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Bileterki
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).      

Terminale
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, wyjechało 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). 

Automaty rozliczeniowe
Jest to najprostsza wersja automatu rozliczeniowego. 
Umożliwia on rozliczanie opłaty za czas postoju na parkingu lub inne usługi.

Szlabany
Aktualne wymogi, nastawienie na systemy pracujące bezobsługowo wymagają 
stosowania coraz bardziej nowoczesnych technologi. 
Nasza firma wychodząc na przeciw rodzącym się potrzebom zaprojektowała 
zaawansowane moduły elektroniczne. Dzięki nim jesteśmy w stanie zamienić 
zwykły szlaban parkingowy CAME G4000 w inteligentny szlaban.

Moneterki
Moneterka jest prostym i tanim rozwiązaniem. Urządzenie to pozwala na 
przyjmowanie stałej opłaty np.: za wjazd na parking, wejście do ubikacji, 
pod prysznic itp. Urządzenie to posiada szerokie możliwości stosowania. 
Ze względu na swoją prostotę zapewnia niski koszt zakupu, 
łatwą obsługę i bezawaryjność

Żetoniarki
Jest to najprostsze rozwiązanie umożliwiające kontrolę wjazdu lub wyjazdu na parking 
lub inny zamknięty teren. Przykładowy wariant może wyglądać następująco:
Wjazd na teren parkingu odbywa się automatycznie. 
Szlaban otwiera się automatycznie umożliwiając wjazd na parking. 
Aby wyjechać należy otrzymać lub zakupić odpowiedni żeton pasujący do urządzenia.
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Tripody
Elektromechaniczny, dwukierunkowy kołowrót wykonany ze stali nierdzewnej 
AISI301, wysprzęglany automatycznie podczas zaniku napięcia, wyposażony 
w czytnik kart zbliżeniowych i wyświetlacz kierunkowy LED.


