
KOMPLETNÝ
SYSTÉM
PLATENÝCH
PARKOVÍSK

Parkovanie
budúcnosti



Umenie a budúcnosť spojené v jedinečnom systéme PS ONE, inovatívnom riešení 
platených parkovísk s technológiou, založenou na webovom rozhraní. Vhodné aj pre 
viacpodlažné parkovacie domy, či iné vyhradené parkovacie zóny.
Modulovateľný a prispôsobiteľný systém na mieru a pritom jednoduchý a intuitívny, 
s maximálnou konektivitou a integrovateľnosťou.

Pre jednoduché, rýchle a spoľahlivé riadenie parkoviska.



Výsledok výskumu a vývoja Came, PS ONE využíva  
technológiu zapájania zariadení a komponentov 
systému prostredníctvom „natívneho“ 
ETHERNETOVÉHO rozhrania. 

Tento pokrokový systém riadenia celej inštalácie 
ponúka možnosť pripojenia neobmedzeného 
množstva zariadení a teda automatických a 
manuálnych pokladní, vstupných a výstupných 
terminálov, predplatených prístupov, snímačov 
pre chodcov atď...
Všetky tieto zariadenia, pripojené do 
ETHERNETOVEJ siete cez TCP/IP protokol , sú 
riadené hlavným serverom.

Modulárne riešenie, navrhnuté pre uspokojenie 
typických požiadaviek pre malé, stredné i veľké 
parkoviská. A nie len to. Pripojenie na 
ETHERNETOVÚ sieť je veľmi flexibilné, 
uskutočniteľné cez optické káble, pripojenia WiFi, 
či kombinované riešenia.

MODULÁRNY A 
INTEGROVATEĽNÝ,
S NEOBMEDZENÝMI
MOŽNOSŤAMI.

sieť

Automat.

pokladňa

NATÍVNA ETHERNETOVÁ SIEŤ

V porovnaní s tradičnými technológiami parkovacích systémov na trhu, systém PS ONE má 
„natívnu“ ETHERNETOVÚ sieť. To znamená, že nie sú potrebné žiadn ďalšie prídavné komponenty 
pre pripojenie k sieti, čo umožňuje pripojenie neobmedzeného množstva zariadení a teda 
uspokojenie akejkoľvek požiadavky, od malej vyhradenej parkovacej zóny až po veľký komplex 
parkoviska.



Vstup./

Výstup.

terminál

Manuálna

pokladňa
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EFEKTÍVNOSŤ A 360° KONTROLA,
VŽDY A KDEKOĽVEK.
SNMP protokol umožňuje vzdialené pripojenie k systému a tiež permanentnú informovanosť 
a signalizáciu o stave systému, čo uľahčuje kontrolu, rýchly zákrok, či asistenciu  na diaľku.
Každá udalosť sa teda monitoruje v reálnom čase, vyhodnocujúc efektivitu služby a súčasne 
kontrolujúc náklady a bezpečnosť prejazdov a pod...

Kontrola na 
diaľku

NÍZKA SPOTREBA A VYSOKÁ NÁVRATNOSŤ

Všetky zariadenia systému PS ONE, ako pokladne a vstupné i výstupné terminály, sú založené na 
ARM hardvérovej architektúre a sú navrhnuté tak, aby garantovali nízku energetickú spotrebu.



VÝHODY PRE VLASTNÍKA,
RIEŠENIA PRE UŽÍVATEĽA.
PS ONE umožňuje pripojenie kamier na „ČÍTANIE ĚCV“, modul OCR na čítanie a rozpoznávanie 
evidenčných čísiel vozidiel (ŠPZ) všetkých krajín sveta, vrátane arabských. 

Modul „OKO SYSTÉMU“ naviac umožňuje každému prejazdu pri vstupe, či pri výstupe, priradiť a 
zaznamenať snímky s vysokým rozlíšením, zo štyroch strán vozidla.
V prípade potreby je teda možné ľahko vyhľadať a zobraziť snímky vozidla, podľa parkovacieho 
lístku, alebo ĚCV a tak vyriešiť prípadné spory, týkajúce sa poškodenia vozidla.

Obe funkcie sú optional (voliteľné, za príplatok).



