TOTEM PARA ESTACIONAMENTO

TOTEM PARA ESTACIONAMENTO

Integrado com:

CARACTERÍSTICAS

• Totem resistente para alto ﬂfluxo;
• Equipe técnica qualiﬁficada;
• Maior rede de assistência técnica do brasil;
• Totens robustos com pictograma orientativos;
• Totens com compartimento interno reservado para intercomunicação VoIP, switch, conversor para
fibra óptica e outros acessórios;
• Desumidificacão e ventilação interna nos totens.

• Emissão de ticket para os usuários avulsos, em papel térmico de alta gramatura;
• Funcionamento dos totens é sinalizado para o programa MD Estacionamento e para os funcionários
de manutenção através de luzes indicativas nas laterais;
• Identificação automática para impressão de ticket de carros e motos;
• Saídas para semáforos de sinalização;
• Comunicação TCP/IP preparados para dados, vídeo e voz;
• Acionamento de múltiplas cancelas permitindo, em situações de problemas com o ticket, o escape
por cruzamento de pistas com segurança e sinalização de bloqueio de vias;
• Integração com sistemas de pedágio (Sem Parar, AutoExpresso e ConectCar).

OPCIONAIS

QUALIDADE E
TRADIÇÃO

O sistema de gerenciamento de estacionamento possui tecnologia de ponta, garantindo maior
segurança e agilidade no controle de acesso de
veículos. O Sistema é indicado para estacionamentos de qualquer porte e fluxo.

• Intercomunicador incorporado ao totem via VoIP;
• Leitor de proximidade Acura ou Mifare para controle de mensalista;
• Em todos os modelos podem ser instaladas câmeras de CFTV digitas
ou analógicas, para a captura das imagens das faces dos motoristas que
entram ou saem do estacionamento.

* MONTAMOS SEU PROJETO.
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