MAK 1
el. napájení:
příkon:
napájecí zdroj:

12 V, 50 Hz
6 VA (špičkově 20 VA)
ZAC 1/20 (max. 1× MAK 1)
ZAC 1/50 (max. 2× MAK 1)
ZAC 1/36L (max. 1× MAK 1)
výstup z automatu: 12 V, 50 Hz
zatížitelnost výstupu: max. 3 A
hmotnost:
3,6 kg
MAK 5
el.napájení:
230 V, 50 Hz
příkon:
4 VA
výstup z automatu: 230 V, 50 Hz
zatížitelnost výstupu: max. 10 A (2300 W)
hmotnost:
6,3 kg

Kompletní dodávka
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· nerezový plášť automatu
· elektronika (se silovou částí – MAK 5)
· mincovník s displejem
· 1 fázový elektroměr s vysíláním impulsů (MAK 1)
· vodoměr a elmag. ventil (MAK 1)
· el.zásuvka na 230 V, 50 Hz (MAK 5)
· kasička
· zámek
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Požadavky na stavební připravenost
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MAK 1
1. Připravena nika 290 × 150 × 115 mm
na mincovní automat
2. Vyřešena část elektroinstalace a propojení
automatu s rozvaděčem – při měření vody
možnost osadit do rozvodů vody elektroměr
a elmag. ventil)

MINCOVNÍ AUTOMATY

MAK 5

VÝLEVKY, VÝDEJNÍ SLOUPY

MAK 1

Základní technické údaje

ČIPOVÉ AUTOMATY

MAK je řada mincovních automatů s předplatitelným kreditem, umožňující odběr elektřiny a nebo vody (např. teplé). Vhozený
kredit a aktuální stav je zobrazen na displeji. Ceny za jednotku el.energie a vody (popř. času spotřeby – MAK 5) jsou nastavitelné
provozovatelem. MAK 1 je možno doplnit o počítadlo mincí, popř. rámeček s krytem zámku.
MAK 1 určen k zabudování do stěny, přijímá a sčítá mince dvou měn (standardně Kč a €). Výše poplatku za veličinu (vodu, elektřinu) je nastavitelná provozovatelem. Typová provedení umožňují zpoplatnit 1 až 3 proměnné nebo konstatní veličiny – viz oddíl
„Typová provedení“. Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem mincí pro interní kontrolu PM 3, případně
rámečkem s krytem zámku RMA 2.
MAK 5 je jednoduchý nástěnný kreditní mincovní automat. Automat zpoplatňuje výdej elektřiny do zásuvky v automatu. Automat
přijímá pouze jeden druh mincí dle vložené referenční. Výše částky za jednotku času výdeje elektřiny je nastavitelná provozovatelem.
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 s předplaceným kreditem

Typová provedení
MAK 1.1 – mincovní automat zpoplatňující
1 veličinu (vodu nebo elektřinu)
MAK 1.2 – mincovní automat zpoplatňující
1 proměnnou veličinu (vodu nebo el.)
a 1 konstantní veličinu (např el.topení)

Na objednávku
MAK 1.3 – mincovní automat zpoplatňující
2 proměnné veličiny (vodu a el.)
a 1 konstantní veličinu (např el.topení)
MAK 5 – zpoplatněný výdej el.energie
z el. zásuvky přímo v automatu

PM 3 – interní počítadlo mincí (pro MAK 1)
RMA 2 – rámeček s krytem zámku (pro MAK 1)
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OSTATNÍ

MAK 5
Přiveden napájecí kabel 230 V, 50 Hz nebo
osazení automatu místo stávající el. zásuvky

13

