SMART CITY - smart parking
Έξυπνο σύστημα ελέγχου στάθμευσης

Κάρτα άδειας στάθμευσης ΙοΤ
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Πως δουλεύει
Η κάρτα άδειας στάθμευσης IoT συνεργάζεται άψογα
με τον αισθητήρα IoT και παρέχει πληροφορίες σχετικά
με το "ποιός είναι σταθμευμένος που και πάνω από ποιόν
αισθητήρα". Η ακρίβεια και αξιοπιστία του συστήματος
διασφαλίζονται με την χρήση διπλής τεχνολογίας
επικοινωνίας.

Κάρτα άδειας
στάθμευσης IoT

Εγκατάσταση σε όχημα
Τοποθετημένο στο παρμπρίζ πίσω από τον κεντρικό καθρέπτη

Eπικοινωνία IoT

Μέτρηση
Απόστασης

Αισθητήρας IoT
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Κάρτα άδειας σταθμευσης IoT
Τεχνικές προδιαγραφές
Χρώμα:

Λευκό ματ

Διαστάσεις:

32,5 mm x 62,5 mm x 20 mm

Τύπος μπαταρίας:

Li-SOCl2 battery 1200 mAh

Τάση λειτουργίας:

3,6 V

Κατανάλωση ρεύματος :

130 mA

Διάρκεια μπαταρίας:

9,5 χρόνια

Επικοινωνία:

BLE, UWB

Εμβέλεια μετάδοσης:

30 meters

Κεραία:

Εσωτερική ενσωματωμένη

Αξεσουάρ:

Αυτοκόλλητο για τοποθέτηση

Καθαρό βάρος:

20 g

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-40 to +75 °C

Επίπεδο στεγανότητας:

IP67

Δυνατότητα εκτύπωσης όψης:

Κείμενο, λογότυπο κλπ
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Κομψό περίβλημα με μικρές διαστάσεις και αυτοκόλλητο
διπλής όψης για εύκολη τοποθέτηση.
Το περίβλημα επιτρέπει την τοποθέτηση λογοτύπου ή άλλου
χαρακτηριστικού του πελάτη.

65,2 mm

Περίβλημα, χαρακτηριστικά
11,4 mm

Η κάρτα Άδειας Στάθμευσής IoT:

Ασφάλεια
Η κάρτα άδειας στάθμευσης ΙοΤ διαθέτει διαβάθμιση ασφαλείας,
προστατεύεται ενάντι κλωνοποίησης και είναι η μόνη που πληροί
τις προϋποθέσεις για την επικοινωνία με τον αισθητήρα IoT.

Προστασία γρήγορων εναλλαγών
Η κάρτα άδειας στάθμευσης ΙοΤ έχει σχεδιαστεί με τεχνολογία διπλής
ανίχνευσης και μέτρηση απόστασης από τον αισθητήρα,ώστε να υπάρχει
απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία όταν διαφορετικές κάρτες εναλλάσονται
γρήγορα στο πεδίο ανίχνευσης του ίδιου αισθητήρα ΙοΤ.

Εφαρμογή χρήστη
Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση της κάρτας άδειας
στάθμευσης ΙοΤ μέσα από την εφαρμογή για Android ή iOS. Η εφαρμογή
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας κ.λπ.

Εφαρμογή για τις Αρχές Ασφαλείας
Μέσω της εφαρμογής για Android ή iOS, οι αρχές ασφαλείας μπορούν
να ελέγξουν την παράνομη στάθμευση χωρίς καν να έχουν οπτική επαφή
με το όχημα.

32,5 mm

20 mm
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Περιπτώσεις και εφαρμογές
Electronic permitting

Πάρκινγκ για ΑΜΕΑ
Πάρκινγκ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
VIP πάρκινγκ
Εταιρικά πάρκινγκ
Πάρκινγκ κατοικιών

Automatic IoT payments

Automatic gates opener

Automatic payment
m

3150 m
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Επιλογή εμφάνισης
Το περίβλημα επιτρέπει την τοποθέτηση σήματος, λογότυπου
ή κειμένου για μια πιο προσωποποιημένη υπηρεσία.

+30 210 2912915
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info@adesco.gr

