
Monetowy automat do 8 jednofazowych urządzeń 230 V AC 
SLZA 04L, SLZA 04LZ

Właściwości

 wandaloodporna
 wybór urządzenia przez użytkownika
- przed włożeniem monety lub żetonu użytkownik naciska 
 za pomocą przycisków i wybiera żądane urządzenie,  
 wyświetla się numer urządzenia na wyświetlaczu a kontroler  
 zamyka stycznik jednofazowy sprzęt (np. pralka) na płatny  
 czas
 w trakcie działania urządzenia można wrzucić kolejne 
 monety lub żetony celem przedłużenia czasu działania 
 automat dodaje monety, ale nie wraca
 indeks Z - montaż do ścienny
 ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05  
 (ustawianie czasu uruchomienia urządzenia zgodnie 
 z wprowadzoną wartością monet lub żetonu, ustawienie  
 aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów, 
 regulacja kontrastu wyświetlacza, opcja wyłączenia jednego  
 z urządzeń)
 możliwość oznaczenia przycisków symbolami zgodnie 
 z wymaganiami klient
 możliwość uzyskania informacji statystycznych, 
 diagnostyki sprzęt
 zamykany na klucz
 przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury  
  +5 do +40
 materiał AISI - 304
 AISI - 316L dostępny na życzenie klienta
 powierzchnia matowa

Wymiar otworu w ścianie dla wariantu Z   335 x 200 x 125 mm
Zasilanie   24 V DC
Pobór prądu   30 W (zależy od akcesoriów i liczby urządzeń)
Rodzaje monet   1, 2 i 5 złoty, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie)
Regulowany czas przy zapłacie 5 złotych  30 s - 16 h, standardowe 30 s 
Maksymalna moc stycznika   4 kW

Dane techniczne

Schemat montażowy
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Wymagane akcesoria

Specyfikacja dostawy
SLZA 04L - nr. wyr. 88040  nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety,   
    zestaw klucze (2 szt.) 
SLZA 04LZ - nr. wyr. 88041  nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety,   
    zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa
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SLZA 15 88150 Rozdzielacz do elektrozaworów

SLZA 50 - nr. wyr. 88500 zestaw 50 żetonów do automatów Sanela
SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC dla maks. 8 szt. urządzeń / 1 automat
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC dla maks. 16 szt. urządzeń / 2 automaty
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 8 szt. urządzeń / 1 automat
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 16 szt. urządzeń / 2 automaty
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 32 szt. urządzeń / 4 automaty
SLD 05 - nr. wyr. 07050 pilot do ustawiania parametrów

Wyposażenie dodatkowe

SLZA 53 88530 Stycznik 24 V DC


