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MAS 2

Kompletní dodávka
· nerezová skříňka
· snímač mincí
· elektronika
· schránka na mince
· kryt schránky se zámkem
· slučovací skříňka

1.  Připraven přívod elektrické energie 230 V, 
50 Hz pro zdroj ZAC MAS

2.  Připraveny niky pro instalaci mincovního 
automatu a slučovací skříňky, včetně instalační 
trubky P29 (délka max. 1,5 m) k jejich propojení

3. Při použití armatur SA 1 (SA 11) připraveny niky
4.  Rozvody k jednotlivým zařízením se provedou 

pomocí kabelů dle schématu

Požadavky na stavební připravenost

el. napájení: 12 V, 50 Hz
příkon: 8 VA
napájecí zdroj: ZAC MAS
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
doba sprchování: 1 s–5 hod.
doba pobytu v kabince nebo provozu spotřebiče:
 1 s–5 hod.
hmotnost: 3,6 kg

Základní technické údaje

PM 4 – interní počítadlo mincí
RMA 2 – rámeček s krytem zámku

Na objednávku

MAS 2.2 – MAS 2.8 (s automatickým přiřazením)
–  mincovní automat určený pro ovládání 2–8 sprch 

(umyvadel). Uživateli je automaticky přiřazeno 
následující volné odběrné místo, není ale možno 
prodloužit dobu používání.

MAS 2.2 R– MAS 2.8R (s volbou odběrného místa)
–  mincovní automat určený pro ovládání 2–8 sprch 

(umyvadel). Uživatel si tlačítkem na mincovním 
automatu zvolí místo, které chce použít. Kdykoli 
během provozu je možné přihozením dalších 
mincí prodloužit dobu používání.

MAS 2.2A – MAS 2.8A (s volbou muži – ženy)
–  mincovní automat určený pro ovládání dvou skupin 

spotřebičů (max. 2× 4). Uživatel si tlačítkem zvolí 
požadovanou volnou sprchu ve skupině.

Typová provedení

Mincovní automat sprchový
MAS 2.2 – MAS 2.8 jsou mincovní automaty určené pro ovládání 2 až 8 odběrných míst (sprchy, umyvadla atd.). Provozovatel 
může na automatu nastavit dobu tečení vody, celkový čas pobytu v kabince a minimální cenu za použití (při vhození vyšší částky se 
doba prodlužuje). Uživatel může s přidělenou dávkou vody libovolně hospodařit. Na ukončení dodávky vody je uživatel upozorněn 
přerušováním proudu vody.
Jednotlivé sprchy (spotřebiče) lze na automatu vypnout. Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem mincí pro 
interní kontrolu PM 4, případně rámečkem s krytem zámku RMA 2.
Automat spolupracuje se sprchovými armaturami SA 1.1 (SA 1.TV), SA 2.1 (SA 2.TV), SA 11.1 od fi rmy AZP Brno (viz str. 21, 22).
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).


