
Parkovací systém EcoPark II

HLAVNÍ  VÝHODY :

●

●

●

●

●

●

●

● Automatická pokladna akceptuje české mince a 
bankovky, možnost rozšíření o jakékoliv zahraniční 
platidla.

Parkoviště mohou být v konfiguraci s pokladnou na 
výjezdu nebo mimo výjezd s použitím výjezdového 
terminálu.

LCD display s automatickou česko-anglickou verzí 
textů.

Parkovací systém s technologií čárového kódu vhodný pro parkoviště 
všech velikostí.

Všechny součásti systému pracují s nejvyšší 
spolehlivostí, součástí je datová stanice pro správu 
krátkodobých i dlouhodobých abonentů.

V systému je možné bez omezení instalovat libovolný 
počet vjezdů, výjezdů i platebních míst včetně 
jakýchkoliv dalších rozšíření.

Sdružené hlášení poruch a stavů zajišťuje efektivní 
kontrolu systému.

Vhodné pro parkoviště všech velikostí, např. veřejná 
parkoviště, hotely, nemocnice, nákupní centra atd.

Použití technologie s čárovým kódem minimalizuje 
provozní náklady.



Hlavní komponenty:

EPE
Vjezdový terminál

EPS
Výjezdový terminál

EPA
Automatická pokladna 230V AC, 50 Hz

EPC Příslušenství:
Obsluhovaná pokladna
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tel.: +420-545 214 149, fax: +420-545 214 150
www.autogard.cz, e-mail: autogard@autogard.cz

Kapacita: až 5000 lístků/krabice

dotykovýMonitor

až 2800 lístků/role

mikroprocesor

-25 + 60 oC
2 sec.

230V AC, 50 Hz
Rozměry
Napájení:

Výdej lístku:
Pracovní teplota:

Řídící jednotka:

Kapacita:

Papír
Display:

Hmotnost:

Snímač č. kódu
Display:

Příkon

Display:

Pracovní teplota:

Příkon topení

Hmotnost:

 š 60mm
LCD grafický

25 kg

Řídící jednotka: mikroprocesor

Rozměry 310x420x1100mm
Napájení: 230V AC, 50 Hz

60W

Příkon 100W
Příkon topení 100W

310x420x1100mm

Tiskárna: termotiskárna

100W
Řídící jednotka: mikroprocesor
Snímač č. kódu všesměrový

LCD grafický
23kg

800W

-25 + 60 oC

Rozměry

Pracovní teplota:

Příkon
Příkon topení

-25 + 60 oC

1000W

Počet typů mincí:
Počet typů bankovek:

Tiskárna:
Hmotnost:

PS/2 standard

Napájení:
950x700x1860mm

230V AC, 50 Hz

všesměrový
LCD grafický

16 typů / 3 vrací
16 typů / až 3 vrací

termotiskárna
190 kg

volitelná
termo, POS

heslo
ovládání závor,

peněžní zásuvka,
 display, čtečka

Napájení:

Klávesnice
Jazyková verze:

Tiskárna:
Přihlášení uživatele:

Výstupy pro:


