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Terminal wjazdowy

Park-L
Park-Bplus
Terminal wjazdowy Park-Lplus
Umożliwia wydruk i skanowanie biletów z kodem kreskowym
do parkowania krótko- i długoterminowego.

Wyposażenie opcjonalne:
- obsługa parkowania kongresowego
- raporty kwotowe i ilościowe
- obsługa kart kredytowych
- obsługa parkowania długoterminowego
- interkom połączony z centralnym panelem rozmownym
- interkom z możliwością połączenia z wybranym numerem
telefonu stacjonarnego lub komórkowego
Fundament:
- fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania
- beton o jakości B25
- wyniesienie fundamentu ponad jezdnię 12 - 15 cm
- otwór do przeprowadzenia przewodów max. 10 x 10 cm
Rysunek techniczny:
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Pozostałe informacje:
waga: ca. 55 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu bez ogrzewania: ca. 0,2 A
pobór prądu z załączonym ogrzewaniem: ca. 1,97 A

Możliwości oprogramowania:
- kompleksowa konfiguracja terminala
- możliwość zdalnej konfiguracji i wsparcia technicznego
- bieżący transfer danych z terminala do serwera

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

Dane techniczne:
- sterowany mikroprocesorem przemysłowym 16 bitowym:
a) procesor M16C62 z 256kB pamięci Flash i 20kB SRAM
b) 16 wejść optoelektronicznych
c) 16 wyjść przekaźnikowych
d) odizolowane porty magistrali danych - Arcnet
e) 3 porty RS232
f) zegar czasu rzeczywistego
g) gniazdo do instalacji podwójnego detektora pętli
- podświetlany wyświetlacz LCD o wymiarach: 128 x 72 mm
- detektor obecności pojazdu i pętli bezpieczeństwa
- system ogrzewania z termostatem
- wbudowany zasilacz 230V
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Cechy funkcjonalne:
- zintegrowana drukarka o wysokiej wydajności
- szybkie kodowanie i wydruk informacji na bilecie
- podświetlany ustnik na bilety jest przyjazny dla kierowcy
- wydruk do 6000 biletów z jednej roli papieru
- zintegrowany system sterowania szlabanem
- duży wyświetlacz LCD dla wygody klientów parkingu
- obudowa przygotowana do zabudowy interkomu
- w trybie off-line przechowuje w pamięci do 2000 biletów,
które po przywróceniu komunikacji przesyłane są do serwera

Fundament:

1205

Konstrukcja:
- wymiary SxWxG (mm) 425 x 1205 x 410
- obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo
- otwory wentylacyjne
- duże, zamykane i zdejmowane drzwi boczne
- dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL
9006 (białe aluminium)

Terminal wyjazdowy

Park-L
Park-Bplus
Terminal wyjazdowy Park-Lplus
Terminal wyjazdowy czytający bilety w systemie z kodem
kreskowym dla obsługi parkujących krótko- i długoterminowo.

Wyposażenie opcjonalne:
- moduł zatrzymywania biletów w terminalu
- obsługa parkowania kongresowego
- raporty kwotowe i ilościowe
- obsługa kart kredytowych
- obsługa parkowania długoterminowego
- interkom połączony z centralnym panelem rozmownym
- interkom z możliwością połączenia z wybranym numerem
telefonu stacjonarnego lub komórkowego
Fundament:
- fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania
- beton o jakości B25
- wyniesienie fundamentu ponad jezdnię 12 - 15 cm
- otwór do przeprowadzenia przewodów max. 10 x 10 cm
Rysunek techniczny:
500
410

