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Terminal 
wjazdowy

Park-B plus

Konstrukcja:
• Wymiary SxWxG (mm) 425 x 1205 x 410
• Obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana  

proszkowo
• Dwubarwna kolorystyka RAL 7016 i RAL 9006
• Możliwość zabudowy interkomu i czytnika kart zbliżenio-

wych wewnątrz urządzenia

Cechy funkcjonalne:
• Drukarka o wysokiej wydajności zapewnia szybki wydruk 

biletu i bezawaryjną eksploatację
• Duży zapas biletów 3500 lub 6000 szt. pozwala na 

oszczędność czasu potrzebnego do obsługi parkingu
• Bilety drukowane są na sztywnym papierze o gramaturze 

130 gr.
• Zintegrowany system sterowania szlabanem umożliwia 

zdalne sterowanie, podgląd stanu szlabanu i szybką diag-
nostykę bariery

• Duży wyświetlacz LCD o wymiarach: 128 x 72 mm i czytelne 
komunikaty zapewniają wygodę kierowcom

• Po utracie komunikacji urządzenie przechowuje w pamięci 
dane do 2000 biletów, które po przywróceniu połączenia 
przesyłane są do serwera zapewniając ciągłą i stabilną 
pracę całego systemu

• Przesyłanie danych w standardzie ARCNET pozwala na 
transmisję danych między urządzeniami na odległość 
do 1000 m bez konieczności instalowania dodatkowych 
urządzeń

• Zintegrowany detektor pętli indukcyjnej zapewnia 
bezpieczne użytkowanie szlabanu i możliwość 
przeprowadzenia zdalnej diagnozy usterki

• Grzałka i system wentylacji zapewniają utrzymanie właści-
wej temperatury

• Aktywacja terminala i wydruk biletu możliwy jest tylko po 
wykryciu obecności pojazdu

• Anulowanie biletu w przypadku wycofania pojazdu sprzed 
szlabanu zapewnia niespotykaną w tańszych systemach 
szczelność parkingu

• Duży i podświetlany przycisk w kolorze zielonym zapewnia 
intuicyjną obsługę urządzenia przez kierowców

• Wbudowany skaner umożliwia obsługę biletów ho-
telowych, kongresowych i kart abonamentowych z kodem 
kreskowym bez konieczności instalacji dodatkowych 
modułów

• Czujnik niskiego stanu papieru przy pozostałej ilości 100 
lub 300 biletów włączy ostrzeżenie graficzne i dźwiękowe 
na komputerze operatora

Wyposażenie opcjonalne:
• Czytniki kart zbliżeniowych
• Współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu i systemem 

rozpoznawania tablic rejestracyjnych
• Interkom z możliwością połączenia z panelem biurkowym 

lub wybranym numerem telefonu
• Kolorowy wyświetlacz TFT 5,7"
• Komunikacja danych w standardzie TCP/IP

Specyfikacja:
• Zasilanie: 230V 50 Hz
• Pobór prądu z załączonym ogrzewaniem: ok. 1,97 A
• Pobór prądu bez ogrzewania: ok. 0,2 A
• Waga: 55 kg

Umożliwia wydruk i skanowanie 
biletów z kodem kreskowym do par-

kowania krótko- i długoterminowego 
oraz steruje szlabanem wjazdowym.

1205 mm
wysokość szerokość

425 mm
głębokość

410 mm
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Terminal 
wyjazdowy
Park-B plus

Konstrukcja:
• Wymiary SxWxG (mm) 425 x 1205 x 410
• Obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana  

proszkowo
• Dwubarwna kolorystyka RAL 7016 i RAL 9006
• Możliwość zabudowy interkomu i czytnika kart zbliżenio-

wych wewnątrz urządzenia

Cechy funkcjonalne:
• Skaner przemysłowy z przeplotem zapewnia szybki i  

prawidłowy odczyt nawet bardzo zniszczonych biletów
• Możliwość doposażenia w moduł zatrzymywania wyko-

rzystanych biletów wewnątrz urządzenia
• Zintegrowany system sterowania szlabanem umożliwia 

zdalne sterowanie i podgląd stanu szlabanu oraz szybką 
diagnostykę bariery

• Duży wyświetlacz LCD o wymiarach: 128 x 72 mm i czytelne 
komunikaty zapewniają wygodę kierowcom

