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GPE4P - PARKOVACÍ SYSTÉM ECONOMY
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Parkovací systém GPE4P Economy nové generace pøedstavuje nízká finanèní nároènost (nízká poøizovací cena, nízké provozní 
ekonomicky výhodné øešení pro øízení provozu parkovištì s minimálními náklady)
nároky na pracovníky obsluhy. Systém zajiš�uje automatizovaný výbìr zcela autonomní provoz
poplatkù za parkování, kvalitní zabezpeèení a kontrolu nad parkovištìm. bezpeènostní opatøení zajiš�ující vysokou úroveò ochrany proti 
Vlastnosti a funkce systému jsou vhodné pøedevším pro parkovištì vandalismu a neoprávnìnému vniknutí
menšího rozsahu èi jednodušší projekty s omezeným finanèním výbìr z cenových tarifù
rozpoètem. velmi snadné a intuitivní použití

Parkovací systém je tvoøen samostatnì stojícími komponenty, které hlášení nutnosti zásahu pracovníka obsluhy
jsou nezávisle øízeny vlastní mikroprocesorovou jednotkou. Systém tak snadná a nenároèná údržba
mùže pracovat zcela autonomnì, bez nutnosti trvalého pøipojení celková kvalita zpracování zaruèující dlouhou životnost
nadøazeného PC nebo øídícího serveru. Autonomní øešení zaruèuje vysoká mechanická odolnost použitého materiálu
rychlou instalaci, jednoduché spuštìní a vysokou bezpeènost provozu 
parkovacího systému.

automatizovaný výbìr parkovného s minimálními nároky na 
pracovníky obsluhy
kontrola pohybu vozidel v požadovaném prostoru
regulace parkování manuální pokladna GP Economy
spolehlivý provoz upozornìní na nutnost zásahu obsluhy prostøednictvím e-mailové 
jednoduchá a rychlá instalace nebo SMS zprávy
èinnost jednotlivých komponent øízena vlastní mikroprocesorovou displej informující o obsazenosti parkovištì
jednotkou interkom (dorozumívací systém pro komunikaci øidièù vozidel s 
vysoká odolnost proti nepøíznivým vnìjším vlivùm (vodì, prachu personálem parkovištì)
apod.)
konstrukèní materiály vysokého standardu kvality
robustní provedení

Ocelové skøínì jsou upraveny galvanickým zinkováním, které atraktivní inovovaný design
poskytuje dlouhodobou protikorozní ochranu. Povrch zaøízení je lakován 
práškovými polyesterovými barvami. Standardnì jsou komponenty 
vyvedeny v následujících barvách vzorníku RAL:

Jako parkovací médium jsou použity parkovací karty, které slouží pro 
pøenos informací mezi jednotlivými èástmi parkovacího systému. 
Parkovací karty mohou být založeny na rùzných principech identifikace:

papírový lístek s èárovým kódem pro krátkodobì parkující,
bezkontaktní plastová karta s RFID èipem pro dlouhodobì parkující.

Mód provozu off-line
Rozvodná sí� TN-S (tøívodièové vedení L, N, PE)
Napájení 230 V AC / 50 Hz

Pøi pøíjezdu vozidla vydá vjezdový terminál øidièi vozidla parkovací Provozní teplota -25°C – +45°C
lístek, který slouží k identifikaci doby pøíjezdu na parkovištì.  
Alternativnì lze pro vjezd (i výjezd) použít bezkontaktní plastovou 
parkovací kartu.
Platba za parkování je provedena prostøednictvím automatické 
platební stanice nebo manuální pokladny, která na základì informací 
zaznamenaných na parkovacím lístku vypoète celkovou dobu 
parkování a na základì nastaveného cenového tarifu stanoví výši 
platby.
Po zaplacení pøíslušné èástky je zákazníkovi vydán výjezdový 
parkovací lístek, který opravòuje návštìvníka k opuštìní prostor 
parkovištì.
Øidiè vozidla pøiloží výjezdový parkovací lístek ke ètecímu zaøízení 
výjezdového terminálu, který pøedá závoøe signál ke zvednutí ramene 
a umožní volný výjezd automobilu z parkovištì.
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GPB – parkovací automatická závora
GPE4M – automatická platební stanice
GPE4T – vjezdový a výjezdový terminál

RAL 6029 – Mátová zelená (designové prvky),
RAL 9006 – Bílý hliník (skøínì).

Parkovací systém je urèen pro použití ve vyhrazených prostorech pro 
parkování a na uzavøených parkovacích plochách. Systém je vhodný 
pøedevším pro parkovištì nižších kapacit, s jedním nebo více vjezdy a 
jedním výjezdem. Parkovací systém je urèen jak pro soukromá, tak i 
veøejná parkovištì. Použití systému je vhodné všude tam, kde je úèelné 
realizovat automatický výbìr poplatkù za parkování. Systém lze efektivnì 
využít napø. na tìchto místech:

veøejná parkovištì menšího rozsahu,
supermarkety,
sportovní centra,
památky a turistické atrakce,
kulturní zaøízení a mnoho dalších míst.
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