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PARKCONTROL 2002 - PARKOVACÍ AUTOMAT

ZÁKLADNÍ POPIS VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ
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Parkovací automat je urèen k automatickému výbìru poplatkù za kotevní sada
parkování a pro vydávání parkovacích lístkù. Robustní provedení a nestandardní barevné provedení dle vzorníku RAL
použitý konstrukèní materiál (nerezový ocelový plech) zaruèují vysokou nátìr odolný proti graffiti
odolnost zaøízení proti poškození. Automat podporuje hotovostní platby s dodateèná tlaèítka s rùznou funkcionalitou
použitím mincí i bezhotovostní úhradu prostøednictvím èipových karet. vyplaceè mincí
Pøijatá hotovost je ukládána do vyjímatelné trezorové schránky s vysokým snímaè èipových karet
stupnìm zabezpeèení. Bezpeènostní schránka je zajištìna speciálním radiový modem pro pøenos chybových hlášení (docházející papír v 
samozamykacím systémem, který umožòuje její vyjmutí bez pøístupu k tiskárnì, nízký stav baterie, témìø plná pokladna atd.) pøes mobilní 
finanèním prostøedkùm. Nastavitelné tarify umožòují pøizpùsobit cenu telefon do centrálního øídicího systému
parkovného potøebám provozovatele parkovištì. Parkovací automaty topný ventilátor s bimetalovým termostatem pro ohøev vzduchu uvnitø 
mohou být napájeny buï standardním napìtím ze sítì, nebo skøínì
prostøednictvím solárních èlánkù. záložní akumulátor s vyšší energetickou kapacitou (12 V / 27 Ah, 12 V/ 

32 Ah)
solární panel
trezorová dvíøka se samostatným uzavíracím systémemautomatický výbìr finanèního obnosu za využití parkovacích služeb a 
stejný typ uzavírání pro více parkovacích automatùvýdej parkovacích lístkù
pøístupové prvky (závory, zábrany, turnikety, brány apod.)robustní konstrukèní øešení s vysokou mechanickou odolností

zesílené ocelové dveøe vybavené zámky
záložní akumulátor pro zajištìní nepøetržitého provozu i v pøípadì 

Materiál skøíò z 2mm ušlechtilé oceli,pøerušení distribuce elektrické energie
dveøe z 4mm ušlechtilé ocelitiskárna s pøímým termálním tiskem pro zhotovení parkovacích lístkù, 

Povrchová úprava lakování práškovými barvamivhodná i do extrémních podmínek
Barevné provedení RAL 6029 – Mátová zelená /vhoz mincí krytý elektricky ovládanou kovovou závìrkou

RAL 5015 – Nebeská modráelektronický validátor akceptovaných mincí
Rozmìry 398 × 302 × 1 620 / 1 360  mmpøenosná uzamykatelná pokladna
Hmotnost 80 kgodolné provedení ovládacích prvkù usazených v èelním panelu
Akceptované mince až 16 druhùpodsvícený informaèní displej chránìný odolným krytem
Vracené mince až 4 druhyinfraèervené èidlo pro nastavení parametrù dálkovým ovládáním
Kapacita parkovacích lístkù 3 000 z 1 rolebezpotenciálový kontakt pro ovládání pøístupového prvku
Technologie displeje LCDvýbìr ze dvou výšek skøínì
Napájení 230 V
Záložní akumulátor 12 V / 1,2 Ah
Klidový pøíkon 0,4 W

Parkovací automat podporuje hotovostní úhradu poplatku za Maximální pøíkon 30 W + 200 W topení
parkování i bezhotovostní platby parkovného. V pøípadì hotovostní Provozní teplota -25 °C až +45 °C (s topením a 
platby lze využít mince rùzných nominálních hodnot i mìn. Pøípadné napájením z elektrické sítì) / 
pøeplatky mohou být vráceny zpìt zákazníkovi rovnìž ve formì mincí. -15 °C až +60 °C (se solárním 
Parkovací automat umožòuje rovnìž integraci rùzných druhù èipových napájením)
karet pro bezhotovostní úhradu parkovného (pøedplacených 
hodnotových karet, mìstských karet, elektronických penìženek apod.).

Parkovací automaty pomáhají samosprávným celkùm pøi regulaci 
parkování na území obce. Využití parkovacích automatù je vhodné v 
poulièních parkovacích zónách i na obecních parkovacích plochách. 
Poplatky za parkování na veøejných místech se mohou stát významným 
zdrojem pøíjmù obecního rozpoètu. Parkovací automaty v kombinaci se 
zvoleným zaøízením pro blokování pøístupu (napø. závorou èi turniketem) 
lze využívat na rùzných místech pro bezobslužný výbìr poplatkù.

bezpeènostní opatøení zajiš�ující vysokou úroveò ochrany proti 
vandalismu a pokusùm o neoprávnìné vniknutí
možnost volby cenových tarifù
tisk pokladního vyúètování pøi výbìru pokladny pro kontrolu stavu 
hotovosti
pøizpùsobitelná podoba parkovacích lístkù
možnost tisku prodejní statistiky s poètem platebních transakcí
vícejazyèná lokalizace (èeština, nìmèina, angliètina atd.)
provoz nenároèný na údržbu
snadné a intuitivní použití pro zákazníky i obslužný personál
signalizace chybových stavù (vizuálnì na displeji nebo dálkovým 
pøenosem dat)
automatická zmìna letního a zimního èasu
jednoduchá a rychlá instalace
dlouhá životnost
nízké poøizovací i provozní náklady


