Automaty série MAD jsou určeny pro placené otevírání dveří. Vhozením nastavené částky automat odblokuje elektrický zámek
dveří, čímž je umožněn vstup. Výše poplatku za vstup je nastavitelná provozovatelem.
MAD 1 je vestavné provedení. Automat přijímá a sčítá dvě různé měny (standardně Kč a €). Provozovatel nastavuje nezávisle výši
vstupního poplatku jak v Kč, tak v €.
Rozšířením o magnetický spínač je možno po otevření dveří (při vstupu) blokovat automat, a tím zámek dveří, až do jejich dalšího
otevření (při odchodu) – vhodné při použití MAD 1 u vstupu do jedné toalety. Dvoubarevná dioda na mincovním automatu signalizuje zeleně volno / červeně obsazeno. MAD 1 lze doplnit o interní počítadlo mincí PM 3 (sčítá vhozené mince), popř. o rámeček
s krytem zámku kasičky RMA 1.
MAD 5 je jednoduchý mincovní automat v nástěnném provedení. Automat přijímá pouze jednu minci dle vložené referenční. Ostatní
mince vrací. Hodnota vložené referenční mince je současně provozovatelem nastavená cena vstupu.
Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).
Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

MAD 1

el. napájení:
příkon:
napájecí zdroj:
druhy mincí:
hmotnost:

12 V, 50 Hz
5 VA (špičkově 20 VA)
ZAC 1/20 (max. 1× MAD 1, 5)
ZAC 1/50 (max. 2× MAD 1, 5)
ZAC 1/36L (max. 1× MAD 1, 5)
Kč a € (na obj. jiné) – MAD 1
Jedna libovolná dle
referenční – MAD 5
3 kg
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JYTY 2A × 1

· nerezový plášť
· snímač mincí
· elektronika
· kasička na mince
· zámek kasičky
· elmag zámek
CYKY 2A × 1,5
12 V, 50 Hz· magnetický spínač (MAD 1)

Požadavky na stavební připravenost
Ze zdroje ZAC

285

ELEKTROMAGNETICKÝ
ZÁMEK S DVEŘNÍM
SPÍNAČEM

JYTY 2A × 1

Kompletní dodávka
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ČIPOVÉ AUTOMATY

Základní technické údaje

MAD 5

VÝLEVKY, VÝDEJNÍ SLOUPY

MINCOVNÍ AUTOMATY

ŽETONOVÉ AUTOMATY

Mincovní automaty pro placené otevření dveří

1. Připraven napájecí kabel 12 V, 50 Hz
ze zdroje ZAC
2. Připraven kabel mezi automatem a elmag.
zámkem (popř. i magnetickým spínačem –
MAD 1)
3. Připravena nika pro instalaci automatu (MAD 1)
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MAD 1
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Dveřní spínač je zapojen pouze
při požadavku na blokování dveří

Schéma zapojení
kompletní sestavy

Typová provedení
MAD 1 – mincovní automat pro otevírání dveří
MAD 5 – nástěnný mincovní automat pro
otevírání dveří

Na objednávku

Dveřní
spínač

OSTATNÍ

Elmag
zámek

PM 3 – interní počítadlo mincí (pro MAD 1)
RMA 1 – rámeček s krytem zámku (pro MAD 1)

MAD 1 nebo MAD 5
Dveřní spínač je zapojen pouze
při požadavku na blokování dveří
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Pouze u MAD 1

