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Ker varnost zahteva rešitve.

VODA

OPREMA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME



EMS - TERMINAL ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

EMS - TERMINAL ZA SVEŽO VODO

Sodobno oblikovan EMS terminal za električno energijo zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo za avtodome in počitniške 

prikolice. Ohišje iz kakovostnega nerjavnega jekla zagotavlja odlično zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom.

Standard DIN VDE 0100-708 predpisuje, da so na en terminal dovoljene največ štiri vtičnice. Zaradi kombinacije glavnega in 

podrejenega terminala lahko preko ene krmilne enote oskrbujete do 8 parkirnih mest.

Pod zaslonom so tipke za izbiro ustrezne vtičnice. LED-osvetlitve uporabnikom jasno kažejo stanje zasedenosti vtičnic. Po izbiri 

proste vtičnice in vstavitvi določenega zneska kovancev, se prikaže in sprosti razpoložljiva moč v kWh. Terminal za električno 

energijo ima preprost in uporabniku prijazen način plačevanja, upravljavcu pa so omogočene številne možnosti programiranja 

(npr. nastavitev cene, količine energije, časovnika itd. ), ki se enostavno opravijo neposredno na terminalu.
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ZNAČILNOSTIZNAČILNOSTI

ZNAČILNOSTIZNAČILNOSTI

Električne vtičnice CEE, 16 A, 230 V.
Robustno ohišje iz nerjavnega jekla odporno 
na vremenske vplive.
Elektronika v celoti zaprta v ohišju.
Elegantna zasnova.
Ločena izbirna tipka in LED-osvetlitve s 
prikazom stanja za vsako posamezno vtičnico.
Velik prikazovalnik za podatke o ceni,
stanju in preostalem času / energiji.
LED osvetlitev terminala in vtičnic za uporabo ponoči, 
z integriranim zatemnitvenim stikalom (dodatna opcija).
Intuitivno upravljanje z vstavljanjem kovancev, 
elektronski čitalnik kovancev od 0,10 EUR so 2,00 EUR 
in/ali žetonov.
Brezstično plačevanje z RFID karticami (dodatna opcija)
Dimenzije glavnega terminala
(V x Š x G): 1300 x 260 x 275 mm.
Dimenzija podrejenega terminala
(V x Š x G): 1017 x 100 x 100 mm.

1x priklop za svežo vodo, sistem Gardena.
Usmerjeno števec za vodo, normalni pretok

32,5 m /h, največ 5,0m /h, nazivni tlak Pn16.
Avtomatično higiensko splakovanje.
Robustno ohišje iz nerjavnega jekla,
odporno na vremenske vplive.
Elegantna zasnova.
Prikazovalnik podatkov o ceni in stanju.
Intuitivno upravljanje z vstavljanjem kovancev, 
elektronski čitalnik kovancev od 0,10 EUR so 2,00 EUR 
in/ali žetonov. Priprava za brezstično plačevanje z 
RFID kartico (dodatna opcija).
LED-osvetlitev terminala za uporabo ponoči (dodatna opcija).
Zimska izvedba z ogrevanjem (dodatna opcija).
Elektronika v celoti zaprta v ohišju.
Dimenzije terminala
(V x Š x G): 1300 x 260 x 275 mm.
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Sodobno zasnovan terminal za svežo vodo nudi zanesljivo oskrbo s svežo vodo za avtodome in počitniške prikolice. Ohišje iz 

kakovostnega nerjavnega jekla zagotavlja odlično zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom.

Po vstavitvi kovancev določene vrednosti se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost, izražena v litrih razpoložljive vode. 

S pritiskom na tipko pod zaslonom se aktivira dovajanje vode. Postopek upravljanja s terminalom je enostaven, tako za stranko 

kot za skrbnika sistema. Omogoča širok nabor nastavitev (npr. cen, časovnika, seznama prometa itd. ), ki se jih lahko kadar koli 

enostavno spreminja.
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EMS - TERMINAL ZA ODPADNO VODO

PARKIRNI SISTEMI

Sodobno zasnovan terminal za praznjenje stranišč omogoča enostavno in popolnoma higiensko praznjenje straniščnih kaset. 

Po vstavitvi kovancev določene vrednosti se na zaslonu prikaže zakupljeni čas uporabe. Ko se odpre loputa odprtine za praznjenje 

stranišč, se začne odštevati razpoložljiv čas. Zažene se splakovanje z vodo, kar omogoči enostavno in higiensko izpraznitev kasete. 

Po izpraznitvi se odtočno cev kasete postavi pod pipo in pohodi stopalko pri tleh, da se splakovanje ustavi in voda za splakovanje 

začne teči v kaseto. Ko je praznjenje in splakovanje končano, se loputa zapre.

ZNAČILNOSTIZNAČILNOSTI

Napreden odtočni sistem s funkcijo splakovanja.
Pipa s stopalko.
Odtok za straniščne kasete.
Robustno ohišje iz nerjavnega jekla, odporno na
vremenske vplive.
Intuitivno upravljanje.
Prikaz s parametri in informacijami o preostalem času.
Elektronski detektor kovancev od 0,10 EUR do 2,00 EUR
in/ali žetonov.
LED-osvetlitev za uporabo ponoči.
Zaprta elektronika v ohišju.
Priprava za brezstično plačevanje z RFID kartico 
(dodatna opcija).
Zimska izvedba z gretjem (dodatna opcija)
Upravljanje splakovanja odtočnega kanala (dodatna opcija)
Talni odtok za fiksne posode (dodatna opcija)
Dimenzije terminala:
(V x Š x G): 1300 x 260 x 275 mm.

Parkirni sistem je namenjen plačevanju parkirnine. Poznamo dve različici: odprti parkirni sistem ter zaprti parkirni sistem. 

Pri odprtem parkirni avtomat omogoča učinkovito reševanje težav s parkiranjem v mestih središčih, modrih conah. Zaprti pa je 

namenjen plačevanju parkirnine na zaprtih parkiriščih oziroma parkirnih hišah. Sestavljajo ga vhodni in izhodni terminal, cestne 

zapornice ter avtomatska blagajna za plačilo parkirnine.

Plačevanje je možno z gotovino (bankovci in kovanci) ter s kreditnimi in z debetnimi karticami, s čip karticami in z mobiteli. 

Sistem je lahko povezan z nadzornim centrom.
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PRIMER UREJENEGA POSTAJALIŠČA

1. Vhodni terminal

2. Izhodni terminal

3. Terminal za elektriko

4. Terminal za odpadno vodo

5. Terminal za svežo vodo

6. Avtomatska blagajna

7. RFID terminal za odpiranje vrat

8. RFID terminal za uporabo pralnih strojev

9. RFID terminal za uporabo tuša

PRODAJNI PROGRAM

Panelne ograje
Palisadne ograje
Ograje po meri
Kovane ograje
Krilna dvori{~na vrata
Drsna ali samonosna vrata
Motorni pogoni za vrata
Cestne zapornice
Parkirni sistemi
Potopni stebri~ki
Vrtljiva vrata
Vrtljive kri‘ne zapore
Detekcijski sistemi
Oprema parkiri{~ za avtodome

Palisada d.o.o., Jesenice
Cesta Borisa Kidri~a 36a
4270 Jesenice

T: 04 586 65 65
E: info@palisada.si
W: www.palisada.si


