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 неограничен брой тарифни планове и статут 
на посетителите (служебни, абонаментни, 
VIP карти и др.). SMART PARK е съставена 
от микроконтролери за управление и 
съхранение на локални и системни данни. 
Всички те са свързани в мрежа към базов 
компютър със софтуер за събиране на 
данни, мониторинг и комуникация. 

Структура на системата: 
• Входни и изходни колонки – 
неограничен брой 

• Контролер на всеки вход/изход 
• Централна станция 
• Управление на неограничен брой 
бариери

• Разплащателен автомат (Pay station)
• Видеоконтрол на вход/изход 
• Изнесен дисплей за дължима сума 
• Изнесен дисплей за свободни места 
• Контролер за управление на вход/
изход с разпознаване на автомобилни 
номера. 

 e цялостна система за управление на 
паркинги, която осъществява контрол на 
заетост и гъвкави схеми за управление 
на паркоместата. Системата включва

pвидеоконтрол на входно-изходните 
точки, с възможност за управление чрез 
разпознаване на автомобилни номера. 
Софтуерът отчита сумата за платен 
престой, като могат да бъдат дефинирани 

ПРОДУКТОВА ГАМА:  

SP-101 IN
• Входна колона с 
картоподаващо 
(билетоподаващо - 

 SP-101 IN-Т) устройство 
• Картов четец 
• Система за контрол на 
работната температура 

• Захранване 220V/200W 
• Температурен диапазон 
от -20°С до +55°С 

• Интерфейс TCP/IP, ІР54

SP-102 OUT
• Изходна колона 
с картоприемащо 
(билетоприемащо - 

 SP-102 OUT-Т) устройство 
• Картов четец 
• Система за контрол на 
работната температура

• Захранване 220V/200W 
• Температурен диапазон 
от -20°С до +55°С 

• Интерфейс TCP/IP, ІР54

SP-111BD
• Контролер вход/изход 
с LCD дисплей

SP-100CS
• Софтуер 

SP-142ADM
• Допълнителен 
административен модул 
-RFID четец 

• Контролер 
• Интерфейс TCP/IP 
• Светодиодна индикация 
• Захранване 12VDC

SP-121ID
• 5-цифрен индикаторен 
дисплей 

• Височина на буквите 52 мм 
• Захранване 220V 
• Интерфейс TCP/IP

SP-141VIP
• VIP четец - RFID четец 
• Контролер 
• Интерфейс TCP/IP 
• Захранване 12VDC5

SP-122DFP
• 3-цифрен дисплей за  
свободни места

• Височина на буквите 152 мм 
• Захранване 220V/50W 
• Интерфейс TCP/IP, ІР54  

SP-132Р/160P
• Контролер за следене на 
паркоместа 
• Захранване 12VDC 
• Интерфейс RS-485/ TCP/IP

SP-130PS
• Датчик за паркомясто

SP-151VP
• Софтуер за разпознаване     
на номера
• Видеокепчер 
• Контролер

SP-143
• Стойка за VІР четец

SP-712P
• Разплащателна машина
• Приема банкноти и монети 
• Връща ресто монети 
• Връща ресто банкноти (опция) 
• Издава фискален бон


