
EMS Polet- og møntautomater 5x-serien

Meget robuste og vandalsikre auto-
mater - i yderst elegante udførelser.

Mange modeltyper at vælge imellem - se 
nedenfor.

EMS 5xx-serien :

EMS-55 med mekanisk indkast, indstillelig for 1-4 mønter og indstillelig 1-320 minutter.
Pulverlakeret - optionelt med mekanisk tæller.

EMS 56 - samme som 55, men med display med 1 ciffer og i mat design,

EMS 57 - som 56, men med display med 3 cifre.

EMS 58 med elektronisk indkast for op til forskellige mønter/poletter, frit programmérbare mønter og tidsvalg
og med elektronisk tæller

EMS 58 VA/IP - som 58, men med tastatur og chipkortlæser

Al elektronik er indkapslet og vandtæt.

5 udgaver af disse terminaler :
EMS 81 : Mekanisk indkast, indstillelig til 1 mønt og med 3-cifret display.
EMS 82 : Elektronisk indkast for op til 6 mønttyper og med 3-cifret display.
EMS 91 : Mekanisk indkast, indstillelig til 1 mønt og med grafisk display.
EMS 92 : Elektronisk indkast for op til 6 mønttyper og med grafisk display.
EMS 93 : Med læser for forudbetalte chipkort.

Produktmuligheder :
TE : For vaskemaskine, tørretumbler m.v. Efterbetaling under driften er mulig. Kassetæller og driftstidtæller.
WC : Med potentialfri kontakt, display FRI/OPTAGET, døråbner, kasse- og kundetæller samt driftstidtæller.
DU : Med START/STOP tast modes, gennemstrømnings-modes, gratis koldtvandsanvendelse og hygiejne-spuling.
IM : Impulstælling for strøm og vand med START/STOP funktion. Maximum er indstillelig. Efterbetaling under drift

og med kassetæller samt driftstidtæller.
SO : Dobbelt-sikrings sikkerhed. Tænd sol / Fjernstart sol / Åbne sol. Med afkølings-spærretid.

EMS Polet- og møntautomater 8xx / 9xx serien

Meget robuste og vandalsikre automater - og 
dog i yderst elegante udførelser.
Mange modeltyper at vælge imellem.

EMS 8xx / 9xx serierne :
Disse er af en anden og mere avanceret type 
polet-/møntautomater end 5xx-serien -
de er alle med forskellige muligheder for anven-
delse, og den ene kan endda også anvendes 
med forudbetalte chipkort.

I alle sidder en yderst stærk og hurtig 16-bits microprocessor og alt er i moderne, blyfri materialer og 
med SMD-teknik. Software-opdateringer sker via SD-kort modul (option).
Softwaren giver fleksible anvendelses- og udvidelses-muligheder.
Forberedt for protokol via SD-kort og forberedt for LAN.

3 udgaver af disse terminaler :

EMS 135 : For mønt og/eller polet

EMS 235 : For chipkort alene

EMS 335 : For mønt og/eller polet samt for chipkort.

Denne serie udgår, når lageret er tømt, 
men erstattes af automaterne i
8xx og 9xx serierne.


