Myntautomat Guld+
För en galleria eller en tågsta.on med högre besöksfrekvens på toale8erna,
rekommenderas SANIBOX Guld+. Om installa.onen ska ske vid en handikapptoale8 i
kombina.on med dörrautoma.k, är Guld+ en självklarhet.

Vad är en Guld+?
Guld+ är en digital myntautomat med display och
räkneverk som sammanställer sta8s8k.
Räkneverket läser av antalet mynt som kommit in
sedan den senaste nollställningen och
sammanställer totala antalet besök sedan
installa8onen. Myntautomaten kan användas
8llsammans med SANIBOX kreditkortsläsare.
Varför behövs en kopplingslåda?
En kopplingslåda medföljer vid beställning av en
Guld+. Kopplingslådan hanterar belysningsstyrning,
dörrautoma8k 8ll en handikappdörr, kreditkortsbetalning samt larm vid långt besök.
Myntautomaten placeras bredvid toaleLdörren,
kopplingslådan kan installeras i taket ovanför
toaleLdörren. Medföljande kabel dras mellan
myntautomaten och kopplingslådan. En inbyggd
watchdog startar om myntautomaten vid elavbroL.
Myntautomaten klarar av 12-24 V och är CEkontrollerad och godkänd.
Lång eller kort kåpa?
Välj kåpans längd eSer behov. Kort kåpa
rekommenderas om myntautomaten töms
regelbundet, lång kåpa om ﬂer mynt ska kunna
rymmas.
Kort kåpa: B 14 cm, H 23,5 cm, D 8 cm.
Lång kåpa: B 14 cm, H 29,8 cm, D 8 cm.

Rekommenderade >llbehör
SANIBOX kreditkortsbetalning, upptagetlampa,
brytskydd och polleLer kan med fördel användas
med myntautomaten. En gra8sknapp kan anslutas
8ll en kassa vid installa8ons8llfället.

Guld+

Ingår i priset
Display

✔

Räkneverk

✔

Kopplingslåda inkl. transformator

✔

Belysningsstyrning

✔

Karmkontakt

✔

Kabel 8ll kopplingslåda, 4 m lång

✔

Assa låscylinder

1 unikt nyckelpar
✔

AvgiSsskylt
AvgiS

ValfriL

Svenska mynt

Samtliga

Euro mynt

1 €, 2 €

Lång eller kort kåpa

✔

Guld+ egenskaper

Underhåll

Kundens upplevelse

Kompa8bel med kortbetalning

Underhållsfri

Användarvänlig

Fungerar med alla Sveriges mynt

Inga rörliga delar

Kan välja mellan olika mynt

Används med dörrautoma8k

Ingen mekanisk förslitning

Tydliga informa8onsskyltar

Svensk8llverkad

Enkel aL rengöra

99,9 % 8llförlitlighet
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