Konstrukcja:
- wymiary SxWxG (mm) 425 x 1205 x 410
- obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo
- otwory wentylacyjne
- duże, zamykane i zdejmowane drzwi boczne
- dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL
9006 (białe aluminium)
Cechy funkcjonalne:
- odczytywanie informacji z biletów z kodem kreskowym przy
obsłudze parkujących krótko- i długoterminowo
- kompaktowy skaner biletów z przeplotem
- zintegrowany moduł sterowania szlabanem
- podświetlenie szczeliny na bilet, funkcja przyjazna klientowi
- zatrzymywanie biletów wyjazdowych wewnątrz urządzenia
(opcja)
- duży wyświetlacz LCD dla wygody klientów parkingu
- obudowa przygotowana do zabudowy interkomu
- w trybie off-line przechowuje w pamięci do 2000 biletów,
które po przywróceniu komunikacji przesyłane są do serwera
Dane techniczne:
- sterowany mikroprocesorem przemysłowym 16 bitowym:
a) procesor M16C62 z 256kB pamięci Flash i 20kB SRAM
b) 16 wejść optoelektronicznych
c) 16 wyjść przekaźnikowym
d) odizolowane porty magistrali danych - Arcnet
e) 3 porty RS232
f) zegar czasu rzeczywistego
g) gniazdo do instalacji podwójnego detektora pętli
- podświetlany wyświetlacz LCD o wymiarach: 128 x 72 mm
- detektor obecności pojazdu i pętli bezpieczeństwa
- system ogrzewania z termostatem
- wbudowany zasilacz 230V
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Pozostałe informacje:
waga: ca. 55 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu bez ogrzewania: ca. 0,2 A
pobór prądu przy włączonym ogrzewaniu: ca. 1,97 A

Możliwości oprogramowania:
- kompleksowa konfiguracja terminala
- możliwość zdalnej konfiguracji i wsparcia technicznego
- bieżący transfer danych z terminala do serwera

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji
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Fundament:

Automat rozliczeniowy

Park-L
Park-Bplus
Automat rozliczeniowy KA-300
Automatyczna kasa płatnicza pracująca w systemie z kodami
kreskowymi.

Możliwości oprogramowania:
- inteligentny system wydawania reszty
- pełna konfiguracja automatu
- możliwość zdalnego serwisu i aktualizacji oprogramowania
- podgląd stanu urządzenia w trybie bieżącym
- system autodiagnozy urządzenia
wbudowany system pomocy dla użytkownika

Charakterystyka techniczna:
- wbudowany wentylator z przedfiltrem
- wbudowany zasilacz impulsowy
- obudowa przygotowana do zawieszenie na ścianie
- możliwość postawienia automatu na metalowej podbudowie
(opcja)
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Fundament:
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Dane techniczne:
- sterowanie przemysłowym mikroprocesorem
- moduł ARCNET do komunikacji z wszystkimi zewnętrznymi
stacjami
- wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7"
(opcjonalnie wyświetlacz o przekątnej 10,4")
- port PS2
- cztery porty RS232
- komunikacja wewnętrzna między elementami automatu w
protokole CAN-Bus

Rysunek techniczny:

75
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Cechy funkcjonalne:
- odczytywanie informacji z biletów z kodem kreskowym przy
obsłudze parkujących krótko- i długoterminowo
- szybkie przetwarzanie płatności i wydawanie reszty
- kompaktowy skaner biletów z przeplotem
- duży kolorowy wyświetlacz LCD prowadzący użytkownika
krok po kroku
- sterowanie blokadą wlotu bilonu
- system czterech samouzupełniających się pojemników do
wydawania reszty, po 200 monet z każdego nominału
- wbudowany wysokiej jakości akceptor bilonu do ośmiu
różnych nominałów
- akceptor banknotów przyjmuje trzy nominały banknotów,
umieszczanych w każdym z czterech kierunków
- drukarka potwierdzeń, raportów i paragonów
- podświetlana półka wydawania reszty
- zamykana kasetka
- przygotowany do instalacji interkomu
- w przypadku pracy off-line system przechowuje w pamięci
informacje o 6000 biletów i płatnościach, które po
przywróceniu komunikacji zostają przesłane do serwera

Fundament:
- fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania
- beton o jakości B25
- otwór do przeprowadzenia przewodów max. 10 x 10 cm

1780

Obudowa:
- wymiary SxWxG (mm): 650 x 1780 x 300
- obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowanej proszkowo
- dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) RAL
9006 (białe aluminium)

