Контролиран достъп ... Сигурно бъдеще

Park lus
АВТОМАТИЧНА ПАРКИНГ БАРИЕРА

ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

Много паркинг зони, били те на открито
или на закрито, се нуждаят от контрол
на влизането и излизането на
превозни средства, особено когато
става въпрос за платен паркинг. Тази
опция изисква надеждни автоматични
бариери, които могат да бъдат
интегрирани, и да се контролират oт
външна система за управление.
Бариерите ParkPlus предлагат лесно и
високонадеждно решение на конкуретни
цени.

ПРЕДСТАВЯНЕ
7 Бързи,

напълно контролирани движения.
скорост на отваряне от 1.2 до 3 секунди
7 Продукт, предназначен за интензивна употреба
7 Автоматично отваряне, в случай на прекъсване
на електрозахранването.
7 Регулируема

ПРОСТОТА
за употреба.
конфигурация на бариерата.
7 Лесна за инсталация.

МОДУЛНОСТ
Чупещо или право рамо.
Бърза и лесна промяна на кожух, според нуждите на клиента.
7 Обръщащо се рамо(ляво и дясно).
7
7

7 Лесна

7 Автоматична

НАДЕЖДНОСТ
7Алуминиеви

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
7
7

Устойчиви на нерегламентирано вдигане
Откопчаващо се рамо

рамка и кожух, устойчиви на корозия и
лесни за рециклиране,
7 Асинхронен двигател и скоростна кутия с преден и заден ход.
7 Магнитно детектиране без контакт.
7 Директно управляемо рамо, намаляващо грешните отваряния
и затваряния.
7 Гарантиран дълъг живот.

СЕРИЯ PARKPLUS

ParkPlus 100:

ParkPlus 101:

Право алуминиево рамо.
7 Свободно преминаване (макс.): 4 м (13’)
7 Време отваряне/затваряне: минимум 1.2сек.

7

7

Чупещо се алуминиево рамо.
Свободно преминаван (макс.): 3.5 м (11’6’)
7 Време отваряне/затваряне: минимум 1.2 сек.
7

ЕДНА ИНТЕЛИГЕНТНА БАРИЕРА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ
7

TCP/IP интерфейс, даващ възможност на ParkPlus
бариерите да комуникират с Ethernet мрежа.

ВГРАДЕН W E B СЪРВЪР
7

Софтуер, инсталиран на всяка бариера, осигуряващ
мониторинг в реално време и възможност за
конфигуриране и поддръжка на всяка бариера
локално или дистанционно, чрез обикновен уеб
браузър.

АВТОКОНФИГУРАЦИЯ
7

Автоматичен мониторинг на аварии и
механизъм за автоматично реконфигуриране.

ПОДДРЪЖКА ИНТЕРФЕЙС
7

XML / RPC формат (webservices) позволяващи оперативна
съвместимост с други операционни системи.

Една генерираща приходи бариера
ParkPlus бариерите са проектирани с взаимнозаменяеми
кожуси. Тази функция дава възможност за пълно
персонализиране на вашата бариера.

С ParkPlus вие можете:
7 Да персонализирате бариерата със собствената си марка
7 Да
разработвате целенасочени маркетингови кампании.
.

7 Да определяте алеи, които са запазени за абонати на
определени услуги.
да заменяеми кожуси, повредени
от неправилна употреба или лек удар.

7 Лесно

ОПЦИИ & АКСЕСОАРИ
За оптимална употреба е наличен богат избор от
опции и аксесоари, които Ви позволяват да
регулирате нивото на достъп и сигурност, като
същевременно
се гарантира безпроблемнна
интеграция на вдигащата се бариера на вашият
обект.

СИГУРНОСТ & ЗАЩИТА
Електрическо заключване, електромагнитна защита.
Автоматично повдигане на рамото.
7 Откопчаващо се рамо.
7 Въртяща се основа.
7 Обезопасяващ ръб
7
7

ЕСТЕТИКА &
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Светлинна индикация на рамото.
Функционално осветление на горния капак.
7 Трафик светлини,
7 Предупредителен знак, СТОП, ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО.
7 Персонализиран цвят.
7 Лого на клиента.
7 Отопление.
7 110V захранване.
7

7

ДЕТЕКЦИЯ & КОНТРОЛ
TCP/IP интерфейс
Кутия за бутони.
7 Радио предавател и приемник
7 Индуктивни лупове
7 Сензори за присъствие
7 Фотоелектрически клетки
7
7

ПРЕДИМСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ В:

Контрол на големи трафик потоци
при влизане и излизане
7 Генерира приходи.
7 Промотира и подкрепя търговски марки.
7 Лесна интеграция на обекта.
7 Лесни за инсталация и с ниски разходи
на употреба.

7

7

www.automatic-systems.com

Автомобилни паркинги
Болници
7 Търговски центрове
7 Летища
7 Хотели
7

