
Waarom veel jachthavens en 
campings de Metermaid ™ 

elektriciteitsmeter gebruiken om 
het verbruik te verrekenen

HET IS EFFECTIEF

HET IS PRAKTISCH

HET IS ONDERHOUDSVRIJ

EN…

HET IS FAIR



 Metermaid, voor uw toepassing ontworpen!

Bekijk de voordelen voor u:
• Kosten neutraal: door een borg te vragen is de aanschafwaarde snel terugverdiend. 

Als u besluit een marge te nemen op het elektriciteitsverbruik zorgt de Metermaid voor nieuwe 
inkomsten. Met 2 jaar garantie vertegenwoordigt de Metermaid een uitstekende investering.

• Gebruikers zijn enthousiast: het systeem is fair. Iedereen kan weten wat het ware verbruik
is geweest en hoeveel er betaald moet worden, want de Metermaid is zeer accuraat. 
Geen discussie meer over de elektriciteitsrekening.

• Simpel en betrouwbaar: de Metermaid is robuust, waterdicht en zeer betrouwbaar. 
Technologisch is de Metermaid een hoogstandje maar het gebruik is heel eenvoudig. 
Stekker er in en klaar.

• Geen verborgen kosten: geen onderhoud of calibratie nodig.

• Flexibel: de Metermaid is draagbaar, dit betekent dat deze meter overal kan worden toegepast. 
De lengte van de kabel en zelfs de plaats van de meter in de kabel kan de klant bij bestelling 
zelf bepalen. 

• Geruste gedachte: met de Metermaid heeft u tegen redelijke kosten de zaak geheel in de hand.

METERMAID™ DE DRAAGBARE OPLOSSING

Distributie in de Benelux door:

Rosch Marine 
Orgelmakersgracht 24
1544 CZ Zaandijk
Tel: +31 (0) 625066922
Fax:+31 (0) 842248872
www.roschmarine.nl

Gefabriceerd door:

Microcustom Ltd.
Rence Park Farm, Chelmondiston
Ipswitch IP9 1 HB, UK
Tel: +44 (0) 1473 780724
Fax:+44 (0) 1473 780807
www.microcustom.co.uk

SPECIFICATIE VOOR EUROPA MODELLEN: M16 & M32 (Specificaties per 19/04/2005) 

VOLTAGE 200-260V ~ 50-60Hz

MAXIMUM BELASTING 16A of 32A afhankelijk van het model

NAUWKEURIGHEID BIJ OPGEGEVEN SPANNING ±1% (klasse 1)

TEMPERATUURSBEREIK -30°C to +40°C - Aktief -30°C to +60°C - Passief

WATERDICHTHEID IP673 (alleen de omhulling)

TELLER Niet terugstelbare cyclometer, 5 digits en 1 decimaal digit

KABEL 16A model - 2.5mm 3 kern Arctic-grade PVC, blauw

32A model - 4.0mm 3 kern Arctic-grade PVC, blauw

OMHULLING ABS blauw

AFMETINGEN Lengte - 210.5mm Diameter - 60.5mm

STANDAARD Volgens EN61036 met CE keur

Ook leverbaar in DIN rail uitvoering.