Akcesoria opcjonalne:
- oświetlenie zewnętrzne panelu przedniego
- podświetlanie napisu „Kasa automatyczna”
- interkom połączony z centralnym panelem rozmownym
- interkom z możliwością połączenia z wybranym numerem
telefonu stacjonarnego lub komórkowego
- wydawanie reszty w banknotach
- sygnalizacja o usterkach poprzez SMS

Pozostałe informacje:
waga: ca. 125 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu bez ogrzewania: ca. 0,22 A
pobór prądu z ogrzewaniem: ca. 1,9 A

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

Dostępne opcje:
- rozliczanie opłaty za zgubiony bilet i wydruk biletu
zastępczego
- przedłużanie abonamentów
- uzupełnianie konta kart typu pre-paid
- obsługa kart kredytowych
- rozliczanie kart lojalnościowych i specjalnych

Automat rozliczeniowy

Park-L
Park-Bplus
Automat rozliczeniowy KA-500
Automatyczna kasa płatnicza pracująca w systemie z kodami
kreskowymi.

Możliwości oprogramowania:
- inteligentny system wydawania reszty
- pełna konfiguracja automatu
- możliwość zdalnego serwisu i aktualizacji oprogramowania
- podgląd stanu urządzenia w trybie bieżącym
- system autodiagnozy urządzenia
wbudowany system pomocy dla użytkownika
Dostępne opcje:
- rozliczanie opłaty za zgubiony bilet i wydruk biletu
zastępczego
- przedłużanie abonamentów
- uzupełnianie konta kart typu pre-paid
- obsługa kart kredytowych
- rozliczanie kart lojalnościowych i specjalnych

Charakterystyka techniczna:
- wbudowany wentylator z przedfiltrem
- wbudowany zasilacz impulsowy
- obudowa przygotowana do zawieszenie na ścianie
- możliwość postawienia automatu na metalowej podbudowie
(opcja)
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KASA AUTOMATYCZNA

Fundament:
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Dane techniczne:
- sterowanie przemysłowym mikroprocesorem
- moduł ARCNET do komunikacji z wszystkimi zewnętrznymi
stacjami
- wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10,4"
- port PS2
- cztery porty RS232
- komunikacja wewnętrzna między elementami automatu w
protokole CAN-Bus

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

Rysunek techniczny:

500
390

Cechy funkcjonalne:
- odczytywanie informacji z biletów z kodem kreskowym przy
obsłudze parkujących krótko- i długoterminowo
- szybkie przetwarzanie płatności i wydawanie reszty
- wydawanie reszty w banknotach (jeden nominał)
- kompaktowy skaner biletów z przeplotem
- duży kolorowy wyświetlacz LCD prowadzący użytkownika
krok po kroku
- sterowanie blokadą wlotu bilonu
- system czterech samouzupełniających się pojemników do
wydawania reszty, po 200 monet z każdego nominału
- wbudowany wysokiej jakości akceptor bilonu do ośmiu
różnych nominałów
- akceptor banknotów przyjmuje trzy nominały banknotów,
umieszczanych w każdym z czterech kierunków
- drukarka potwierdzeń, raportów i paragonów
- podświetlana półka wydawania reszty
- zamykana kasetka
- przygotowany do instalacji interkomu
- w przypadku pracy off-line system przechowuje w pamięci
informacje o 6000 biletów i płatnościach, które po
przywróceniu komunikacji zostają przesłane do serwera

Fundament:
- fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania
- beton o jakości B25
- otwór do przeprowadzenia przewodów max. 10 x 10 cm

1900

Obudowa:
- wymiary SxWxG (mm): 860 x 1900 x 410
- obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowanej proszkowo
- dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) RAL
9006 (białe aluminium)

Akcesoria opcjonalne
- oświetlenie zewnętrzne panelu przedniego
- podświetlenie napisu „Kasa automatyczna”
- interkom połączony z centralnym panelem rozmownym
- interkom z możliwością połączenia z wybranym numerem
telefonu stacjonarnego lub komórkowego
- sygnalizacja o usterkach poprzez SMS
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Pozostałe informacje:
waga: ca. 260 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu bez ogrzewania: ca. 0,53 A
pobór prądu z ogrzewaniem: ca. 2,26 A

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Szlabany parkingowe

Park-L
Park-Bplus
Wysokowydajne szlabany parkingowe HA
Bariery przeznaczone do pracy bardzo intensywnej.

