
Cechy szczególne

 Funkcjonalna konstrukcja
 _ możliwość rozbudowy do układu RGB
 _ 99.9% skuteczności detekcji ultradźwiękowej
 _ stopień ochrony IP54 w całym systemie
 _ sygnalizatory w technologii LED

 Instalacja typu Plug & Play
 _ montaż bez użycia śrub i wkrętów
 _ instalacja na listwach lub gotowych profilach

Korzyści z rozwiązania

 _ Modułowa budowa: Zdolność dostosowania do warunków zabudowy 
na parkingu. Możliwość ustawienia różnych stanów przez zmianę koloru 
sygnalizatora (RGB) z poziomu serwera. Współdzielenie elementów 
na  dwa lub trzy miejsca parkingowe (MOP) pozwala ograniczyć koszty 
instalacji..

 _ Dokładność detekcji i odporność na warunki użytkowania (IP54) czynią 
nasz System Zajętości Parkingu najbardziej solidny na rynku.

 _ Wskaźnikami są diody LED, dzięki czemu sygnały wolnego miejsca są 
widoczne niemal z każdego miejsca na parkingu.

 _ Instalacja większości elementów dzięki ich unikalnej konstrukcji nie 
wymaga używania żadnych narzędzi lub śrub. Montaż urządzeń zajmuje 
mniej niż 45 min na każde miejsce parkingowe.

Usprawnij zarządzanie parkingiem i zaoferuj 
możliwie najlepsze usługi dla swoich klientów 
poprzez sprawne kierowanie ich do wolnych 
miejsc parkingowych z wykorzystaniem naszego 
Systemu Zajętości Parkingu.

Funkcjonalna konstrukcja naszego systemu 
umożliwia operatorom parkingu szybkie 
wdrożenie projektu i pełne wykorzystanie jego 
możliwości.
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Jak działa System Zajętości Parkingu?

obecni w 50
krajach

+ 10  lat
doświadczeń

+ 400,000
miejsc parkingowych

Wybrane Referencje_

_ La Maquinista
Hiszpania_ 2004

4,000 miejsc 
parkingowych_ _ Toreo Parque Central 

Meksyk_ 2014
6,500 miejsc 

parkingowych_

1.- Przed wjazdem na parking kierowca jest informowany 
ile wolnych miejsc dostępnych jest na każdym z 
poziomów/stref parkingu.

2.- Kiedy kierowca znajdzie wolne miejsce i zaparkuje 
sygnalizator zmieni kolor na czerwony.

3.- Oprogramowanie ParkManager zapewnia nadzór i 
możliwość zarządzania całym systemem ParkHelp i 
może być integrowane z innymi systemami.

4.- Gdy pojazd zwolni miejsce parkingowe sygnalizator 
zmieni kolor na zielony wskazując innym kierowcom 
wolne miejsce.


