
“Onze meest veelzijdige 
muntautomaat.”

De PayMatic D2000e is onze meest 
veelzijdige muntautomaat en geschikt 
voor de invoer van 5 verschillende 
munten of penningen.

De D2000e muntautomaat heeft standaard 
alle functies die u nodig heeft om elk 
gewenst apparaat te schakelen. Denk 
hierbij aan zonnebanken, airconditionings, 
autowasstraten, wasmachines, haardrogers 
etc. Een aantal van deze functies kunnen naar 
keuze worden geprogrammeerd, geactiveerd 
of gedeactiveerd.

De elektronische muntproever is geschikt 
voor de acceptatie van 5 munten of 
penningen naar keuze. De programmering 
en het uitlezen van de tellerstanden verloopt 
eenvoudig te doen door middel via de 
geïntegreerde start-. stop- en pauzetoetsen, 
welke worden geactiveerd door een 
sleutelschakelaar. 

De muntauutomaat is zonder schroeven te 
openen en te monteren.

Muntautomaat PayMatic D2000e

Tijd Invoer

Max. 
999min

5 munten of 
penningen 
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	 Technische	specificaties
 Afmetingen : 250mm x 180mm x 140mm
 Gewicht  : 2,25kg
 Voeding  : 24VDC / 230VAC
 Tijd  : Minuten en seconden
 Display  : Enkelvoudige LED 4 digit 8mm
 Materiaal : ABS plastic
 Relais  : 2 x 16Amp
 Contacten : Potentiaalvrij
 Zekering : 500mA
 Elektronica : CM7000
 Vochtwerend : Printplaat en knop
 Bevestiging : Wand
 Muntproever : Elektronisch
 Muntinvoer : 5 verschillende munten of penningen
 Munt capaciteit : 200 - 400 munten
 Retourknop : Aanwezig - geen wisselgeld

 Functies 
 Maximale start invoer : Proportioneel kopen van extra tijd (accumulatie)
 Minimale start invoer : Minimale invoer om te starten
 Service indicator : Service indicatie
 Na-start   : Voor wasmachines met een elektronisch deurslot
 Pieper   : Pieper voor de tijdstops
 Resetten  : De timer moet na elke sessie handmatige worden vrijgegeven
 Tijd/start pulsen teller : Resetbare teller, periode teller
 Totale tijd pulsen teller : Niet resetbaar
 Instelling hoofdtijd : Tijdens de pre-tijd kan de hooftijd worden verlaagd per minuut 
 Display   : Het display is standaard wel geprogrammeerd

 Optionele hardware 
 Lange afstand interface 230V AC voor afstand boven de 5 meter
 Magneetschakelaar 220V 3P 20A voor schakelen van toepassingen boven de 16Amp
 Magneetventiel  1/4”
 Transformator 220/24V 60VA
 After start knop voor openen deur van wasmachine
 Muntblokkering
 Folie naar eigen ontwerp
 Penningen naar eigen ontwerp
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