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Kompletní dodávka
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· nerezová skříňka
· snímač mincí
· elektronika
· schránka na mince
· kryt schránky se zámkem
· elektromagnetický ventil
· vodoměr s vysílačem
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MAV 1

* KULOVÝ VENTIL

MAV 1

* FILTR

* VÝTOKOVÉ
ELMG
RAMÍNKO
VENTIL

* VÝTOKOVÉ
RAMÍNKO

*JYTY 3A × 1

CYSY 2A × 0,75*

*JYTY 3A × 1

CYSY 2A × 0,75*

Požadavky na stavební připravenost
1. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí –
12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
2. Připravena nika pro instalaci mincovního
automatu
3. Připraveny rozvody vody
4. Přívody k jednotlivým el. prvkům zařízení se
provedou kabely podle obrázku

*CYSY 2A × 0,75

Na objednávku
PM 3 – interní počítadlo mincí
RMA 2 – rámeček s krytem zámku

*CYSY 2A × 0,75

* VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

OSTATNÍ

VODOMĚR
S VYSÍLAČEM
ELMG
VENTIL

*ZAC 1/50
12 V AC

* KULOVÝ VENTIL
* FILTR

VODOMĚR
S VYSÍLAČEM

*ZAC 1/50

230 V, 50 Hz

Schéma zapojení sestavy

12 V AC
230 V, 50 Hz

PŘÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY
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MINCOVNÍ AUTOMATY

G 1/2“
0,1–1,0 MPa
12 V, 50 Hz
15 VA (25 VA špička
při snímání mince)
napájecí zdroj:
ZAC 1/50, ZAC 1/36L
druhy mincí:
1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €
a žetony ZT 2,
jiné mince na objednání
max. množství vody: dle ceny za litr
do částky 99 Kč
nastavitelná cena za litr vody:
0,1–10 Kč, 0,005–0,5 €
hmotnost:
3,4 kg
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MAV 1

VÝLEVKY, VÝDEJNÍ SLOUPY

Základní technické údaje
přívod vody:
tlak vody:
el. napájení:
příkon:

ČIPOVÉ AUTOMATY

MAV 1 je mincovní automat určený pro placený výdej vody. Na automatu lze nastavit cenu za litr vody a měnu (základní nastavení
je pro koruny a eura, jiná měna jen na objednávku). Po vhození mincí se částka zobrazí na vestavěném displeji a automat je připraven k výdeji. Voda se pustí tlačítkem START. Podle vhozeného obnosu a nastavené ceny je automaticky odměřena odpovídající
dávka vody, přičemž na displeji se průběžně zobrazuje zůstatek vhozené částky. Vodu je možno zastavit (přerušit výdej) tlačítkem
STOP a opět znovu pustit tlačítkem START. Množství vody (dávku) lze kdykoliv zvýšit vhozením dalších mincí.
Pro celoroční provoz musí být ventil dávkování vody a vodoměr chráněn proti zamrznutí a systém musí být vybaven vypouštěcím
ventilem, umístěným rovněž v prostoru chráněném před mrazem. Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem
mincí pro interní kontrolu PM 3, případně rámečkem s krytem zámku RMA 2.
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).

ŽETONOVÉ AUTOMATY

Mincovní automat pro výdej vody

ODPAD
* – není součástí dodávky – pro kompletaci nutno objednat samostatně
* VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

ODPAD

* – není součástí dodávky – pro kompletaci nutno objednat samostatně
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