ŠPECIÁLNE  OBCHODNÉ MOŽNOSTI
PARKOVACIEHO DOMU.
Pokrokový systém PS ONE umožňuje vlastníkovi zvyšovať efektivitu parkoviska pomocou 
špeciálnych akcií a možností, ako napríklad prostredníctvom systému zliav na vytlačených 
Voucheroch alebo kupónoch stiahnutých v mobile, či tablete, atď... Na tento účel môžu byť 
všetky terminály a pokladne vybavené snímačom 2D QR kódov.
Pomocou bezkontaktných kariet/čipov je ďalej možné riadenie a personalizácia predplatenej 
alebo neplatiacej klientely.
Taktiež je možné vykonávať objednávky a predplatenie parkovného cez internet.

Všetky funkcie sú optional (voliteľné, za príplatok).

NFC
platba

Platba
mobilom

Platba
internetom

PRÍDAVNÉ SYSTÉMY PLATBY

Užívatelia majú teraz možnosť web platby a to vopred, alebo 
až potom. Taktiež majú možnosť využívať predplatené 
karty/čipy s kreditom, z ktorého sa odpočíta čas strávený na 
parkovisku.



RÔZNORODÉ MOŽNOSTI
PLATBY V AUTOMATICKEJ POKLADNI.
Automatické pokladne PS ONE umožňujú riadenie najpoužívanejších základných foriem platieb. 
Vybavené displejmi poslednej generácie intuitívne a veľmi jednoducho užívateľovi umožnia platbu 
mincami alebo bankovkami zvolenej valuty.

Pre optimalizáciu a zredukovanie zásahov zo strany majiteľa parkoviska, automatická pokladňa 
môže byť vybavená viacerými zásobníkmi na mince a bankovky.

Pokladne majú tiež predispozíciu pre POS platby kreditnými a debetnými platobnými kartami a 
tiež prostredníctvom systému NFC (Near Field Communication) cez mobil, alebo bezkontaktnú 
kartu/čip.

Všetky funkcie sú optional (voliteľné, za príplatok).

TYPOLÓGIA SYSTÉMOV PLATBY

Platba
kartou

Platba
bankovkami

Platba
mincami



VSTUPNÉ A VÝSTUPNÉ TERMINÁLY

Konštrukcia skrinky z farbenej ocele nehrdzavejúcimi epoxidovými práškovými farbami. 
Komunikácia s hlavným serverom systému prostredníctvom TCP/IP protokolu cez pripojenie na 
certifikovanú ethernetovú sieť pomocou káblov typu UTP CAT5. Monitorovanie každej udalosti v 
reálnom čase a odosielanie dát riadiacemu serveru. RGB podsvietenie signalizujúce stav jednotky 
a akciu, ktorú práve terminál vykonáva. V interiéri sa nachádzajú oddelené priehradky na lístky a 
zariadenia, je chránený dvierkami so zámkom.

ELEKTRONIKA A TECHNOLÓGIA
VSTUPNÝ TERMINÁL
KOMPONENTY
• Grafický displej TFT 5,7ˮ
• Tlačiareň predstrihnutých lístkov FAN FOLD ISO STANDARD
• Snímač bezkontaktných kariet/čipov 125 KHz alebo MiFare
• Tlačidlo pre výdaj lístku
• Snímač riadenia senzorov magnetoindukčných slučiek
• Ovládanie závory
• Integrovaný videovrátnik s technológiou VoIP 
• Ventilátory a ohrev v interiéri jednotky
• Držiak pre 5000 ks lístkov FAN FOLD ISO STANDARD

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

• Snímač IMAGER pre čiarové 1D a 2D QR kódy (aj z mobilu)
• Kamera pre zosnímanie stavu vozidla na vjazde
• Kamera a modul OCR pre snímanie EČV
• Tlačiareň ROBOTICKET pre rýchlejšie snímanie a predtlač 

lístkov s čiarovým kódom

VÝSTUPNÝ TERMINÁL
KOMPONENTY
• Grafický displej TFT 5,7ˮ
• Motorizovaný snímač lístkov
• Snímač bezkontaktných kariet/čipov 125 KHz alebo MiFare
• Snímač riadenia senzorov magnetoindukčných slučiek
• Ovládanie závory
• Integrovaný videovrátnik s technológiou VoIP 
• Ventilátory a ohrev v interiéri jednotky

