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PS ПАРКУВАЛЬНА СИСТЕМА З КВИТКАМИ

КВИТКИ ДЛЯ ПАРКОВКИ

ПАРКУВАЛЬНI СИСТЕМИ

PSE3000 4300€
В’їзний термінал із оцинкованої 
пофарбованої сталі, обладнаний
зчитувачем карт і брелоків-
транспондерів, пристроєм для видачі 
паркувальних квитків і дисплеєм для
візуалізації поточного балансу абонентів.

PSU3000 3950€
Виїзний термінал із оцинкованої 
пофарбованої сталі, обладнаний 
зчитувачем карт і брелоків-
транспондерів.

PSM3000 2120€
Електронна каса, що обслуговується 
касиром, укомплектована вбудованим
програмним забезпеченням, дисплеєм 
й інтерфейсом для підключення до 
персонального комп’ютера PC50.

PSIO1 203€
Контроль додаткових пристроїв — 
світлофорів PSSRV, освітлених вивісок
PSINS, металодетекторних датчиків
безпеки (для контролю до 8 виїздів).

PSR 1 765€
Панель керування 

R700 52€
Плата для зчитування магнітних карт

PSC3 640€
Допоміжна ручна каса зі
зчитувачем штрихкодових квитків разом із 
PSI16 дає змогу створити пункт оплати, що 
не потребує постійного підключення до ПК.

PSTICKET Квиток для паркувальної системи, 2000 шт 122€

PSTICKET Квиток для паркувальної системи, 30000 шт 1540€

PSTICKET Квиток для паркувальної системи, 60000 шт 1875€

билеты для парковки

PSI16 475€
Інтерфейс для контролю до 16 одиниць 
PSC1.
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АВТОМАТИЧНА ПАРКУВАЛЬНА СИСТЕМА PS ONE  
(З ВИДАЧЕЮ ШТРИХ КОДОВИХ КВИТКIВ I СИСТЕМОЮ РОЗПIЗНАВАННЯ
НОМЕРНИХ ЗНАКIВ)

ПАРКУВАЛЬНI СИСТЕМИ

• Результатом інженерних досліджень і розробок CAME стала паркувальна 
система PS ONE, що використовує сучасні мережеві технології для 
створення пристроїв із інтерфейсом для прямого доступу до локальної 
мережі.

• Ця передова система керування парковкою дає змогу конфігурувати 
необмежену кількість периферійних пристроїв, як-от автоматичні 
каси, в’їзні та виїзні стійки, стійки для доступу абонентів, зчитувачі для 
пішоходів, каси, що обслуговуються операторами.

• Усі ці компоненти паркувальної системи, підключені до локальної 
мережі за допомогою універсального стека протоколів TCP/IP, керуються 
за допомогою центрального сервера, що уможливлює підключення всіх 
необхідних пристроїв. 

• Це модульне рішення розроблено саме для задоволення стандартних 
потреб автоматизованих паркувальних систем малих, середніх і великих 
розмірів.

• Крім того, підключення до локальної мережі відрізняється гнучкістю 
та може здійснюватися за допомогою оптичних волокон, бездротового 
з’єднання чи змішаних технологій.

       УВАГА !
• Ціни на окремі компоненти та загальну 

комерційну пропозицію надаються тільки 
за спеціальною вимогою клієнта після 
представлення проекту паркувальної системи 
нашого технічного персоналу.


