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Žetonový automat sprchový
ZAS 3 je sprchový automat určený pro povrchovou montáž. Pro aktivaci využívá speciálně tvarovaný nerezový žeton ZT 1. Snímač 
žetonů je zabudován přímo v povrchové sprchové armatuře, umístěné ve sprchové kabince. Toto řešení zjednodušuje používání 
automatu a umožňuje prodloužit dobu sprchování vhozením dalšího žetonu přímo ve sprše. Po vhození žetonu je k dispozici na-
stavené množství vody. Uživatel si vodu pouští a zavírá zmáčknutím tlačítka. Automat sleduje množství vody, nerozhoduje doba 
pobytu v kabince. Množství zbývající vody je indikováno na sloupcovém LED displeji na panelu sprchového automatu.
Cena sprchování je dána hodnotou žetonu. Množství odměřované vody lze jednoduše měnit na snímači žetonů.
Žetonový automat ZAS 3 je konstrukčně řešen pro nástěnnou montáž na stávající vývody sprchových baterií. Pro jeho použití nejsou 
nutné žádné stavební úpravy ani zásahy do obkladů. Automat je možné přepnout na neplacený provoz.
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).

ZAS 3 přívod vody: G 1/2“
tlak vody: 0,1–1,0 MPa
el. napájení: 12 V, 50 Hz
příkon: 6 VA
napájecí zdroj: ZAC 1/20 (max. 3× ZAS 3)
 ZAC 1/50 (max. 8× ZAS 3)
 ZAC 1/36L (max. 6× ZAS 3)
 ZAC / ZAS (max. 14× ZAS 3)
  – zdroj s ochranou proti 

mžikovým výpadkům napětí
typ použitých žetonů:  ZT 1
doba sprchování: 10 s–42,5 min.
hmotnost: 12,0 kg

Základní technické údaje

A –  STUDENÁ VODA (ZAS 3.TV)
NAMÍCHANÁ VODA (ZAS 3.1) G 1/2“

B –  TEPLÁ VODA (ZAS 3.TV) G 1/2“
C –  EL. PŘÍVOD 12 V, 50 Hz
K – KASIČKA NA ŽETONY
L – DISPLEJ
T – OVLÁDACÍ PIEZOTLAČÍTKO

Kompletní dodávka
· nerezový panel
· snímač žetonů
· řídící elektronika s indikací
· schránka na žetony
· kryt schránky se zámkem
· elektromagnetický ventil
· termostatický ventil (ZAS 3.TV)
· rohový ventil (ZAS 3.TV – 2 ks)
· piezotlačítko
·  sprchové ramínko SP 4 s možností naklápění
(možná varianta – použití ramínka SP 1–SP 5)

1.  Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 
12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC

2.  Instalace automatu ZAS nevyžaduje žádné 
speciální stavební úpravy – konstrukce 
umožňuje připojení na stávající vývody s roztečí 
od 90 do 160 mm, ve výšce 1100–1200 mm

Požadavky na stavební připravenost

ZAS 3.1 – sprchový automat na jednu vodu
ZAS 3.TV –  sprchový automat na dvě vody 

s termostatickým ventilem

Typová provedení