Wyposażenie opcjonalne:
- podpora ramienia
- elektromagnes do ramienia
- przegub ramienia łamanego
- detektory pętli
- sterowanie zdalne
- oświetlenie ostrzegawcze
Fundament:
- fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania
- beton o jakości B25
- wyniesienie fundamentu ponad jezdnię 12 - 15 cm
- otwór do przeprowadzenia przewodów max. 10 x 10 cm
Rysunek techniczny:
Fundament:

275 - 375 cm

Cechy funkcjonalne:
- dowolna długość ramienia w zakresie od 2 do 6 metrów
- ramiona o długości powyżej 4 m występują zawsze w profilu
okrągłym
- dostępne zapory w wersji lewej i prawej
- minimalny czas otwarcia to 2,4 s (zależne od długości
ramienia)
- napęd elektromechaniczny z czujnikiem położenia ramienia
- sygnał wyłamania ramienia
- przekładnia ślimakowa ze sprzęgłem
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Dane techniczne:
napęd:
przekładnia ślimakowa ze sprzęgłem
poślizgowym
czujniki:
wyłączniki krańcowe, czujnik wyłamania
ramienia
ramię wyłamywane: tak, w wybranych modelach
zasilanie:
230 V +/- 10% 50/60 Hz
400 V +/- 10% 50/60 Hz (opcja)
moc silnika:
ca. 0,37 kW
pobór prądu:
ca. 1,6 A, prąd rozruchu do 4,5 A
czas zamknięcia:
HA-3, HA-4 (2,4 sec.)
HA-5/6 ca. 8 sec.
temp. pracy:
-25C do +75C
ochrona:
IP55
intensywność pracy: do 10.000 otwarć na dobę
kolorystyka:
dwukolorowa RAL 7016 (szary
antracytowy) i RAL 9006 (białe
aluminium)
ramię szlabanu:
płaskie 100 x 18 (od dołu gumowy profil
ochronny);
okrągłe 80 mm;
w kolorze białym z czerwonymi pasami
odblaskowymi
waga:
70 kg - 80 kg (w zależności od długości
ramienia)
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Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji
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Obudowa:
- wymiary SxWxG (mm) 363 x 1103 x 363
- obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo
- dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL
9006 (białe aluminium)
- zdejmowane drzwi przednie z zamkiem i kontraktonem
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Kasa manualna

Park-L
Park-Bplus
Stanowisko płatności ręcznych
Wizualizacja systemu parkingowego Park-B/C/L plus
Stanowisko kasy ręcznej pełni rolę wizualizacji całego systemu
parkingowego.
Moduł oparty na komputerze PC pokazuje użytkownikowi
wszystkie niezbędne informacje, pomaga w codziennym
zarządzaniu systemem parkingowym.

Zarządzanie abonamentami:
- zarządzanie parkowaniem długoterminowym
- ustawianie i drukowanie biletów parkowania kongresowego
- abonamenty specjalne
- abonamenty okresowe oraz wartościowe
Funkcje systemowe:
- konfiguracja urządzeń parkingowych
- konfiguracja systemu Anti Pass Back
- ustawienia parkingu i stref wewnętrznych
- czas bezpłatnego przejazdu
- czas wyjazdu po rozliczeniu

Cechy funkcjonalne:
- łatwy w obsłudze program dzięki intuicyjnej nawigacji i
ograniczeniu do minimum widocznych elementów
- możliwość obsługi przez ekran dotykowy
Funkcje użytkownika:
- podgląd wszystkich urządzeń systemu w formie ikon
- prezentacja wszystkich akcji w formie ikon (np. otwarty
szlaban, wjazd pojazdu, pełen parking, itd.)
- wizualizacja poleceń wydawanych do urządzeń zewnętrznych
(np. otwórz szlaban, zablokuj wjazd, itd.)