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

• Snímač IMAGER pre čiarové 1D a 2D QR kódy (aj z mobilu)
• Kamera pre zosnímanie stavu vozidla na výjazde
• Kamera a modul OCR pre snímanie EČV
• Tlačiareň ROBOTICKET pre rýchlejšie snímanie a predtlač 

lístkov s čiarovým kódom
• Možnosť platby kreditnými alebo debetnými bank. kartami 

priamo vo výjazdovom terminále



AUTOMATICKÁ POKLADŇA
KOMPONENTY
• Grafický displej TFT Wide vertical 15ˮ
• Snímač mincí
• Snímač bankoviek
• Zásobník na vydávanie – samo doplňovací
• Tlačiareň pokladničných bločkov (účteniek)
• Integrovaný videovrátnik s technológiou VoIP 
• Tlačiareň pre snímanie a tlač lístkov s čiarovým kódom (v 

prípade straty lístku)
• Zásobníky naviac pre zber mincí a bankoviek, odolné a 

chránené kľúčom

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

• TFT displej so zvýšeným jasom pre extrémne slnečné prostredie
• TFT dotykový displej so zvýšeným jasom 
• Prídavný zásobník/vydávač pre 1 druh mincí a 1 druh bankoviek 

na rýchle vydávanie – samo doplňovací
• Prídavný zásobník/vydávač na 1 druh mincí (max. 2 zásobníky)
• Prídavný zásobník/vydávač na 1 druh bankoviek
• Terminál POS platieb debetnými a kreditnými bank. kartami
• Snímač IMAGER pre čiarové 1D a 2D QR kódy (aj z mobilu)

MANUÁLNA POKLADŇA S TLAČIARŇOU
KOMPONENTY
• PC s grafickým dotykovým displejom TFT Wide vertical 15ˮ
• Snímač lístkov zo vstupného terminálu
• Snímač  vytlačených 1D a 2D QR kódov (prípadne z mobilu)
• Tlačiareň pokladničných bločkov (účteniek)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

• Šuflíková zásuvka na mince a bankovky 
• Tlačiareň pre snímanie a tlač lístkov s čiarovým kódom (v 

prípade straty lístku)
• Snímač bezkontaktných kariet/čipov
• Displej pre zákazníkov

AUTOMATICKÁ POKLADŇA

Konštrukcia skrinky z farbenej ocele nehrdzavejúcimi epoxidovými práškovými farbami. V interiéri 
sa nachádzajú oddelené priehradky na peniaze a zariadenia, chránené dvierkami s rôznymi 
bezpečnostnými zámkami a kľúčmi, alarmom so sirénou a senzorom na vibrácie. Ochranné 
snímače na prístupové bezkontaktné karty/čipy pre vypnutie alarmu a vykonanie údržby alebo 
výber hotovosti. RGB podsvietenie signalizujúce stav jednotky a akciu, ktorú práve pokladňa 
vykonáva. 



HLAVNÝ SERVER A SOFTVÉR
KOMPONENTY
• Webové rozhranie
• Kompletná konfigurácia celého parkoviska
• Riadenie príležitostných (náhodných) zákazníkov
• Riadenie predplatených zákazníkov
• Riadenie personifikovaných taríf
• Riadenie objednávania/predplatného cez internet
• Riadenie voucherov/kupónov 
• Riadenie zliav
• Riadenie upozornení a alarmov cez mail alebo sms
• Riadenie štatistík všetkých udalostí a platieb
• Umožňuje tvorbu štatistík o pohyboch a tržbách
• Riadenie pod zón v rámci celého parkoviska
• Riadenie viacpodlažných parkovísk

OCR KAMERY PRE SNÍMANIE ĚCV
KOMPONENTY
• IP kamera na čítanie EČV (i autonómna)
• Stĺpik pre kameru

„OKO SYSTÉMU“ KAMERY PRE SNÍMANIE
VOZIDLA
KOMPONENTY
• Set 2 kamier na vstupe pre foto záznam vozidla (zo štyroch strán)
• Stĺpik pre kameru

RIADIACI SOFTVÉR

Riadiaci softvér umožňuje dokonalé prispôsobenie celej inštalácie na mieru, podľa potrieb 
vlastníka parkoviska. V kľude (pri neaktivite) umožňuje zobrazovať na displejoch terminálov a 
pokladní rôzne odkazy, upozornenia, reklamné kampane a vo všeobecnosti riadiť rôzne cenové 
tarify počas rôznych období, alebo udalostí.



