
BP-200\C
LECTOR DE TIQUETS I TARGETES D'ABONATS

El model BP-200\C és una màquina lectora de tiquets magnètics en banda magnètica central i targetes d’abonats. Inclou les més
modernes tecnologies  existents en el mercat per oferir-li una solució robusta i compacta per al control de les sortides o zones dels
aparcaments. 0% de tiquets il·legibles.
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Alimentació 220V 50-60 Hz (+-10%), amb presa de terra
Consum en repòs 69 W
Consum màxim (en treball) 100 W
Consum màxim calefacció 250 W
Display TFT 7’’ de resolució 800x480, mesures 155x93 mm

Unitat central de control Mod. BP-125 amb PC industrial d’última generació, amb la possibilitat d’adaptar-se de menor a major
potència segons els requeriments de l’aparcament

Senyals digitals I/O Optoaïllades

Comunicació Ethernet 10/100 Mbit, protocol TCP/IP (mànega apantallada Cat. 6 Ftp fins a 100 m, fibra òptica a partir
d’aquests metres)

Temperatura de treball -25ºC fins a +75ºC, amb calefactor i extractor d’aire calent
Humitat ambiental 10 / 90% HR sense condensació

Carcassa Galvanitzada, protegida amb tractament de fosfat amorf i apassivat (espècie de zincat). Pintura final
de polièster amb acabament gofrat, colors Ral-6018 (verd) i Ral-9006 (plata)

Interiors Alumini plata
Alçada 1250 mm
Diàmetre cos 355 mm
Diàmetre peu 250 mm
Pes 50,42 Kg

C A R A C T E R Í S T I Q U E S T È C N I Q U E S

PA N T A L L E S

COMPOST PER:

• Placa electrònica Mod. BP-125 amb PC industrial d’última generació totalment modulable, amb la
possibilitat d’adaptar-se de menor a major potència segons els requeriments.

• Lector/gravador motoritzat amb dos sistemes de lectura i gravació en una única ranura: un, per a tiquets
de rotació i targetes magnètiques de plàstic (propietaris, abonats, fitxa, etc…) basat en banda magnètica
central, en quatre posicions; l’altre, per a targetes VISA, en banda magnètica lateral, amb una posició
(amb l’opció de substituir-se per tiquets en codi de barres en 2 o 4 posicions).

• Lector/gravador de targetes integrat a la màquina, amb tecnologia de proximitat Mifare o bé amb
tecnologia mans lliures mitjançant emissor col·locat en el parabrisa del vehicle (opcional).

• Pantalla a color d’informació d’usuari de 7’’ amb text multilingüe i dibuixos dinàmics.

• Sistema de lectura de matrícules integrat en el software de gestió, amb comprovació a la sortida,
guardant fotos del frontal del vehicle en b/n en base de dades i amb la possibilitat de potenciar-se amb
vídeo gravació en color del perímetre del cotxe (opcional).

• Sistema d’intercomunicador analògic, intercomunicador IP digital, o sistema en temps real de
videoconferència per a la comunicació entre el conductor del vehicle i l’operari de l’aparcament
(opcional).

• Sistema de calefacció i ventilació interior, regulat per termòmetre digital i software propi.

FUNCIONALITATS:

• Control de maniobres de rotació incorrectes. Obre la tanca de sortida si la maniobra és correcta,
esborrant i anul·lant els tiquets per prevenir que siguin reutilitzats i emmagatzemant-los en un dipòsit
interior.

• Control i validació de targetes d’abonats, temps complet, temps parcial, residents, zones restringides, targetes mestres,
targetes moneder, límit horari, etc. Control antipassback.

• Funcionament de la maquinària en xarxa (connexió Ethernet) o mitjançant mode autònom.

• Potent sistema de calendaris horaris totalment programables per a obertures i tancament de portes automàtiques, control
d’accessos, etc…

• Sistema dissenyat modularment, tant a nivell de hardware com de software, per tal d’ajustar-se perfectament a les diferents
necessitats de cada aparcament.
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