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GPE4T - VJEZDOVÝ A VÝJEZDOVÝ TERMINÁL

ZÁKLADNÍ POPIS VJEZDOVÝ TERMINÁL
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OSTATNÍ PARAMETRY VÝJEZDOVÝ PROCES
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GPE4T slouží jako odbavovací terminály pro zajištìní automatického 
Vjezdový terminál je umístìn na vjezdu do parkovacího objektu, kde vjezdu a výjezdu vozidel. Øidièi jsou schopni ovládat terminály bez 

umožòuje automatický vjezd øidièù vozidel.nutnosti vystoupit ze svého vozu. Pro zajištìní ochrany proti zneužití bývá 
pøed terminály instalována indukèní smyèka. Terminál je aktivní pouze v 
pøípadì, že je detekována pøítomnost vozidla pøed stojanem. Vjezdový i 
výjezdový terminál mají jednotnou konstrukci skøínì, jejich konkrétní Øidiè vozidla pøijíždí ke vjezdovému terminálu a stiskne tlaèítko pro 
použití je závislé na pøíslušných periferiích instalovaných v èelním panelu. výdej parkovacího lístku.

Výdej lístku je podmínìn pøítomností vozidla u terminálu, pøièemž 
pøítomnost vozidla je kontrolována detektorem indukèní smyèky. 
Pokud terminál rozpozná pøítomnost vozidla, vydá øidièi parkovací automatický vjezd a výjezd vozidel
lístek. V opaèném pøípadì není vydání parkovacího lístku umožnìno.èelní panel s antivandal tlaèítky
Ke zdvižení ramene závory dojde až po odebrání parkovacího lístku z informaèní zákaznický displej
výdejové štìrbiny. vytápìní s automatickou termostatickou regulací pro zajištìní 
Závora se opìtovnì uzavøe až poté, co vozidlo opustí bezpeènostní optimální provozní teploty uvnitø skøínì
indukèní smyèku pod závorou.ovládání pøipojené závory prostøednictvím elektronické øídicí desky

výdej jednorázových parkovacích lístkù opatøených èárovým kódem s rychlé odbavení øidièù vozidel
informací o datu a èase pøíjezdu zákazníka na parkovištìpodsvícení informaèního displeje umožòující bezproblémové použití i 
kontrola oprávnìnosti k vjezdu na parkovištì a jeho povolováníza zhoršených svìtelných podmínek
ovìøování platnosti dlouhodobých parkovacích karetmožnost pøizpùsobení vzhledu displeje
informování personálu o nutnosti zásahu (docházející papír nebo vysoká odolnost tlaèítek proti mechanickému poškození
nedostateèné množství papíru a nezbytnost jeho výmìny, chybová jednoduchá, nenároèná obsluha zaøízení
hlášení pøi závadì tiskárny èi závory apod.) sepnutím reléového 
výstupu (s možností dalšího pøipojení napø. k modemu)
výdejová štìrbina s èidlem pøítomnosti parkovacího lístku

alfanumerický nebo grafický displej pro zobrazení dùležitých informací antivandal tlaèítko z nerezavìjící oceli pro výdej parkovacího lístku
pro zákazníky parkovištì
tiskárna èárového kódu pro výdej parkovacích lístkù
všesmìrová èteèka èárového kódu
snímaè bezdotykových karet
motorová èteèka plastových parkovacích karet Výjezdový terminál je umístìn na výjezdu z parkovištì, kde umožòuje 
interkom (dorozumívací systém) automatický výjezd øidièù vozidel.

Materiál ocelový plech tlouš�ky 2 mm Pøed odjezdem z parkovištì je nutné, aby zákazník zaplatil poplatek za 
Rozmìry 282 × 274 × 1 170 mm èerpané parkovací služby v automatické platební stanici nebo 
Hmotnost 30 kg manuální pokladnì. Po uhrazení poplatku za parkování je uživateli 
Stupeò krytí IP 54 parkovištì vystaven jednorázový výjezdový parkovací lístek.
Klidový pøíkon 20 W Øidiè vozidla pøiloží zaplacený parkovací lístek ke snímaèi na 
Maximální pøíkon 195 W (150 W zdroj + 45 W topení) výjezdovém terminálu, který zkontroluje informaci z èárového kódu 
Provozní teplota -25 °C až +45 °C uvedeného na lístku.
Odbavovací kapacita až 600 vozidel za 1 hod. Pokud detektor indukèní smyèky rozpozná pøítomnost vozidla, pøedá 
Kapacita karet cca 2 600 ks terminál automatické závoøe pokyn k otevøení a øidièi je umožnìn 

výjezd z parkovištì.
Terminál následnì výjezdový parkovací lístek zneplatní, èímž je 
znemožnìn vícenásobný výjezd z parkovištì prostøednictvím stejného 
lístku.
Závora se opìtovnì uzavøe až poté, co vozidlo opustí bezpeènostní 
indukèní smyèku pod závorou.

ètení výjezdových parkovacích lístkù
kontrola oprávnìnosti k výjezdu z parkovištì a jeho povolení
ovìøování platnosti dlouhodobých parkovacích karet
informování personálu o nutnosti zásahu (chyba závory, vyražené 
rameno) sepnutím reléového výstupu (s možností dalšího pøipojení 
napø. k modemu)
automatické zneplatnìní jednorázového parkovacího lístku po výjezdu 
vozidla


	Stránka 1
	Stránka 2