SNÍMAČ PRE KLASIFIKÁCIU VOZIDIEL
KOMPONENTY
• Set snímačov (fotobunky + citlivé rebro na podlahe) pre určenie výšky 

vozidla – využiteľne na rozdelenie taríf pre autá, motorky, autobusy atď...
• Stĺpik pre snímač

SIGNALIZAČNÉ INFORMAČNÉ TABULE
KOMPONENTY
• PSINS - Svetelná tabuľa s indikáciou VOĽNÉ – OBSADENÉ
• PSINS2 - Svetelná tabuľa s displejom s indikáciou počtu voľných miest

celkovo, alebo na konkrétnom poschodí
• PSCST04A - Svetelná tabuľa jednoriadková  (10 znakov) - variabilný nápis
• PSCST06A - Svetelná tabuľa so semaforom, počtom voľných miest a 

variabilným jednoriadkovým nápisom
• PSCST01A - Svetelná tabuľa s displejom s indikáciou počtu voľných miest
• PSCST07A - Svetelná LED tabuľa pre konkrétne poschodie
• PSCST02 - Stĺpik pre svetelnú tabuľu 
• PSCST08 - Držiak svetelnej tabule PSCST07A
• PSSRV - Semafor červená / zelená
• PSSRV2 - Semafor červená / zelená LED

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

EXTERNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA

Pre zobrazenie celkového, alebo lokálneho počtu voľných miest je k dispozícii množstvo 
signalizačných svetelných tabúľ s uchytením na stenu, alebo stĺpik. Tento sortiment dopĺňajú 
taktiež signalizačné semafory ČERVENÁ – ZELENÁ.



Rozmery komponentov

001PSAC105
OCR kamera na snímanie EČV

001PSAC108
„OKO SYSTÉMU“ kamera na 
snímanie stavu vozidla pri 
vstupe na parkovisko

„OKO SYSTÉMU“
Kamery modulu „OKO SYSTÉMU“ zaznamenávajú vo vysokom rozlíšení vozidlo pri vstupe na 
parkovisko a to zo štyroch strán (nečítajú EČV). V prípade potreby je teda možné ľahko vyhľadať a 
zobraziť snímky vozidla, podľa parkovacieho lístku, alebo EČV a tak vyriešiť prípadné spory, týkajúce 
sa poškodenia vozidla.

001PSAC119
Snímač výšky vozidla



001PSINS2
Svetelná tabuľa

001PSCST04A
Svetelná tabuľa

001PSCST06A
Svetelná tabuľa

001PSCST01A
Svetelná tabuľa

001PSCST07A
Svetelná tabuľa

001PSSRV
Semafor 
červená/zelená

001PSSRV2
Semafor LED
červená/zelená

001PSAC110
Server





MODEL IP POPIS NAPÁJANIE
(V AC – 50/60 Hz)

MATERIÁL / FARBA SPOTREBA MAX.
(VA)

SPOTREBA V
POKOJI (VA)

SPOTREBA 
PRACOVNÁ (VA)

