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EMS 81 MYNTAUTOMATER 2023 

Myntautomat EMS 81 MP enkelt mekanisk innkast justert for 1 type 

mynt, standard er norske 10 kr (andre typer mynter på bestilling) 
Montert inn i kraftig stålboks. 
Leveres i 2modeller med tilkoblingsspenning 230V ac, utgangsspen-
ning 230Vac.Max 16A eller tilkoblingsspenning 24Vac, utgangs-
spenning 24Vac 

 

Til bruk på vaskemaskiner,tørketromler og annet 230V utstyr. 
(NB:trenger din maskin strøm for å åpne døren, må du spesial be-
stille en automat med trykk knapp, TE), eller vår 24Vac modellen 
som bl.a. brukes til styring av dusj systemer, og er laget for bruk i 
fuktigerom. 
 

Mekanisk mynt innkast for 1 type mynt, med feil mynt retur. 
Kan stilles inn for å motta 1-100 mynter, før automaten gir utgang. 
Prosessor kontrollert, programmeres via knapper på innside. 
Kan stilles inn til  tid fra 0,01 til 999,59min. 
3 talls display som viser først antall på slipp og så tiden som telles 
ned. 
Tekn.data: 
Power supply 230Vac 50/60Hz  eller 24Vac 50Hz , 5W 

Max switched power 16A 

Arbeids temp 0-40*C 

Fuktighet 30 til 70% 

vekt 3,5kg 

Mål: 160 x 260 x 110mm 

Kabel tilkoblinger er under(2 stk) eller bak (2 stk hull). 
2 nøkler medfølger.  

 

Myntautomat EMS 81-MP  230Vac  justert for nok 10 kr. Eller annen mynt. 
Produkt nr 101637  Pris kr 5376,- + moms   

 

 

 

Myntautomat EMS 81-MP  24Vac  justert for nok 10 kroner, eller annen mynt. 
Produkt nr 101643  Pris kr 5558,- + moms  

 

Tillegg for : rustfrittboks kr 602,-+moms 

Pot fri kontakt kr 182,- + moms 

Dør TE-knapp  kr 602,- + moms 

 

 

For mer info, se på vår hjemmeside/nettbutikk.  Vi lagerfører også trafoer og magnetventiler 
til bruk ved styring av dusjer.  Bestillinger gjøres på vår nettbutikk eller pr e-mail. 
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EMS 82 MYNTAUTOMATER 2023 

Myntautomat EMS 82 elektronisk myntinnkast for 1-5-10-20kr +  pol-
lett modell vm22 og 26. 
Montert inn i kraftig stålboks. 
Tilkoblingsspenning 230V ac, utgangsspenning 230Vac.Max 16A. 
eller tilkoblingsspenning 24Vac, utgangsspenning 24Vac 

 

Til bruk på vaskemaskiner,tørketromler og annet 230V utstyr. 
(NB:trenger din maskin strøm for å åpne døren, må du spesial      
bestille en automat med trykk knapp, TE) 
 

Elektronisk mynt innkast for 1-5-10-20kr mynt, med feil mynt retur. 
Prosess controllert, programmeres med knapper på innsiden. 
Du kan programmere hvor mye man skal betale, hvor lang tid man får 
for dette. Tellesystem for å kunne avlese totalsalg m.m. Kan stille inn 
i tid 0,01-999,59min og beløp 0,01-599,99kr.  

3 talls display som viser hvor mye man har lagt på, og som teller ned 
tiden etter man har lagt på nok beløp. 
Tekn.data: 
Power supply 230Vac eller 24Vac 50/60Hz , 5W 

Max switched power 16A 

Arbeids temp 0-40*C 

Fuktighet 30 til 70% 

vekt 3,5kg 

Mål: 162 x 260 x 110mm 

Kabel tilkoblinger er under(2 stk) eller bak (2 stk hull). 
2 nøkler medfølger.  

 

Myntautomat EMS-82-EMP  230Vac modell justert for nok 1-5-10-20 kr+pollett 
Produkt nr 101638  Pris kr 7742,- + moms   

 

 

Myntautomat EMS-82-EMP  24Vac, justert for nok 1-5-10-20 kr. 
Produkt nr 101644  Pris kr 7924,- + moms   

 

Tillegg for : Spurtbeskyttelse kr 700,- + moms ,  
TE-trykknapp kr 602,- + moms 

Pot fri kontakt kr 182,- + moms   
 

For mer info, se på vår hjemmeside/nettbutikk.  Vi lagerfører også trafoer og magnetventiler 
til bruk ved styring av dusjer.  Bestillinger gjøres på vår nettbutikk eller pr e-mail. 


