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Parkirni sistem Metal Pro Parking

Avtomatski parkirni sistem zagotavlja urejeno parkiranje avtomobilov, ki je prijazno do uporabnikov in omogoča
učinkovito izrabo parkirnih prostorov, tako v stanovanjskih naseljih, poslovnih centrih kot tudi v mestnih središčih.
Glede na vaše želje in potrebe parkirišča lahko izberete med različnimi parkirnimi sistemi.
Metal Pro Parking sistem zagotavlja več stroškovno in tehnološko naprednih rešitev, ki naredijo parkiranje sodobno in učinkovito. Sistem je primeren za parkirne hiše, hotele, hotelske komplekse, mestna, občinska in zasebna
parkirišča in parkirna mesta podjetij.
Parkirni sistem dobavimo, namestimo in postavimo v funkcijo. Sestavljajo ga naslednje komponente: vhodni terminal, izhodni terminal, ročna ali avtomatska blagajna in v celoti integriran sistem upravljanja in komunikacije.
Naši svetovalci vam lahko pomagajo iz koncepta oz. osnovne faze vašega parkirnega projekta do rešitve ter ključne
podpore. Nudimo vam vzdrževanje parkirnega sistema.
Vhodni terminal

Izhodni terminal

Blagajna
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VHODNI TERMINAL - tehnični podatki

IZHODNI TERMINAL - tehnični podatki

Nerjaveče jeklo

Nerjaveče jeklo

debeline: 1,5, 2, 3 mm
RAL izbor gladka ali po želji
RAL izbor polsijajna ali po želji
vgrajen PC WCE
1206 x 373 x 414 mm
2 x 20 znakov
12 mm
IP54
230 V izmeničnega toka
50 Hz

Premazna barva: barvni prašek

Krmilnik
Mere naprave
Zaslon (od zadaj osvetljen LCD)
Zaslon – velikost pisave
Stopnja zaščite
Napajalna napetost
Napajalna frekvenca
Priporočen zaščitni tok za varnost2A
ni odklopnik
Vhodna napetost signala krmilnika 24 V enosmernega toka
Tehnologija tiskanja
termalno tiskanje

Premazna barva: barvni prašek

Krmilnik
Mere naprave
Zaslon (od zadaj osvetljen LCD)
Zaslon – velikost pisave
Stopnja zaščite
Napajalna napetost
Napajalna frekvenca
Priporočen zaščitni tok za varnost2A
ni odklopnik
Vhodna napetost signala krmilnika 24 V enosmernega toka
Optični bralnik črtne kode
Honeywell
(LED + čip CCD)

Glavni deli vhodnega terminala

Glavni deli izhodnega terminala:

(1) Ohišje z ločenima deloma za napajanja in krmiljenje
(2) Sprednji pokrov na tečajih s komponentami
(3) Zaslon z informacijami – služi kot vmesnik pri komuni		
kaciji s stranko. Prikazuje preproste ukaze in sporočila.
(4) Interkom (povezava z operaterjem) – po pritisku gumba 		
vzpostavi glasovno povezavo z operaterjem.
Za uporabo v primeru težav.
(5) Reža za jemanje parkirnega listka – izpis tiskalnika listkov.
(6) Bralnik parkirnih kartic – omogoča imetnikom kartice s čipom 		
vstop, ko prislonijo kartico.
(7) Gumb za izpis listka – pritisnite za nov parkirni listek.
VHODNI TERMINAL

(1) Ohišje z ločenima deloma za napajanja in krmiljenje
(2) Sprednji pokrov na tečajih s komponentami
(3) Zaslon z informacijami – služi kot vmesnik pri komunikaciji 		
s stranko. Prikazuje preproste ukaze in sporočila.
(4) Interkom (povezava z operaterjem) – po pritisku gumba vz		
postavi glasovno povezavo z operaterjem. Za uporabo v 		
primeru težav.
(5) Bralnik parkirnih kartic – omogoča imetnikom kartice s 		
čipom izhod, ko prislonijo kartico.
(6) Optični bralnik parkirnih listkov – bere črtno kodo z vstav		
ljenega parkirnega listka za izhod.

IZHODNI TERMINAL
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BLAGAJNA
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debeline: 1,5, 2, 3 mm
RAL izbor gladka ali po želji
RAL izbor polsijajna ali po želji
vgrajen PC WCE
1206 x 373 x 414 mm
2 x 20 znakov
12 mm
IP54
230V izmeničnega toka
50 Hz
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Premazna barva: barvni prašek
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BLAGAJNA - tehnični podatki
Nerjaveče jeklo

11

debeline: 1,5, 2, 3 mm
RAL izbor gladka ali po želji
RAL izbor polsijajna ali po želji

Zaslon: uporaba tehnologije na dotik 17-palčni ali po želji LCD
Krmilnik:

vgrajen PC WCE

Mere naprave

1995 x 900 x 600 mm

Teža

255 kg

Stopnja zaščite

IP54

Napajalna napetost

230 V izmeničnega toka

Napajalna frekvenca

50Hz

Glavne komponente blagajne
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Ohišje z ločenima deloma za napajanja in krmiljenje
Podstavek

Sprednji pokrov na tečajih s komponentami
Zaslon na dotik
Bralnik kartic za imetnike kartic s čipom
Bralnik parkirnih listkov
Ključavnica sprednjega pokrova
Predal za pobiranje drobiža in računa
Reža za kovance
Reža za bankovce
Interkom (povezava z operaterjem)

Metal-profil d.o.o., Korenova cesta 11, Podgorje, 1241 Kamnik,
n.c. tel.: 01 777 02 70, prodaja: 01 777 02 72, Fax: 01 777 02 74, nabava: 01 777 02 73, e mail: info@metal-profil.si, www.metal-profil.si

