
   

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
MINCOVNÍHO AUTOMATU  

pro výdej vody 
MAV  1 

 

 

Základní technické údaje: 

 

Použitelné mince [Kč]: 1, 2 ,5 ,10 ,20 ,50 (možno přijít i žetony - viz. dále) 

Použitelné mince [€]: 0.1, 0.2, 0.5, 1,  2 (možno přijímat i žetony - viz. dále) 

Napájecí napětí: 12 V, 50 Hz 

Příkon mincovního automatu: 4 VA,  mžikově při přijímání mincí 10 VA 

Max. nastavitelná cena za vydané množství vody: 200 Kč nebo 10 € 

Max. nastavitelné množství vody pro 1 výdej: 125 litrů 

Minimální kredit: 1 Kč nebo 0.1 € 

Použité armatury: elektromagnetický ventil 12 V, 50 Hz, 5 VA 

 

vodoměr s Hallovou sondou 

Tlak vody pro armatury: 0,1 – 1 MPa 

Maximální průtok vody: 12 l/min 

Doporučený zdroj napětí: ZAC 1/20 

 
Funkce mincovního automatu: 

Mincovní automat MAV 1 slouží k placenému odběru vody. Provozovatel může nastavit téměř  libovolné 

množství vody pro výdej a zároveň tomuto množství přiřadí odpovídací cenu (viz. základní technické údaje). 

Automat lze provozovat v korunách i eurech. 

Uživatel může vodu libovolně pouštět a zastavovat. Po vyčerpání předplaceného kreditu dojde k vypnutí 

elektromagnetického ventilu a tím zastavení vody. Během výdeje vody lze libovolně přihazovat další mince. 

Vydaný objem bude poměrově navýšen.  

 

Instalace mincovního automatu: 

 
Stavební připravenost pro montáž:  

1. Proveden rozvod vody. V přívodu vody k odběrnému místu musí být osazen elektromagnetický ventil 

s vodoměrem, vybavený Hallovou sondou. Při vyšším tlaku vody je vhodné umístit před ventil filtr pro 

odstranění mechanických nečistot. Zvýší se tím spolehlivost při zavírání elektromagnetického ventilu. 

2. Provedeno propojení mezi zdrojem a mincovním automatem dvojžilovým  lankovým kabelem. 

3. Provedeno propojení mezi  mincovním automatem a elektromagnetickým ventilem dvojžilovým lankovým 

kabelem o průřezu min. 0,5 mm 
2
 a propojení mezi mincovním automatem a vodoměrem třížilovým stíněným 

kabelem. Při zapojování vodoměru je důležité dodržet zapojení jednotlivých barev do odpovídajících svorek. 

Při špatném zapojení dojde ke zničení vodoměru.    

4. Zazděná krabice mincovního automatu na úrovni obkladu nebo do 20 mm pod ním. Vstupní otvor v krabici 

musí být nahoře. Před dokončovacími zednickými pracemi musí být krabice zakryta krycím plechem proti 

vniknutí nečistot. 

5.  Dokončeny všechny zednické práce. 



 

 
Montáž mincovního automatu: 

1.Demontovat krycí plech krabice MAV 1. 

2. Odemknout zámek, vyjmout dvířka, vyšroubovat 2 křížové šroubky na příčce rámečku, mincovník včetně 

nosného plechu posunout na doraz k příčce a sestavu vyjmout.     

3.Pomocí přiložených šroubů přišroubovat rámeček do krabice – zapuštěné šrouby použít na horní příčce 

4.Zapojit všechny propojovací kabely dle schématu. 

5.Pomocí přepínačů pro výběr mincí nastavit  hodnotu mincí, které mají být přijímány. Přepínače 1 – 6  v první 

skupině nastavují korunové mince, přepínač 7 nastavuje hodnotu přijímaného žetonu (pokud žetony 

používáte). Přepínač 8 aktivuje příjem žetonů. Přepínače 1 – 6 ve 2. skupině nastavují eura, 7 –nastavuje 

hodnotu přijímaného žetonu (pokud žetony používáte). Přepínač 8 aktivuje příjem žetonů. 

 

  

 
    

Vysvětlivka:  
Všechny přepínače ve skupině 1 musí být vypnuty 

(v poloze off). Přepínač 1 ze skupiny 2 (0,05 €) 

musí být také v poloze off.  

Při zapnutí přepínače č. 4 a 5 skupiny 2 bude 

automat přijímat mince v hodnotě 0,5 a 1 €. Navíc 

lze např. zapnout přepínač č. 7 do dolní polohy a 

přepínač č. 8 do horní polohy  a automat bude 

přijímat i žeton. Celkem tedy automat bude 

přijímat mince 0,5 €, 1 € a žetonu byla přiřazena 

hodnota 1 €. Mince nebo žetony které nejsou 

pomocí přepínačů zvoleny nebudou přijaty a 

budou vraceny.  
 

 
 

Údržba a čištění: 
V případě, že ventil nezavírá, dostala se 

pravděpodobně nečistota pod membránu a je nutno 

ventil rozebrat a vyčistit.  

V případě, že mincovní automat nepřijímá mince jsou pravděpodobně znečištěny senzory v dráze mincí. Po 

vyjmutí čelního panelu s mincovníkem je nutno zmáčknout bílé tlačítko na čelní straně mincovníku. Na boku 

mincovníku se pootevřou dvířka, která je možno rukou otevřít až do pravého úhlu vzhledem k mincovníku. 

Prostor za dvířky a vnitřní stranu dvířek je možno vyčistit vlhkým – ne mokrým – hadříkem. Nesmí se v žádném 

případě používat agresivní rozpouštědla (aceton, toluen atd.).      

Čištění mincovníku lze provádět pouze při vypnutém napájení. 
 

Upozornění: 
Provozovatel musí zajistit, aby v žádném případě nedošlo ke zmrznutí vody v elektromagnetickém ventilu 

nebo ve vodoměru, jinak dojde k jejich neopravitelnému poškození.  

Pokud má být mincovní automat používán celoročně, musí být ventil a vodoměr umístěn v nezamrzajícím 

prostoru a výtokové raménko musí být konstruované tak, aby po zavření ventilu z něj vytekla veškerá voda (nebo 

musí být vyhřívané).  
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