• Po utracie komunikacji urządzenie przechowuje w pamięci 
dane do 2000 biletów, które po przywróceniu połączenia 
przesyłane są do serwera zapewniając ciągłą i stabilną 
pracę całego systemu

• Przesyłanie danych w standardzie ARCNET pozwala na 
transmisję danych między urządzeniami na odległość 
do 1000 m bez konieczności instalowania dodatkowych 
urządzeń

• Zintegrowany detektor pętli indukcyjnej zapewnia bezpiec-
zne użytkowanie szlabanu i możliwość przeprowadzenia 
zdalnej diagnozy usterki

• Grzałka i system wentylacji zapewniają utrzymanie właści-
wej temperatury

• Odczyt biletu możliwy jest tylko po wykryciu obecności 
pojazdu co zapewnia niespotykaną w tańszych produktach 
szczelność systemu i ogranicza możliwość nadużyć

• Wbudowany skaner umożliwia obsługę biletów ho-
telowych, kongresowych i kart abonamentowych z kodem 
kreskowym bez konieczności instalacji dodatkowych 
modułów

Wyposażenie opcjonalne:
• Moduł zatrzymywania zużytych biletów wewnątrz 

urządzenia
• Czytniki kart zbliżeniowych
• Współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu i systemem 

rozpoznawania tablic rejestracyjnych
• Interkom z możliwością połączenia z panelem biurkowym 

lub wybranym numerem telefonu
• Kolorowy wyświetlacz TFT 5,7"
• Komunikacja danych w standardzie TCP/IP

Specyfikacja:
• Zasilanie: 230V 50 Hz
• Pobór prądu z załączonym ogrzewaniem: ok. 1,97 A
• Pobór prądu bez ogrzewania: ok. 0,2 A
• Waga: 55 kg

Umożliwia odczyt biletów z kodem 
kreskowym do parkowania
krótko- i długoterminowego oraz 
steruje szlabanem wyjazdowym.

1205 mm
wysokość szerokość

425 mm
głębokość

410 mm
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Automat 
rozliczeniowy

KA-300

Konstrukcja:
• Wymiary z dolną podstawą SxWxG (mm): 650 x 1795 x 300
• Obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowanej proszkowo
• Dwubarwna kolorystyka RAL 7016 i RAL 9006
• Możliwość zabudowy interkomu wewnątrz urządzenia
• Obudowa przystosowana do zawieszenia na ścianie

Cechy funkcjonalne:
• Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 5,4" oraz czytelne 

komunikaty zapewniają wygodę użytkownikom
• Skaner przemysłowy z przeplotem zapewnia prawidłowy 

odczyt nawet bardzo zniszczonych biletów
• Zwolnienie blokady wlotu monet dopiero przed przyjęciem 

płatności chroni wnętrze urządzenia od zanieczyszczeń  
z zewnątrz

• Monety do wydawania reszty gromadzone są w dużych 
zasobnikach po 200 szt. z nominału (domyślnie 50 gr, 1 zł, 
2 zł, 5 zł)

• Urządzenie posiada inteligentny system gromadzenia bilo-
nu i wydawania reszty, który ogranicza możliwość zaistnie-
nia sytuacji braku monet do zwrotu

• Akceptor banknotów przyjmuje trzy nominały (domyślnie 
10 zł, 20 zł, 50 zł)

• Urządzenie posiada wbudowaną drukarkę potwierdzeń, 
paragonów niefiskalnych i raportów

• Podświetlenie półki z wydanymi monetami zwiększa  
wygodę korzystania z urządzenia

• Przyjęta gotówka gromadzona jest w zamykanych na klucz 
sejfach, oddzielnie dla bilonu i banknotów

• Po utracie komunikacji urządzenie przechowuje w pamięci 
dane do 2000 biletów, które po przywróceniu połączenia 
przesyłane są do serwera zapewniając ciągłą i stabilną 
pracę całego systemu

• Oświetlenie zewnętrzne panelu przedniego ułatwia 
obsługę

• Grzałka i system wentylacji wymuszonej (jeden lub dwa 
wentylatory) zapewniają utrzymanie właściwej tempera-
tury

