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Parcomat ParCAN-03 

   Specificaţii tehnice configuratie standard 

� Caseta de bani cu incuietoare 

� Clasa de siguranta: VdS-P0 

� Alimentare: 230Vca 

� Acumulator tampon 

� Plata cu monezi – Functie ejectare motorizata. (toate categoriile de monezi in circulatie in tara) 

� rest in monezi 

� Incinta termostatata 

� Functie selectare limba (maxim 5 limbi de circulatie europeana) 

� Functie selectare tarif (maxim 12 tarife presetate: zi/noapte, sarbatori legale, etc.) 

� Afisaj LCD 80 caractere (4*20 caractere) 

� Imprimanta termica. Taiere automata a biletului (partial sau total) 

� Fara schimb valutar 

� raport contabil zilnic sau la cerere 

� monitorizare stare functionare si transmitere erori la dispecerat sau SMS la 3 numere mobil 

� Software inclus 

� Durata de viata: > 10 ani 

� Origine: Germania 

 

Caracteristici constructive 
• Carcasa din otel inoxidabil cu două uși 

• forma moderna (posibilitate publicitate) 

• Vopsit in camp electrostatic 

• Dimensiuni maxime: 500x1780x500mm 

• Greutate: 92 - 125 kg (functie de optiunile incluse) 

• Sistem de montaj: cu placa de montaj proprie, în fundatie 
 

 Optiuni 
1. Alimentare cu panou solar. 

2. Clasa de siguranta: VdS-P1, VdS-P3 

3. Posibilitate utilizare carduri preplătite 

4. Posibilitate utilizare carduri bancare 
5. Posibilitate cuplare on-line cu un soft de management al parcarilor 

6. Modem UMTS (comunicatii on-line UMTS). 

7. Modem GPRS. 

8. Posibiltate iluminare semn P 

9. posibilitate acoperire vopsea anti-graffiti 
 

Conformitate cu Directivele Europene 
- Directiva 2014/30/UE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică 

- Directiva 2014/35/UE privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate 

                                           utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune 

 

Standarde de referinţă: 
• SR EN 12414:2002  Echipament pentru controlul staţionării vehiculelor. Aparate de taxare. Cerinţe tehnice şi funcţionale 

• SR EN 14450:2005 Unităţi de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi metode de încercare pentru determinarea 

rezistenţei la efracţie. Dulapuri de securitate 

• SR EN 50293:2013 Sisteme de semnalizare pentru circulaţia rutieră. Compatibilitate electromagnetică 

• SR EN 60950-1:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 

• SR EN 60950-22:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate 
                                                în exterior 

• SR EN 62479:2011 Evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţii de bază privind 

                                                expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (10MHz-300GHz) 


