
BP\SG2011
SISTEMA D’ORIENTACIÓ DE PLACES A L'APARCAMENT

El sistema d’orientació de vehicles BP\SG2011 augmenta l’eficàcia i l’estalvi a les instal·lacions dels aparcaments. Amb aquest sistema
es minimitza el temps de busca de plaça d’aparcament per part de l’usuari, la qual cosa evita la circulació interior i optimitza la
rotació de l’aparcament.
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El sistema consisteix en indicadors lluminosos i panells informatius que indiquen als usuaris el número i
la direcció de les places vacants. Funciona amb uns sensors instal·lats en totes les places que en
detecten l’ocupació. Aquests sensors emeten senyals lluminosos (mitjançant leds vermells i verds) que
indiquen si les places estan lliures o ocupades.

COMPOST PER:

• Sensors de detecció de plaça

• Indicadors lluminosos

• Panells informatius

• Equipaments i software de control

FUNCIONALITATS:

• Dissenyat per aconseguir la màxima eficiència energètica en els aparcaments.

• Estalvi de temps en la busca de places lliures, més confort per al client. Fidelització.

• Estalvi de combustible i reducció d’emissions de CO2 dins l’aparcament.

• Fàcil localització de places especials per a minusvàlids, reservades, etc…

• Reducció de riscos pel fet de millorar la circulació.

• Increment del valor i rendiment de l’aparcament. Optimització de l’ocupació i de la rotació.

• Informació 100% fidedigna en temps real de l’estat de l’ocupació.

• Detecció de cotxes abandonats.

• Augment de la seguretat de l’aparcament.

Alimentació/Consum 24 Vcc./2,5W
Comunicacions RS-485
Display de 3 dígits Indicació de places lliures amb fletxa.
Color dígits Ambre i fletxa en verd. Intensitat de la lluentor adaptable per software. Alçada de dígit: 70 mm

CARACTER ÍST IQUES TÈCN IQUES DISPLAY DE 3 DÍG I TS DX3

PA N T A L L E S

Alimentació/Consum 24 Vcc./0,8W
Indicador d’estat Ocupació de la plaça de minusvàlids, amb visió bidireccional, color vermell-blau (8000 mcd)
Intensitat de la lluentor Adaptable a través de sensor d’ultrasò

CARACTER ÍST IQUES TÈCN IQUES IND ICADOR D’ESTAT PP3-RB

Alimentació/Consum 24 Vcc./0,7W
Indicador d’estat Ocupació de plaça, amb visió unidireccional, color vermell-verd (6000 mcd)
Intensitat de la lluentor Adaptable a través de sensor d’ultrasò

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INDICADOR D’ESTAT PP2-RG PG

Alimentació/Consum 24 Vcc./0,7W
Indicador d’estat Ocupació de plaça, amb angle de visió de 360º, color vermell-verd (2000 mcd)
Intensitat de la lluentor Adaptable a través de sensor d’ultrasò

CARACTER ÍST IQUES TÈCN IQUES IND ICADOR D’ESTAT PP1-RG

Alimentació/Consum 24 Vcc / 0.8 W
Comunicacions RS-485
Distància de detecció i intensitat de la lluentor Adaptable per software. Alçada recomanada d’instal·lació: entre 2,30 i 3,50 metres

CARACTER ÍST IQUES TÈCN IQUES SENSOR D’ULTRASONS SP3

SP3

PP1-RG

PP2-RG

PP3-RG

DX3
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