
 

SLZA 02N – obj. č. 88023 mincovní automat v nerezovém  
SLZA 02NZ – obj. č. 88024 bloku, mincovník, řídící  
   elektronika, box na mince 

Specifikace dodávky: 

- mincovní automat pro ovládání čtyř až dvanácti sprch 
- SLZA 02N - provedení na zeď,  
 SLZA 02NZ - pro vestavbu do zdi 
-  materiál nerez AISI 304, povrch matný,  
 na zakázku možno AISI 316L 
-  možnost rozdělit sprchy na skupiny (např. muži / ženy) 
-  během vhazování mincí displej ukazuje již zaplacený čas, konec 
 vhazování potvrdí uživatel stiskem tlačítka zvolené sprchy 
 (tlačítko max. pro 8 sprch) nebo pouze potvrdí daným tlačítkem na 
 předním panelu a automat přiřadí sprchu automaticky (vzhledem 
 k verzi zařízení a nastavení) 
- v případě interaktivního ovládání uživatel po zaplacení pustí vodu 
 stiskem tlačítka na nerezovém panelu ve sprše a vodu může  
 libovolně pouštět a zastavovat do vyčerpání kreditu 
-  během sprchování je možno přihozením dalších mincí prodlužovat 
 čas použití (pouze u verze s volbou sprchy tlačítkem, u verze  
 s automatickým přiřazením sprchy přihazovat nelze) 
-  na ukončení dodávky vody je uživatel upozorněn přerušováním 
 proudu vody (4x přerušení když zbývá 30 sec. do konce) 
-  nastavení všech parametrů na displeji zařízení pomocí tlačítek pro 
 pohyb v menu, vstup do servisní nabídky a výrobní nabídky  
 dálkovým ovladačem  
- servisní nabídka: statistické info o vhozených mincích vždy 
 k dispozici, nastavení délky zpoždění sepnutí, možnost aktivovat 
 funkci automatického proplachu, nastavení hodnoty času,  
 nastavení aktuálního kurzu eura, možnost vypnutí některé  
 ze sprch, nastavení kontrastu displeje, diagnostika zařízení 
-  výrobní nabídka: možnost zvolení způsobu přiřazení sprchy: ručně 
 (zákazník si zvolí sám) nebo automaticky (mincovní automat  
 přiřadí volnou sprchu, nastavení skupin a jejich velikosti,  
 nastavení ovládání sprch – přímé / interaktivní a nastavení  
 jednotky (čas nebo objem vody) 
-  volitelně možnost měření spotřeby vody nebo placení množství 
 vody místo času 

Vlastnosti: 
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Mincovní automaty pro čtyři až dvanáct sprch  
- interaktivní ovládání SLZA 02N, SLZA 02NZ 

Technické údaje: 

Napájecí napětí:  24V DC 
Příkon:  max. 91 W  
 (záleží na příslušenství  
 a počtu sprch)  
Druhy mincí:  5, 10, 20 a 50 Kč,  
 1 a 2 EUR 
Nastavitelná doba zpoždění zapnutí:  0 - 255 sec 
Nastavitelná doba sprchování:  1 sec - 99 min 

Vyžadované příslušenství: 

- napájecí zdroj SLZ 04Y – pro max. 4 sprchy, SLZ 04Z – pro max. 7 sprch, SLZ 04X – pro max. 12 sprch nebo SLZ03  
 (pro zazdění, pouze do 9 ks sprch) 
- rozdělovač ventilů SLZA 15 
- rozdělovač průtokoměrů SLZA 16 (v případě požadavku měření vody) 
- rozdělovač tlačítek SLZA 17 (v případě požadavku interaktivního ovládání sprch) 
- sprchová armatura bez měření průtoku (SLZA 20P, SLZA 20PH, SLZA 20PT, SLZA 21P, SLZA 21PH, SLZA 21PT) 
- sprchová armatura včetně měření průtoku (SLZA 20PK, SLZA 20PKH, SLZA 20PKT, SLZA 21PK, SLZA 21PKH,  
 SLZA 21PKT) 
- sprchový výtok (SLA 39, SLA 40) 

Volitelné příslušenství: 
SLZ 01Y – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks sprch 
SLZ 01Z – obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks sprch 
SLZ 03 –  obj. č. 05030 spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks sprch 
SLZ 04Y – obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch 
SLZ 04Z – obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch 
SLZ 04X –  obj. č. 10049 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch 
SLD 05 – obj. č. 07050 dálkové ovládání pro nastavení parametrů mincovních automatů 