Wyposażenie opcjonalne:
- monitor z ekranem dotykowym
- szuflada kasowa
- drukarka paragonów i raportów
- zasilacz awaryjny UPS
- rozszerzenie aplikacji - obsługa gościa hotelowego
- rozszerzenie aplikacji - obsługa kart kredytowych
- rozszerzenie aplikacji - obsługa parkowania kongresowego
- aplikacja do zdalnego serwisu (Remote Control)

Funkcje administratora:
- zarządzanie wszystkimi użytkownikami
- podgląd logowań
- nadawanie uprawnień
- podgląd raportów finansowych
Funkcje podglądu stanu bieżącego:
- monitorowanie stanu bieżącego wszystkich urządzeń
systemu parkingowego
- rejestrowanie zdarzeń w pamięci systemu
- wyszukiwanie i wyświetlanie komunikatów według
określonych filtrów

Pozostałe informacje:
waga: ca. 20 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu: ca. 0,62 A

Funkcje dostępne w zakładkach:
- środki pieniężne w kasie
- zarządzanie abonamentami
- wydruk biletu jednorazowego wyjazdu
- opłata za zgubiony bilet
Funkcje kasowe i księgowe:
- rozliczanie opłat za postój
- księgowanie wpłat
- wydruk paragonów i faktur
Zarządzanie ilością miejsc na parkingu:
- konfiguracja systemu zliczania miejsc zgodnie z potrzebami
administratora
- podział parkingu na strefy
- zarządzanie komunikatem Wolny/Zajęty
- zarządzanie tablicą informującą o ilości wolnych miejsc
- możliwość korekty

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

Wyposażenie standardowe:
- komputer PC z systemem operacyjnym Windows
- monitor, mysz, klawiatura
- skaner biletów
- program do zarządzania systemem parkingowym
- moduł do obsługi parkowania krótkoterminowego
- moduł statystyk
- narzędzie do zdalnej aktualizacji systemu
- poradniki i podręczniki administratora i użytkownika

Rabatownik on-line

Park-L
Park-Bplus
Stacja rabatowania
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Dane funkcjonalne:
- odczytywanie i rozliczanie biletów parkingowych
- wymagane połączenie on-line z serwerem parkingowym
- możliwość współpracy do 50 stacji rabatowania w jednym
systemie
- możliwe rabatowanie częściowe lub pełne
- każda stacja programowana jest według indywidualnych
parametrów
- zapis informacji w systemie o rabatowaniu wraz z
identyfikacją stacji rabatującej
- łatwe i przejrzyste fakturowanie podmiotu dokonującego
rabatowania

5
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Dane obudowy:
- wymiary SxWxG (mm) 240 x 45/73 x 185
- obudowa z aluminium z bocznymi pokrywami z tworzywa
- wielokolorowa dioda LED
- odporna na zarysowania etykieta frontowa
- kolor: aluminium / panele boczne PCV RAL 7024
Dane techniczne:
- kontroler mikroprocesorowy
- zasilanie 8 - 12 V, pobór prądu ca. 150 mA
- wielokolorowa dioda LED do wizualizacji wysokości rabatu
- sygnalizacja akustyczna określająca poziom udzielonej
bonyfikaty

Przykład 1: rabat w wysokości pełnej opłaty parkingowej
- klient musi uiścić opłatę za postój 5 zł
- po rozliczeniu biletu w stacji rabatowej klient otrzymuje rabat w wysokości opłaty parkingowej
- jeżeli klient uda się do kasy automatycznej wyświetlona opłata za parking wyniesie 0 zł, klient może wyjechać z parkingu.
Przykład 2: rabat części opłaty parkingowej
- klient musi uiścić opłatę za postój 5 zł
- rozliczenie biletu w stacji rabatowej daje klientowi rabat w wysokości 2 zł
- jeżeli klient uda się do kasy automatycznej wyświetlona opłata za parking wyniesie 3 zł. Po uiszczeniu brakującej części opłaty,
klient może wyjechać z parkingu.

