GMP:
Artikelnummer 85420 - 51cm x 46cm
Artikelnummer 85421 - 56cm x 38cm
Artikelnummer 85424 - 46cm x 46cm
Artikelnummer 85425 - 56cm x 56cm
Artikelnummer 85427 - 51cm x 31cm

GELEVERD DOOR DE INSTALLATEUR
• vuilnisbak voor
zwaar gebruik
• ronde aasbak
• “Rubbermaid”emmer

BENODIGDHEDEN VOOR EEN GANGBARE INSTALLATIE VAN 50 A - MODEL CM-7
DIRECTE INSTALLATIE
ARTIKELNUMMER

04020

9400X
9940X
9941X
8542X

BESCHRIJVING
Model CM-7 Cablemaster™ (specificeer 12 or 24 V gelijkstroom)
Bevat:
— Roestvrij stalen kluispijp
— Aandrijving
— Begrenzerschakelaars voor In en Uit
— Specificatieplaatje
Optioneel — Oeverstroomkabel (X=kabeltype en witte of gele buitenbekleding)
Optioneel — Stekker
Optioneel — Stekkerafdekking (X=wit of geel)
Optioneel — Kabelhouders (X=doorsnede en hoogte van de houder)

INSTALLATIE MET HORIZONTAAL VERLENGSTUK (voeg dit zo nodig toe aan de hiervoor genoemde directe installatie)
ARTIKELNUMMER

04043

50006
50407
50408
04061

BESCHRIJVING
Horizontale verlengpijp
Bevat:
— Pijpklemmen
— Aansluitkoppeling
— 0,91 meter pvc-buis (u kunt de pvc-buis tijdens de installatie zo nodig verkorten)
Boven aangebrachte bevestigingsbeugel
Aandrijving naar bevestigingsbeugel van kabelhouder - 30,5 cm
Aandrijving naar bevestigingsbeugel van kabelhouder - 43,2 cm
PVC-rollen - recht (gebruikt voor installaties met een horizontaal verlengstuk van meer dan 91,5 cm)
Het horizontale verlengstuk is uitsluitend bedoeld voor een rechte kabeldoorvoer
van de kluispijp naar de aandrijving.

INSTALLATIE MET VERTICAAL VERLENGSTUK (voeg dit zo nodig toe aan de hiervoor genoemde directe installatie)
ARTIKELNUMMER

04044

BESCHRIJVING
Verticale verlengpijp
Bevat:
— Pijpklemmen
— Plaat voor verlengpijp
— Geleiderollen
— 0,9 meter pvc-buis (u kunt de pvc-buis tijdens de installatie zo nodig verkorten)

Het verticale verlengstuk is uitsluitend bedoeld voor een rechte kabeldoorvoer van de aandrijving naar de kabelhouder.
HOEKSYSTEMEN (voeg deze zo nodig toe aan de hiervoor genoemde directe installatie of de installatie met een horizontaal verlengstuk)
ARTIKELNUMMER

0406X
04075
04045

BESCHRIJVING
Hoeksystemen (X=secties van 30 tot 180 graden)
Verlengstuk met springveer (leverbaar met een lengte van 45,7 cm, 91,4 cm, 152,4 cm en 167,6 cm / horizontaal of verticaal)
Pijp-naar-pijp hoeksysteem
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