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Díjtérítéses vezérlő 
 

 

Takarékoskodni kíván az elektromos áram fogyasztásával? 
 

•Beépített hajszárítóját, hajsütővasát, más elektromos 

készülékét jövőben csak díjfizetésért engedi működtetni? 
 

•Vendégeinek a saját elektromos készülékeik használatát a 

jövőben díjfizetés ellenében kívánja engedélyezni? 

 

Szerezzen be díjtérítéses vezérlőt! 

 

Állítsa be a díjtérítés nagyságát és a díjtérítésért engedélyezett 

áram bekapcsolás időtartamát a vezérlőben, hogy vendégei 

számára díjfizetés ellenében tegye lehetővé elektromos 

készülékek használatát. 

 

Szedje be az áramhasználat díját érmével vagy bankkártyával! 

 

A több érmecímlet elfogadó és a bankkártyával működő 

változatok nem törölhető számlálót működtetnek, amely 

alapján a használat darabszámát vagy a beszedett összes 

bevételt könnyűszerrel ellenőrizni tudja. 

 

 

 

 
 



A védőérintkezős dugaszoló aljzat oldalt vagy a doboz 

alján is elhelyezhető 

Nyitott elhelyezésű érmetárolóval 

Díjtérítéses hálózati csatlakozó 
vendég tulajdonú készülékhez 

Egy címletű, egy db érmével használható, 

visszaadás nélkül 

« 1 Érmés-Ny » 



« 1 Érmés-Z » 

Díjtérítéses hálózati csatlakozó 
vendég tulajdonú készülékhez 

Egy címletű, egy db érmével használható, 

visszaadás nélkül 

A védőérintkezős dugaszoló aljzat oldalt vagy a doboz 

alján is elhelyezhető 

Elzárt elhelyezésű érmetárolóval 



   

Elfogadott részösszeg kijelzéssel. 

El nem fogadott érme visszaadással, 

túlfizetés visszaadása nélkül, 
vendég készülék használathoz dugaszoló aljzattal ellátható 

 
« 6 Érmés » 

Díjtérítéses kapcsoló 
beépített készülékhez 

Egytől-hat címletű, több darab érmével használható 

 



Bankkártyáról levont összeg kijelzéssel, 
vendég készülék használathoz dugaszoló aljzattal ellátható 

 
« Bankkártyás » 

Díjtérítéses kapcsoló 
beépített készülékhez 

Többféle bankkártyával használható 

 



   

Díjtérítéses beépített készülék vezérlő 

El nem fogadott érme visszaadással, 

érme túlfizetés visszaadása nélkül. 
vendég készülék használathoz dugaszoló aljzattal ellátható 

« Kombinált » 

Díjtérítéses kapcsoló 
beépített készülékhez 

 

Egytől-hat címletű, több darab érmével vagy 

 bankkártyával használható 

 



Elvi 

felszerelési 

vázlat: 

Műszaki jellemzők 
 

Szerkezet: 
Ház:                             zárható páncél lemez doboz 

Felszerelés:                  műa. vagy fém dűbellel 

Csatlakozó kábel:        MTK 3× 1,5 mm2 kábel 

Működtető feszültség: 230V 50 Hz 

Terhelhetőség:              16 A 

Belső védelem:             Fi relével kombinált kismegszakító 

Hajszárító csatlakozás: védőföldes dugaszoló aljzat 

                                      fix bekötés tömszelencén át 

Működés időzítés:         30 sec-től 5 percig 
 

Díjfizetés: 
- Egy fix címletű fizetésűnél nincs el nem fogadott érme visszaadás 

- Érme fizetés esetén túlfizetés visszaadására nincs mód 

- A 6 címletű érme fizetés elfogadás korlátozható 1 címletig 

- Bevétel (felhasználás) számlálóval ellátható 
 

Üzembehelyezés: 
Felszerelés utáni eredményes  

ÉV mérés alapján  