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl

HERMANN
Automation GmbH

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji
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Stacja rabatowania umożliwia udzielanie rabatów od opłaty parkingowej. Po zeskanowaniu biletu z kodem kreskowym w stacji
rabatowania można udzielić bonifykaty od opłaty za postój w kilku możliwych wysokościach.

Rabatownik off-line

Park-L
Park-Bplus
Rabatownik off-line

Rysunek techniczny:

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji
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Konstrukcja rabatownika w formie kasownika pozwala na
udzielanie rabatu w formie stałego ryczatłu.

Obudowa:
- wymiary SxWxG (mm) 78 x 50/85 x 70
- obudowa z PVC-U w kolorze zielonym

Dane funkcjonalne:
- rabatowanie biletu poprzez dziurkowanie w formie stałej
kwoty lub pełnej opłaty za postój
- zrabatowany bilet musi zostać rozliczony w kasie
automatycznej
- dostępne podstawowe statystyki
- małe wymiary
Dane techniczne:
- system blokujący mechanizm jeżeli bilet jest nieprawidłowo
umieszczony
- pojemnik na skrawki papieru w podstawie rabatownika

Dystrybucja i serwis w Polsce:

www.szymkowiak.pl
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Bilety parkingowe - dwa warianty
PARK-B plus
Strona frontowa biletu:
- adres parkingu lub dane administratora
- kolejny numer biletu oraz informacje
systemowe zapisane w postaci kodu
kreskowego i numerycznego
- data i godzina wjazdu
- dowolny tekst

Wymiar biletu: 87 x 60 mm

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

Odwrotna strona biletu:
możliwość nadruku reklamy w
jednym kolorze lub wielokolorowej

Do 3500 biletów z rolki.

PARK-L plus
Wymiar biletu: 86,5 x 60 mm

Około 6000 biletów z
opakowania.
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Wybrane realizacje
Parkingi komercyjne

Pojemność
parkingu

Parking Norwestzentrum, Franfurt, Niemcy
World Trade Center, Dubaj, ZEA
Emirates Towers, Dubaj, ZEA
Parking Borse, Frankfurt, Niemcy
Parking Konstabler, Frankfurt, Niemcy
Parking Am Gerich, Frankfurt, Niemcy
Parc des Sports, Differdange, Luksemburg
Centrum handlowe Lentia, Linz, Austria

3500
2964
1800
920
750
720
566
460

Parkingi przy hotelach

Kategoria
hotelu

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

*****
*****
****
****
****
****
****
****
****

Fairmont, Dubaj, ZEA
Dusit, Dubaj, ZEA
Mercure, Groningen, Holandia
Holiday Inn, Stuttgart, Niemcy
Best Western, Ulm, Niemcy
Courtyard by Marriot, Unterpremstatten, Austria
Carlton Beach, Scheveringen, Holandia
Carlton President, Ulrecht, Holandia
Novotel Amsterdam Airport, Holandia

Parkingi przy szpitalach

Pojemność
parkingu

Szpital w Graz, Austria
Szpital w Baden, Austria
Szpital w Klagenfurt, Austria

401
530
460
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HERMANN Automation GmbH
Erlenwiese 15
35794 Mengerskirchen
Germany
Telefon: +49 6476/9140-0
info@hermann-automation.de

Dystrybucja i serwis w Polsce:

Szymkowiak Sp. z o. o.

Biuro w Krakowie

Biuro w Szczecinie

ul. Kolbego 16
64-115 Święciechowa
tel./fax: +48 65 5330743
info@szymkowiak.pl
www.szymkowiak.pl

ul. Skotnicka 210
30-394 Kraków
tel: +48 12 3575217
fax: +48 12 3575209
krakow@szymkowiak.pl

ul. Południowa 25B/124
71-001 Szczecin
tel./fax: +48 91 4358803
szczecin@szymkowiak.pl
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