Tablica zajętości parkingu
eleganckim i ponadczasowym designem
dużą widocznością dla kierowcy
niskim kosztem użytkowania
wysoką funkcjonalnością

Pozostałe cechy to:
- stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju
prostokątnym
- przezroczysty panel z tworzywa odpornego na promienie UV
- kontrola wyświetlenia ilości wolnych miejsc przez RS 485
- dostęp serwisu przez dysk wymienny
- montaż na ścianie lub ocynkowanym maszcie
- oświetlenie wnętrza kasetonu świetlówką
- wyświetlanie informacji z jednej lub dwóch stron tablicy
- trzy- lub czterocyfrowy wyświetlacz ilości wolnych miejsc
wykonany w technologii LED w kolorze żółtym
- samoregulacja jasności wyświetlacza
- tablice dostępne w dwóch wymiarach

Typ: HA-TP-15 (duży)
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Typ: HA-TP-10 (mały)

Konstrukcja
do zabetonowania

Płyta montażowa z masztem
i otworem do przewodów

1010
139
1000

139

Masz z podstawą

Konstrukcja
Fundament
1000

Pozostałe informacje:
waga: ca. 35 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu: ca. 0,24 A

Pozostałe informacje:
waga: ca. 45 kg
zasilanie: 230V/50Hz
pobór prądu: ca. 0,3 A

Przewody
zasilające i
sterownicze
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Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

Nasze tablice informacyjne zachwycają:

Tablica zajętości parkingu na maszcie

P

Parking
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A

wolnych miejsc

0,5m

B

D
Fundament

Model

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

HA-TP-10

1040

740

4250

1025

HA-TP-15

1510

1010

4250

1295

Proszę pamiętać!
Odległość tablicy od krawędzi jezdni powinno wynosić co najmniej 0,5 m.
Wysokość umieszczenia tablicy nie powinna być mniejsza niż 2,0 m nad jezdnią lub 2,20 m nad chodnikiem.

Fundament pod maszt
Kratownica do zabetonowania

Fundament
(wymiary po obrysie)

Płyta montażowa

Płyta montażowa

Rura masztu
z otworem do
przeprowadzenia przewodów

Fundament
1000

1000
330

1000
330

kratownica
1000
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Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

139

2,00 / 2,20 m

C

Tablica zajętości parkingu montowana do ściany

P

Parking
Centrum

A

wolnych miejsc

0,5m

B
2,00 / 2,20

Zastrzega się możliwość zmian parametrów i konfiguracji

C

Model

A [mm]

B [mm]

C [mm]

HA-TP-10

1040

740

890

HA-TP-15

1510

1010

1160

Proszę pamiętać!
Odległość tablicy od krawędzi jezdni powinno wynosić co najmniej 0,5 m.
Wysokość umieszczenia tablicy nie powinna być mniejsza niż 2,0 m nad jezdnią lub 2,20 m nad chodnikiem.
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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

HERMANN
Automation GmbH

