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Паркинг системот е состaвен од:
- Главен сервер
- Влезни терминали со електро механички рампи
- Излезни терминали со електро механички рампи
- Наплатни места (автоматски или мануелни)

Предности на системот се:
- TCP/IP комуникација
- Визуелен преглед на состојба на рампите кај наплатните 
места
- Брзина на печатење билет помала од 1 секунда
- Брзина на електромеханичка рампа 2 секунди
- Можност за приклучување на секаков тип 
електромеханичка рампа
- Предупредување за празна ролна пред завршување на истата
- Запис во системот на секој настан (отворена врата, вратено 
возило, рампа затворена од втор обид, рачно отворена рампа, 
...)
- MIFARE картички заштитени од копирање
- Пропуштање на возило без запирање (LPR camera, UHF 
reader, Remote controller)
- Можност за поврзување со противпожарна централа (во 
случај на пожар рампите се отвараат).

ОПИС
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА
РАМПА

- Метално водоотпорно 
куќиште
- Мала потрошувачка на 
енергија
- Брзина на отворање 2 
секунди
- Отпорна на поголема 
температурна разлика
- Меко запирање на мотор
- Оптички прекинувачи
- Лесен алуминиумски крак



ИЗЛЕЗЕН
ТЕРМИНАЛ
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Предности
-Метално водоотпорно куќиште
-Можност за поврзување со различни 
типови на електромеханички рампи
-Рачни команди за контрола на 
електромеханичката рампата
-TCP/IP комуникација
-MIFARE картички заштитени од 
копирање
-Интерфон за комуникација со наплатно 
место

Основни елементи во терминалот
-Контролна плоча
-Баркод читач
-РФИД читач
-Детектори за јамки
-Инфо дисплеј
-Интерфон

Дополнителна опрема
-LPR камера за препознавање регистрации
-UHF читач за лепенки на возила
-Далечински управувач
-Видео надзор
-Вовлекувач на билети
-УПС систем за непрекината работа
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ВЛЕЗЕН
ТЕРМИНАЛ
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Предности
-Метално водоотпорно куќиште
-Можност за поврзување со различни 
типови на електромеханички рампи
-Рачни команди за контрола на 
електромеханичката рампата
-TCP/IP комуникација
-MIFARE картички заштитени од 
копирање
-Сензор за хартија во принтер
- Интерфон за комуникација со наплатно 
место

Основни елементи во терминалот
-Контролна плоча
-Термален печатач
-РФИД читач
-Детектори за јамки
-Инфо дисплеј
-Интерфон

Дополнителна опрема
-LPR камера за препознавање регистрации
-UHF читач за лепенки на возила
-Далечински управувач
-Видео надзор
-УПС систем за непрекината работа
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СОФТВЕР

Серверска апликација

Клиентска апликација - Преглед на состојба на 
терминалите (рампите) кај 
наплатните места
- Далечинска контрола на 
терминалите (рампите)
- Анализа на возила во паркинг 
по временски зони и 
задржување
- Најава на вработен со 
картичка
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НАПЛАТНИ
МЕСТА

Мануелното наплатно место
се состои од
- Компјутер (може да работи и со 
екран на допир)
- Баркод читач
- Термален печатач за дневни 
извештаи и казнети билети
- Фиока за пари
- ПОС терминал за платежни 
картички (по избор, во договор со 
банка)
- Фискален принтер

Автоматско наплатно место е 
апарат кој работи самостојно и ги 
има следните опции
- Екран на допир
- Примач на монети
- Примач на банкноти
- Враќање кусур
- Плаќање со платежна картичка
- Интернет плаќање
- Печатење потврда
- Печатење извештај при 
подигање пари од овластено лице

АВТОМАТСКО НАПЛАТНО МЕСТО

МАНУЕЛНО НАПЛАТНО МЕСТО

ПАРКИНГ НАПЛАТА
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ПОКАЖЕТЕ БИЛЕТ
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КОМПЈУТЕРСКИ
СИСТЕМИ

КОНТРОЛА
НА ПРИСТАП

ДОМОФОНИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИВИДЕОФОНИЈА
МРЕЖНИ
СИСТЕМИ

ЕВИДЕНЦИЈА НА
РАБОТНО ВРЕМЕ

КОМПЈУТЕРСКИ
СЕРВИС

ПРОТИВПОЖАРНИ
СИСТЕМИ

ВИДЕО
НАДЗОР

АЛАРМНИ
СИСТЕМИ

СОФТВЕР

Друштво за производство трговија и услуги

“ЕЛКОН КОНЕКШН” дооел, Скопје
ул. Сердарот бр.108а, Драчево, Скопје;

Моб: 070 24 24 14 e-mail: info@elcon.mk
Жиро сметка: 210072028060114

Депонент НЛБ Тутунска Банка - Скопје
Даночен број: Mk4058017526939

www.elcon.mk

ONE POINT, MORE SOLUTIONS
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