
 

Elektronický Platební Přístupový Systém 
( EPPS ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tento systém je výborným řešením tam, kde je potřeba zpoplatnění přístupu. Například na 
veřejné toalety, sprchy atd… 



 

 

 

O EPPS: je ideálním řešením tam, kde je potřeba placených přístupů. Jednoduché ovládání 
a nastavení, akceptuje všechny druhy mincí, sami si zvolíte jaké mince chcete přijímat. Po 
dosažení nastavené ceny vás informuje zelená dioda o aktivaci elektronického zámku, který 
je aktivní až do té doby, něž se otevřou vchodové dveře. Pak jsou dveře opět blokovány a 
další zákazník může vhazovat mince. Zámek může být i s mechanickým nastavením volného 
průchodu. Na dispeji se zobrazuje počet sepnutí, slouží pro jednuduchou kontrolu počtu 
mincí. Čítač se nuluje resetovacím tlačítkem, nebo při vypnutí a zapnutí. 
 

OBSAHUJE: Mincovník NRI G-13mft pro akceptaci minci a nastavení ceny  

                        Řídící modul pro napájení systému 220V a připojení všech komponentů  

                        Elektrický zámek  

                      Display pro zobrazení hodnoty mincí / ocelová skříň       * na objednávku 

                      Světelná signalizace otevření/blokování dveří 

 

NASTAVENÍ: Nastavení ceny pro otevření zámku se provádí na mincovníku pomocí sady 
přepínačů. V případě, kdy není potřeba placení vstupu, můžete na zámku nastavit volný 
průchod (jen u zámku s možností otevření) . Dále si můžete vybrat, jestli potřebujete zobrazovat 
hodnotu mincí, nebo jen informovat zákazníka pomocí dvoubarevné LED diody. Také si můžete 
zvolit, jestli chcete montážní kit, který neobsahuje kovovou skříň, jen jednotlivé součástí. Je na vás,
jak si celý systém přimontujete. Nebo s dveřmi na kterých je instalován kompletní systém. 

Samozřejmě jen el. zámek musí byt instalován na  dveřní zárubeň a připojen do řídícího modulu.

Pro lepší funkčnost, je dobré vybavit dveře dveřním závíračem. Možno přípojit na jiné přístupové

 systémy (turniket atd.) max 2A.
 

SCHÉMA PROPOJENÍ:                                                                        

 

 



 

 

 

Obsluha mincovníku: je velice jednoduchá a nepotřebujete k tomu žádné nářadí. Obsluha 
se skládá ze dvou nejdůležitějších úkonů.                                                                                                 

Čištění: po odklopení horních dvířek se ukáže měřící dráha mincí, zde vyčistěte obě 
strany dráhy nejlépe kusem látky s Ironem nebo vlhkým hadrem. POZOR: nikdy 
nečistit acetonovými a benzinovými přípravky. Chcete-li dosáhnout nejlepšího  
akceptování mincí čistěte pravidelně jednou za 14dnů. Pokud výrazně klesne poměr 

akceptovaných mincí  a nepomáhá samotné čištění, ani není mincovník ucpaný a 

hlavně ve výpadu mincí. Je dobré kontaktovat servis JITOJA, kde vám nahrajeme 

nové ražby mincí. 

    
 
 
 
 
Nastavení mincovníku: se provádí pomocí sady přepínačů na zadní straně mincovníku, 
zde můžete nastavit cenu a uzavírat jednotlivé mince. Pro uzavírání mincí musíte 
nejprve všechny přepínače přepnout do polohy dolů, poté přepnout 9pin ze sady S1 
nahoru a pak nastavit jednotlivé blokování kanálů. To jaká mince je v jakém kanálu 
najdete na předním štítku, standard je 1.kanál – 1kč…..6.kanál – 50kč. Pro uložení 
nastavení otevřete přední dvířka mincovníku. Po nastavení nezapomeňte vrátit 9pin do 
polohy dolu. Pro nastavení ceny dejte přepínač v sadě S1 do polohy dolů a nastavte 
požadovanou cenu, např. když chcete zvolit cenu 15kč, tak přepněte pin č. 4 , 3 , 2 a 1 
to je ( 8+4+2+1=15 ). Ceny musí být nastaveny trvale. 

 
 
 
 
 
Obrázek nastavení mincovníku: 

 

 

 

 

 