Wyposażenie opcjonalne:
• Przyjmowanie opłaty za zgubiony bilet i wydruk biletu 

zastępczego
• Interkom z możliwością połączenia z panelem biurkowym 

lub wybranym numerem telefonu
• Większy wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 10,2"
• Zmiana języka menu i systemu pomocy (domyślnie j. polski, 

angielski, niemiecki)
• Wydawanie reszty w banknotach
• Obsługa kart płatniczych
• Jednoczesne przyjmowanie płatności w PLN i EUR
• Wbudowany czytnik kart z możliwością przedłużania 

abonamentów samodzielnie przez użytkownika karty

Specyfikacja:
• Zasilanie: 230V 50 Hz
• Pobór prądu z załączonym ogrzewaniem: ok. 1,9 A
• Pobór prądu bez ogrzewania: ok. 0,22 A
• Waga: 125 kg

Automatyczna kasa płatnicza 
umożliwia klientom parkingu

opłacenie należności za parkowanie 
bez udziału kasjera.

1795 mm
wysokość szerokość

650 mm
głębokość

390 mm
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Szlabany 
parkingowe
Park-B plus

Obudowa:
• Wymiary SxWxG (mm) 363 x 1103 x 363
• Obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo
• Dwubarwna kolorystyka RAL 7016 i RAL 9006

Cechy funkcjonalne:
• Ramię aluminiowe płaskie o długości 2.75-3.75 m
• Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa ramię 

wyposażone jest w gumowy profil ochronny
• szybki ruch ramienia, tylko 2.4 s, zapewnia sprawny wjazd  

i wyjazd z parkingu
• Napęd elektromechaniczny z czujnikiem położenia  

ramienia
• Po uderzeniu pojazdu w ramię aluminiowa belka wypada  

z uchwytu minimalizując możliwość powstania uszkodzeń
• Napęd elektromechaniczny i przekładnia ślimakowa ze 

sprzęgłem ciernym zapewniają możliwie największą  
trwałość

• Sterowanie szlabanem realizowane jest przez centralę 
terminala umożliwiając przez to zdalne sterowanie,  
podgląd stanu szlabanu i jego szybką diagnostykę

• W przypadku zaniku napięcia ramię szlabanu można 
podnieść ręcznie

• Magnetyczne wyłączniki krańcowe bez zbędnych  
elementów ruchomych gwarantują najwyższą trwałość  
i minimum awarii

Dane techniczne:
• Napęd: elektromechaniczny z przekładnią ślimakową ze 

sprzęgłem poślizgowym
• Ramię wyłamywane: tak, z czujnikiem wyłamania
• Zasilanie: 230 V +/- 10% 50/60 Hz
• Moc silnika: ok. 0,37 kW
• Pobór prądu: ok. 1,6 A, prąd rozruchu do 4,5 A
• Czas zamknięcia: 2,4 s
• Temp. pracy: -25 do +75 st. C
• Ochrona: IP55
• Intensywność pracy: do 10.000 otwarć na dobę
• Obudowa: ze stali nierdzewnej
• Ramię szlabanu: płaskie 100 x 18 (od dołu gumowy profil 

ochronny); w kolorze białym z czerwonymi pasami odblas-
kowymi

• Waga: ok. 70 kg

Specyfikacja:
• Przegub ramienia łamanego
• Oświetlenie ostrzegawcze
• Semafor

Bariery zaprojektowane z myślą 
o intensywnym i wieloletnim
użytkowaniu na dużych parkingach.

1103 mm
wysokość szerokość

356 mm
głębokość

356 mm
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Oprogramowanie
Park-B plus

Cechy funkcjonalne:
• Możliwość instalacji na komputerze dostarczonym przez 

inwestora
• Wyjątkowo łatwy w obsłudze program dzięki intuicyjnej 

nawigacji i ograniczeniu do minimum widocznych  
elementów

• Duże ikony i przyciski pozwalają na pracę z ekranami 
dotykowymi

• Funkcja rozliczania opłat za postój
• Możliwość otwarcia szlabanów przez operatora
• Podgląd w trybie rzeczywistym urządzeń systemu w formie 

ikon, z wizualizacją ich stanu
• Zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień  

w zależności od typu konta (pracownik, kierownik, 
administrator)

• Rejestrowanie zdarzeń w pamięci systemu
• Przegląd pełnej historii użycia biletu od momentu jego 

wydruku, przez opłacenie w kasie automatycznej, po 
wyjazd z parkingu, pozwala ograniczyć ryzyko nadużyć i 
wymuszeń ze strony kierowców

