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Bilet z kodem kreskowym
Bilet drukowany jest w bileterce wjazdowej. 
Mogą znajdować się na nim: 
   standardowe informacje: nazwa i adres parkingu, 
   informacje dodatkowe, 
   informacje o opłacie za zgubiony bilet itp. 
Na bilecie może zostać wydrukowane logo.

Parametry techniczne
Ciężar: 40 kg
Grzałka: 150 W
Zasilanie: 230 V
Użytkowanie: praca ciągła
Wyświetlacz LCD 2x20 znaków
Temperatura pracy: -20 do +50 st. C
Przyciski wydania biletu podświetlany
Przycisk pomocy podświetlany
Czytnik kart podświetlany
2000 - 2500 biletów z 1 rolki
Prędkość druku: 150 mm/s
Ucinanie pełne/częściowe

Wyposażenie
Czytnik kart zbliżeniowych (opcja)
Domofon (opcja)
Wbudowany detektor pętli
Kamera video (opcja)
Informacje głosowe (opcja)

Modele
wersja ONLINE Ethernet
Połączona z systemem za pomocą siecie Ethernet
wersja ONLINE Rs485
Połączona z systemem za pomocą sieci RS485
wersja OFFLINE
Wersja pracuje samodzielnie nie komunikujac
się z innymi urządzeniami

Bileterki
Bileterka wjazdowa model BP1 PRO
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Bileterka wersja ONLINE.
Wersja ONLINE oznacza że urządzenie jest 
połączone z urządzeniem głównym (zazwyczaj 
komputerem, ale może to być także sterownik 
np. EASYPARKING).
Dzięki połączeniu urządzeń wiemy na bieżące ile 
aut wjechało, wyjechał oraz ile stoi na parkingu. 
W przeciwieństwie do wersji OFFLINE wersja 
ONLINE zapewnia większą kontrolę nad 
parkingiem (zajętość, parkujące pojazdy), 
pracownikami (przychodzący), klientami (próby 
oszustw).      

Bileterka wersja OFFLINE.
Wersja OFFLINE oznacza że urządzenie nie jest 
podłączone z innymi urządzeniami okablowa-
niem. Znacznie upraszcza to montaż systemu. 
Jednak oferuje też mniejsze możliwości kontroli 
parkingu i pracowników. 
Tworzone przez nas systemy zapewniają 
dokładne statystyki, informacje drukowane 
bezpośrednio w bileterce OFFLINE. Jednak 
wymaga to dodatkowych nakładów pracy 
(drukowanie raportów i porównywanie ich 
z raportami z komputera). Nie wiemy też 
pojazdów stoi aktualnie na parkingu.
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Szybki i łatwy montaż

Solidna konstrukcja

Tanie w utrzymaniu

Proste w obsłudze

Możliwość pracy 
bezobsługowej