- Automatická pokladňa 230 Oceľ 750 150 450

- Vstupný terminál 230 Oceľ 500 50 350

- Výstupný terminál 230 Oceľ 500 50 350

PSM101A Manuálna pokladňa s tlačiarňou 120 – 230 - - - -

PSM103 Manuálny snímač čiarových kódov - - - - -

PSSRV 55 Semafor červená / zelená 120 – 230 Oceľ/polymetakrylát - - -

PSSRV2 55 Semafor  LED červená / zelená - Oceľ/polymetakrylát - - -

PSINS - Svetelná tabuľa 230 Hliník/polymetakrylát 20 10 10

PSCST04A 44 Svetelná tabuľa 120 – 230 Oceľ/polymetakrylát - - 45

PSCST06A 44 Svetelná tabuľa 120 – 230 Oceľ/polymetakrylát - - 90

PSCST01A 44 Svetelná tabuľa 120 – 230 Oceľ/polymetakrylát - - 60

PSCST07A 44 Svetelná tabuľa 120 – 230 Oceľ/polymetakrylát - - 75

001PSAC119 54 Snímanie výšky vozidla 230 - - - 50

001PSAC105 65 Snímanie EČV 120 – 230 - - - 10

001PSAC108 66 Fotografický záznam Ethernet, IEEE 802af Class 1 - - - 3,2

TST01 - Bezkontaktná karta - - - - -

PCT - Bezkontaktný čip - ABS - - -

TAG - Bezkontaktný mini čip do diaľk. ovl. - Sklo - - -

Technické údaje



SCHÉMA ZAPOJENIA

VSTUP N

VSTUP 2

VSTUP 1

VSTUPNÝ 
TERMINÁL

SMER 
VSTUPU

OCR KAMERA 
NA SNÍMANIE 
EČV

KAMERA NA 
FOTO SNÍMKY 
„OKO SYSTÉMU“ VSTUPNÁ 

ZÁVORA
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VÝJAZDOVÁ 
ZÁVORA

VÝJAZDOVÝ 
TERMINÁLOCR KAMERA 

NA SNÍMANIE 
EČV

VÝJAZD 1

VÝJAZD 2

VÝJAZD N

SMER 
VÝJAZDU

VSTUPNÝ TERMINÁL

VÝDAJ
• Lístok s čiarovým kódom 1D
ROZPOZNÁVA (SNÍMA)
• Lístok s QR kódom (2D)
• Lístok s „doma vytlačeným“ 

kódom 1D alebo 2D
• Bezkontaktné karty/čipy
• Smartfón s technológiou NFC
• Bezkontaktné karty/čipy s 

predplatným cez internet
KOMUNIKÁCIA
• Video hovor interkom VOIP

VÝJAZDOVÝ TERMINÁL

ROZPOZNÁVA (SNÍMA)
• Lístok s QR kódom (2D)
• Lístok s „doma vytlačeným“ 

kódom 1D alebo 2D
• Bezkontaktné karty/čipy
• Smartfón s technológiou NFC
• Bezkontaktné karty/čipy s 

predplatným cez internet
MOŽNOSTI PLATBY
• Kreditné alebo debetné karty
KOMUNIKÁCIA
• Video hovor interkom VOIP

Fiškálna 
tlačiareň 
(nedodáva sa)

PC + monitor

PC + monitor



MANUÁLNA POKLADŇA N

MANUÁLNA POKLADŇA 2

MANUÁLNA POKLADŇA 1

MANUÁLNA POKLADŇA
So zabudovanou 
tlačiarňou na účtenky

AUTOMATICKÁ 
POKLADŇA

MANUÁLNA POKLADŇA N

MANUÁLNA POKLADŇA 2

MANUÁLNA POKLADŇA 1

HLAVNÝ SERVER PARKOVISKA
WEB ROZHRANIE

WEB SLUŽBY

MANUÁLNA POKLADŇA

ROZPOZNÁVA (SNÍMA)
• Lístok s „doma vytlačeným“ 

kódom 1D alebo 2D
• Bezkontaktné karty/čipy
• Smartfón s technológiou NFC
• Bezkontaktné karty/čipy s 

predplatným cez internet
MOŽNOSTI PLATBY
• Mince a bankovky
• Bezkontaktné karty/čipy s 

predplatným cez internet
• Predplatené lístky s čiarovým 

kódom 1D

HLAVNÝ SERVER (poskytuje):

PLATBA NA DIAĽKU
• Odosielanie sms / e-mailov
• Tvorbu lístkov s QR kódom (2D)
• Tvorbu lístkov s „doma 

vytlačeným“ kódom 1D alebo 2D
MONITOROVANIE SNMP
• Štandardný protokol pre 

monitorovanie všetkých udalostí 
a stavu systému

AUTOMATICKÁ POKLADŇA

ROZPOZNÁVA (SNÍMA)
• Lístok s QR kódom (2D)
• Lístok s „doma vytlačeným“ 

kódom 1D alebo 2D
• Bezkontaktné karty/čipy
• Smartfón s technológiou NFC
• Predplatené vouchery s čiarovým 

kódom 1D
MOŽNOSTI PLATBY
• Mince a bankovky
• Kreditné a debetné bank. karty
• Bezkontaktné karty/čipy s 

predplatným cez internet
• Predplatené lístky s čiarovým 

kódom 1D
KOMUNIKÁCIA
• Video hovor interkom VOIP
ZOBRAZOVANIE
• Možnosť zobrazovania reklamy

NEDODÁVA SA