• Wydruk biletu jednorazowego wyjazdu
• Przyjmowanie opłaty za zgubiony bilet i wydruk biletu 

zastępczego
• Zarządzanie tablicą informującą o zajętości parkingu
• Możliwość ręcznej korekty stanu zajętości parkingu, w tym 

włączenie stanu „Parking zajęty”
• Rozbudowany moduł statystyk

Funkcjonalność opcjonalna:
• Zarządzanie parkowaniem abonamentowym
• Obsługa parkowania hotelowego
• Obsługa parkowania kongresowego
• Konfiguracja systemu Anti Pass Back
• Podział parkingu na strefy
• Obsługa wielu parkingów z różnymi taryfami i oddzielnym-

zliczaniem pojazdów

Opcjonalne urządzenia stanowiska obsługi parkingu:
• Skaner biletów
• Drukarka paragonów
• Drukarka biletów wyjazdowych
• Czytnik kart zbliżeniowych
• Interkom
• Monitor z ekranem dotykowym
• Szuflada kasowa
• Zasilacz awaryjny UPS

Specjalistyczne oprogramowanie do 
rozliczania opłaty za postój,

sprzedaży abonamentów, podglądu 
stanu urządzeń w trybie

rzeczywistym i przeglądu historii.
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Rabatownik 
on-line
Park-B plus

Cechy funkcjonalne:
• Możliwość rabatowania częściowego, pełnego lub  

czasowego
• Konfigurowanie każdej ze stacji rabatowania według 

indywidualnych parametrów
• Zapis informacji w systemie o rabatowaniu wraz  

z identyfikacją stacji rabatującej pozwala na łatwe  
i przejrzyste fakturowanie podmiotu dokonującego 
rabatowania

• Zmiana stanu diody LED oraz sygnalizacja akustyczna 
potwierdzają udzielenie bonifikaty

• Trwała obudowa z aluminium z etykietą informacyjną na 
panelu frontowym

• Możliwość podłączenia do 50 stacji rabatowania w jednym-
systemie

Specyfikacja:
• Wymiary SxWxG (mm) 240 x 45/73 x 185
• Zasilanie 8 - 12 V, pobór prądu ca. 150 mA

MOŻLIWOŚCI RABATOWANIA:

Przykład 1: Całkowite zwolnienie z opłaty parkingowej
• Ze względu przekroczenie czasu bezpłatnego parkowania 

klient zobowiązany jest uiścić opłatę za postój
• Po zeskanowaniu biletu w stacji rabatowej klient otrzymuje 

rabat w pełnej wysokości opłaty parkingowej
• Jeżeli stacja rabatowania jest połączona z serwerem klient 

może wyjechać z parkingu bez konieczności skanowania 
biletu w kasie automatycznej

Przykład 2: Rabat części opłaty parkingowej
• Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za postój w wysokości 

20 zł
• Po zeskanowaniu biletu w stacji rabatowej klient otrzymuje 

rabat w wysokości 10 zł
• Klient udaje się do kasy automatycznej, gdzie zobowiązany 

jest dopłacić 10 zł

Przykład 3: Wydłużenie czasu bezpłatnego parkowania
• Klient pozostawił pojazd na parkingu na trzy godziny. 

Ponieważ czas bezpłatnego parkowania to 15 minut klient 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pełne trzy godz-
iny postoju.

• Zeskanowanie biletu w stacji rabatowej wydłuża czas bez-
płatnego parkowania z 15 minut do 2 godzin

• Klient udaje się do kasy automatycznej, gdzie zobowiązany 
jest dopłacić za jedną godzinę postoju. Jeżeli stacja raba-
towania jest połączona z serwerem a czas postoju jest 
krótszy niż 2 godziny klient może wyjechać z parkingu bez 
konieczności skanowania biletu w kasie automatycznej

Stacja rabatowania to dodatkowe 
rozwiązanie umożliwiające w szybki 
i wygodny sposób udzielanie rabatów 
od opłaty parkingowej.

73 mm
wysokość szerokość

204 mm
głębokość

185 mm



Szymkowiak Sp. z o. o.
ul. Wolińska 19
64-100 Leszno

tel./fax: +48 65 5330743
info@szymkowiak.pl
www.szymkowiak.pl 

Biuro w Krakowie
ul. Płk. Dąbka 8/114

30-732 Kraków
tel: +48 12 3575217

krakow@szymkowiak.pl

Biuro w Szczecinie
ul. Południowa 25B/124

71-001 Szczecin
tel./fax: +48 91 4358803
szczecin@szymkowiak.pl


