ŽETONOVÉ AUTOMATY
MINCOVNÍ AUTOMATY

Mincovní automat MAD 3 je určený k placenému odblokování dveřního zámku nebo odjištění turniketu. Po vhození požadovaného
obnosu je odblokováno vstupní zařízení a uživateli je vydán doklad o zaplacení (voucher). Tento voucher je možno následně použít
např. na slevu při nákupu v restauraci, na čerpací stanici apod. Pokud uživatel vhodí menší než požadovanou částku, vstup není povolen, doklad je vytištěn a zaplacená částka je zobrazena, aby bylo na první pohled zřejmé, že nebyla zaplacena správná hodnota.
Pokud je zaplacena vyšší částka, vstup je povolen a zaplacená hodnota je také zobrazena.
Automat sčítá mince, případný přeplatek nevrací, ale tiskne skutečně zaplacenou částku.
Pro vstup zaměstnanců, úklidu apod. je možno použít žeton ZT 2. Tento žeton se nikde nezapočítává a nevydává se žádný doklad
(voucher).
Automat na vyžádání tiskne aktuální stav ﬁnancí v kasičce a měsíční závěrky až 1 rok zpětně. Doklad při výběru hotovosti tiskne
automaticky při každém vyjmutí kasičky. Na všech vytištěných dokladech jsou zvlášť sečteny koruny a zvlášť eura.
Požadovaný obnos potřebný k otevření dveří je možno nastavit jak v Kč, tak v €. Každá hodnota se nastavuje samostatně, není tedy
nutno dodržet nebo nastavovat kurs Kč / €.
Doplňková provedení:
Automat je možno doplnit o výdejník mincí (hopper) a může být použit např. k výdeji pamětních mincí.
Automat je možno doplnit o signalizaci sepnutí výstupu.
Rozšířením o výdejníky mincí lze dodat automat, který vrací mince (MAD 4).
Automat může být dodán s integrovaným turniketem – MAD T3 nebo MAD T3S (viz str. 18).
Výrobek je vyroben 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).
Základní technické údaje

MAD 3

el. napájení:
příkon:

230 V, 50 Hz
6 VA, při tisku lístku až 50 VA
(dle velikosti černé plochy)
výstup z automatu: bezpotenciálový kontakt
zatížení max. 24 V, 4A
doba trvání výstupního pulsu: 100 ms–9,9 s
cena za vstup:
1–999 Kč po 1 Kč
0,1–99,9 € po 0,1€
druhy mincí:
1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč žeton ZT 2
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €
jiné mince na objednání

ČIPOVÉ AUTOMATY

VÝLEVKY, VÝDEJNÍ SLOUPY

Mincovní automat pro placené otevření
dveří s tiskem lístků (voucherů)

Kompletní dodávka
· nerezová skříň
· snímač mincí
· řídicí elektronika vč. displeje
· cívka s termopapírem
· drobný montážní materiál

Požadavky na stavební připravenost

OSTATNÍ

1. Dokončena stěna
2. Připraven přívod 230V, 50 Hz – kabel
CYKY 3C × 1,5
3. Připraven ovládací kabel mezi automatem
a vstupním zařízením – kabel CYKY 2A × 1,5
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