Unițăți pentru monezi sau token pt. 1 la 8 aparate
monofazate 230 V AC SLZA 04L, SLZA 04LZ
Caracteristici
antivandal
selectarea dispozitivului de către utilizator
- utilizatorul alege înainte de a introduce o monedă
sau un jeton dispozitivele dorite apăsând un buton
de selecţie este oprit, iar unitatea de duș selectată
este afișată și deschisă automat circuitul prin intermediul
unei siguranţe control cu un singur utilizator (de exemplu,
mașină de spălat) pentru
 se pot adauga monezi în timpul utilizării pentru a prelungi
timpul de funcţionare
 unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio
monedă
 index Z - montaj îngropat
 posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05
(reglarea timpului în funcţie de monedă sau de jeton, valoare
timp, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate
de oprire a unor dușuri)
 butoanele pot fi comandate și cu simboluri
 posibilitate de a avea date statistice, diagnostizare aparat
 cu cheie
 material AISI - 304
 la comandă pot fi produse din oţel inox AISI - 316L
 finisaj periat



SLZA 04L

SLZA 04LZ

SLZA 04L

SLZA 04LZ

Specificații tehnice
Dimensiuni gol în perete
pt. modelele cu index Z
Tensiune de operare
Putere
Tip monezi
Timp de așteptare pentru 5 CZK
Putere maximă contactor

335 x 200 x 125 mm
24 V DC
30 W
(depinde de numărul aparatelor și accesoriilor)
5, 10, 20 și 50 CZK,
1 și 2 EUR, jeton metalic
30 sec - 16 ore, standard 30 sec
4 kW

Dușuri cu monezi și jetoane

Schemă de montaj

Specificații livrare
SLZA 04L
SLZA 04LZ

- cod 88040
- cod 88041

aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei
aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

Accesorii necesare

SLZA 15

88150

Valve distribuţie pentru șină DIN

SLZA 53

88530

Contactor 24 V DC

Accesorii recomandate
set 50 buc. jetoane
transformator extern 24 V DC pt. max. 8 buc. aparate / 1 buc. unităţi
transformator extern 24 V DC pt. max. 16 buc. aparate / 2 buc. unităţi
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea
a max. 8 buc. aparate/ 1 buc. unităţi
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea
a max. 16 buc. aparate / 2 buc. unităţi
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea
a max. 32 buc. aparate / 4 buc. unităţi
remote control for an adjustment of parameters

Dușuri cu monezi și jetoane

SLZA 50
- cod 88500
SLZ 01Y
- cod 05012
SLZ 01Z
- cod 05011
SLZ 04Y
- cod 05042
			
SLZ 04Z
- cod 05041
			
SLZ 04X
- cod 10049
			
SLD 05
- cod 07050

