
Pit Start Plus
Startowe systemy myjni samochodowych

Najlepsze w swojej kategorii urządzenie do 
aktywacji samoobsługowych stanowisk myjących
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Funkcje
• Stopień ochrony IP 54
• Wrzut monety jest osłonięty ruchomą płytką, a szczelina na 

microchip ma wewnętrzną wodoodporną uszczelkę
• Obudowa zewnętrzna, drzwi oraz panel z przyciskami są ze stali 

nierdzewnej
• Drzwi chronione przez w pełni wodoodporny 4-punktowy zamek, 

wyposażony w płytkę zapobiegającą przewierceniu 
• Transfleksyjny wyświetlacz, podświetlany od tyłu tak jak 

przycisku, gwarantujący maksymalną widoczność nawet w 
pełnym słońcu 
 

• Panel przycisków wyposażony w 7 przycisków wyboru programu 
i jeden przycisk stop, który pozwala użytkownikowi przerwać 
usługęs

• Szeroki panel przedni umożliwiający komunikację z 
użytkownikiem oraz miejsce na opis każdego przycisku. Instrukcje 
zamieszczone na dostosowanym do firmy panelu

• W wersji standardowej interfejs jest wykonany ze złącza DIN 
wyposażonego w 8 optoizolowanych wejść do odbierania 
sygnałów z jednostki sterującej i 7 wyjść przekaźnikowych

• Ceny usług mogą być ustawione na korpusie maszyny
• Montaż: w zabudowie lub wolnostojący 

Idealne rozwiązanie w myjniach samoobsługowych
Zaprojektowany na potrzeby myjni samoobsługowych umożliwia obsługę do 7 programów poprzez jeden terminal płatniczy. 
Doskonale modernizuje już istniejące systemy wysokociśnieniowe, które wciąż mają elektro-mechaniczne systemy kontroli. 
Solidny i odporny, gwarantuje ochronę przed pyłem, wodą oraz rozpylonymi środkami chemicznymi. Szczególną uwagę 
zwrócono na komunikację z użytkownikiem, dzięki czemu aktywacja i operacje płatnicze są jeszcze prostsze i bardziej 
intuicyjne.   Pit Start Plus jest dostępny w dwóch wersjach, co ułatwia instalację na każdym systemie. Grafika może być 
dostosowana do indywidualnych potrzeb tak, aby uwydatnić logo firmy.

Funkcje

• Status oczekiwania
 Gdy terminal jest w stanie oczekiwania, wyświetlany jest 

komunikat, aby wrzucić gotówkę i wybrać usługę, podczas 
gdy przyciski migają, żeby przyciągnąć uwagę klientów.

• Monety i żetony
 Kiedy użytkownik wrzuci monety lub żetony, wyświetlacz 

poda informację o przyznanym kredycie. Kiedy 
odpowiednia kwota zostanie wrzucona, Pit Start będzie 
gotowy do aktywacji danej usługi.

• Karty lub klucze
 Gdy użytkownik włoży klucz lub kartę, wyświetli się 

informacja o dostępnych środkach. Jeśli środki te są 
równe lub przewyższają  najniższą cenę usługi, Pit Start 
aktywuje wybraną usługę.

• Wybór usługi
 Użytkownik może wybrać do 7 różnych programów mycia 

i może je przełączać wciskając odpowiedni dla danego 
programu przycisk.

Dane techniczne Wolnostojący Wbudowany
Wymiary (Dł.xWys.xSzer.) 388 x 688 x 182,3 mm 394 x 1,508 x 283 mm

Waga 17kg 52kg

Zasilanie 24 Vac ±10% 24 Vac ±10%

Zużycie energii 25W 25W

Temperatura pracy
-15 °C ÷ 50 °C
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

-15 °C ÷ 50 °C
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

Pojemność 0.5 € 1 € 2 €

Kaseta wrzutnika 800 850 650©
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