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Výbìr poplatkù za
parkování na ulici

Robustní provedení
z nerezového plechu

Bezobslužný systém,
pøenos dat

Intuitivní ovládání,
flexibilní tarify

Napájení 230 V
nebo solární napájení

Parkovací automat MEWA

PC 2002

Parkovací automat PC2002
Všeobecné informace
Parkovací automaty Park Control 2002 umožòují výbìr poplatkù za parkovné platbou v hotovosti nebo pøedplacenou
kartou. Ochranu proti vandalismu a dlouhou životnost automatu zajišují masivní ocelová konstrukce stojanu, zesílená
ocelová dvíøka, systém tisku vhodný i do extrémních podmínek, chránìná tlaèítka a zámky. Jednoduché provedení
ovládacích prvkù umožòuje intuitivní ovládání pro zákazníky a snadnou obsluhu pro servisní personál. Solární øešení
napájení automatu jej èiní nezávislým na vnìjších zdrojích a zvýhodòuje ekonomiku jeho provozu.

Výhody

Použití

• Intuitivní ovládání
• Možnost duální platby v Kè i Euro
• Flexibilní volba tarifù
• Pøenos dat (SMS, modem)
• Jednoduchá stavební pøíprava
• Dlouhá životnost
• Bezúdržbový provoz
• Automatická zmìna letního a zimního èasu
• Nízká poøizovací cena

Zpoplatnìní parkování na ulici, bezobslužné
parkování v kombinaci se závorou, zábranou,
turniketem apod.

Vlastnosti
• Materiál nerezová ocel tl. 2 mm skøíò a 4mm dveøe, lakovaná
dle vzorníku RAL
• Stupeò zabezpeèení pokladny B VDMA 24992
• Akumulátor pro pøípadné selhání pøíkonu (12V/1,2Ah)
• Validátor na 16 hodnot mincí, vrací 6 hodnot pøijímaných mincí
LCD display
• Zásoba 3000 lístkù z 1 role
• Signalizace nedostatku papíru (opticky nebo pøenosem dat)
• Bezpotenciálový kontakt pro ovládání závory, køídlové brány
apod.)
• Lokalizace CZ, DE, HU, GB, RO atd.

Ovládání
Volba parametrù infraèerveným dálkovým
ovládáním.
Základní programování a aktualizace se provádí
prostøednictvím laptopu.

Technické údaje
Rozmìry d/š/v
Hmotnost
Napájení
Pøíkon max.
Pøíkon topení
Pøíkon v klidovém režimu
Akumulátor
Provozní teplota

400/300/1620 mm (1910
mm se solárním panelem)
80 kg
230 V
30 W
200 W
0,4 W (lze snížit až na 0,1 W)
12V/ 1,2 Ah
-15°C až +60°C (se solárním
napájením)
-25°C až +45°C (s el.
napájením s topením)

Volitelné pøíslušenství
• Pøidaná tlaèítka pro: volbu jazyka, výbìr tarifu
(až 4 tarifní skupiny)
• Volba délky parkování (s vrácením pøeplatku)
• Oprava délky parkování (s vrácením pøeplatku)
• Trezorová dvíøka se samostatným uzavíracím
systémem
• Stejný typ uzavírání pro více automatù
• Vìtší akumulátor (12V/27Ah, 12V/32Ah)
• Solární napájení
• Topení
• Povrchová úprava proti posprejování
• Øízení externích pøístrojù (napø. turniket, závora)
• Barva
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