
Jednoduchá a rychlá 
instalace

Standardní konfigurace -
 - 2 vjezdy, 1 výjezd, 

1 aut. pokladna

Pro menší parkovištì 
do 200 vozidel

Bezobslužný systém, 
základní reporty  

Rychlá  návratnost 
investice

www.green.cz
www.parking-system.com

GP economy
Parkovací systém



Parkovací systém GPP ECONOMY

GREEN Center s.r.o.
Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 266 090 090,  fax: +420 266 311 069

e-mail: green@green.cz; e-mail: obchod@green.cz   
http://www.green.cz

GREEN Center © 2012
Zmìna technických parametrù vyhrazena

Všeobecné informace
Parkovací systém GP Economy umožòuje plnì automatizovaný bezobslužný výbìr parkovného u jednoduchých 
parkoviš� s jedním nebo více vjezdy a jedním výjezdem. Souèástí systému jsou vjezdové terminály, výjezdový 
terminál, odpovídající poèet závor, detektory pøítomnosti vozidel a automatické platební stanice. Vjezdový terminál 
povoluje vjezd na parkovištì a tiskne parkovací karty. Výjezdový terminál povoluje výjezd z parkovištì po naètení 
potvrzení o uhrazeném poplatku za parkování. Platební stanice slouží k výbìru parkovného naètením vjezdové 
parkovací karty - na základì informací je vypoèítána cena, kterou zákazník uhradí, vydává výjezdovou kartu i 
úètenku za parkovné, je-li požadována. Jeden platební terminál umožòuje vybírat platby pro více parkoviš� najednou, 
max. ètyøi. Masivní provedení, kvalita použitého materiálu a systém zabezpeèení chrání produkt proti vandalismu a 
neoprávnìnému vniknutí.  

Použití
Pro veøejná, obecní i soukromá parkovištì - firemní parkování,  
u ubytovacích zaøízení, supermarketù, u turistických míst a 
památek apod.

Výhody
• Nízká poøizovací cena, rychlá návratnost
• Bezobslužnost
• Provozování nevyžaduje žádný server nebo PC
• Technologie s èarovým kódem minimalizuje provozní 

náklady a zaruèuje vysokou spolehlivost 
• Rychlá instalace

Vlastnosti
• Automatizovaný bezobslužný výbìr parkovného dle 
nastaveného tarifu
• Karta na èarový kód - zásoba až 2500 ks karet ve vjezdovém 
terminálu 
• Automatická pokladna pøijímá, až 6 hodnot bankovek a 12 
hodnot mincí jedné mìny, 5 nebo 6 hodnot pøijímaných mincí 
vrací
• Tøíúrovòové zabezpeèení pokladny
• Funkce ztracený lístek
• Tisk úètenky
• Nasvìtlený èelní panel platební stanice
• Grafické podsvícení displeje platební stanice (tøi jazyky s 
lokalizací CZ, PL, EN, DE atd.)
• Povrchová úprava zinkování, prášková barva RAL 7043 
tmavì šedá / RAL 7042 svìtle šedá / RAL 9006 støíbrná
• Montáž na stìnu nebo podstavec (volitelné pøíslušenství) 
• Terminál umožòuje hlášení potøeby zásahu obsluhy 
(nedostatek papíru, pøeplnìní pokladen, nedostatek mincí v 
mincovníku) pomocí sepnutí reléového výstupu (s možností 
dalšího napojení napø. na modem) 
• Mód provozu OFF LINE

Volitelné pøíslušenství
Upozornìní na zásah obsluhy prostøednictvím SMS
Interkom 
Displej Volno/Obsazeno  
Semafor
Èteèka bezdotykových karet pro parkování abonentù
Nerezový podstavec

Automatická platební stanice

Technické údaje
Materiál:

Rozmìry: 410x420x1750 mm
Hmotnost: 82 kg
Pøíkon: 200W
Pøíkon topení: 600-700 W
Displej:  d

Tisk: termotisk
Krytí: IP 54
Napájení: 230 V / 6 A
Provozní teplota: -25°C až +45°C

ocelový plech tl.2,0 mm, 
zinkovaný

otykový monochromatický 
grafický LCD displej s rozlišením 

320x240 pixelu

Vjezdový a výjezdový terminál

Technické údaje
Materiál:

Rozmìry: 350x470x1100 mm
Hmotnost: 42 kg
Pøíkon: 100 W
Pøíkon topení: 600-700 W
Displej: textový, podsvícený LCD 2x20 

znakù
Øízení: mikroprocesorové
Napájení: 230 V / 6 A
Provozní teplota: -25°C až +45°C

ocelový plech tl. 2,0 mm, 
zinkovaný 

Technické údaje

Napájení: 230 V / 6 A
Provozní teplota: -25°C až +45°C

Materiál: ocelový plech tl. 2,5 mm, 
zinkovaný

Rozmìry: 350x290x1085 mm
Hmotnost: 72 kg
Pøíkon: 370 W
Délka ramene: 2-3 m/2-6 m
Èas otevøení/zavøení: 1-2 s/3-5 s
Øízení:  mikroprocesorové

Automatická silnièní závora

Ovládání
Jednotlivé èásti  jsou øízeny autonomnì øídící jednotkou. Pro 
pøenos informací mezi nimi slouží èárové kódy na parkovacích 
kartách.

Made by GREEN Center 

GreenPro


