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Tablice Dynamicznej Informacji Parkingowej TDIP
DO KIEROWANIA RUCHEM W CZASIE RZECZYWISTYM

WOLNE MIEJSCA WIDOCZNE OD RAZU

SWARCO FUTURIT dostarcza pełną gamę znaków parkingowych LED,
które są dostępne w różnych kolorach, typach wyświetlaczy i rozmiarach. 
Wspólną cechą wszystkich naszych produktów jest ich doskonała
wydajność optyczna i odporność na nawet najbardziej niekorzystne
warunki środowiskowe.

 WYŚWIETLACZ KRZYŻYK / STRZAŁKA pokazuje prosty i czytelny
komunikat w postaci czerwonego krzyżyka / zielonej strzałki.

 WYŚWIETLACZ ZAJĘTOŚCI dostarcza ogólnych informacjina temat
dostępności miejsc parkingowych w obrębie obiektu parkingowego.

 WYŚWIETLACZ SWOBODNIE PROGRAMOWALNY
umożliwia wyświetlanie dynamicznej zawartości alfanumerycznej
z możliwością wyświetlania zawartości graficznej
(w zależności od typu wyświetlacza)

SWARCO FUTURIT I LEaDing the way.

Jasne wskazówki i dokładne informacje są niezbędne dla kierowców poszukujących miejsca parkingowego 
w miastach, na lotniskach lub w centrach handlowych. Dobre oznakowanie i orientacja pomagają zredukować ruch, 
emisję spalin, hałas i zużycie paliwa. Wyświetlacze parkingowe SWARCO FUTURIT oparte na diodach LED są 
kluczowymi elementami pomagającymi kierowcom szybko i wygodnie zlokalizować wolne miejsca parkingowe 
w sposób przyjazny dla środowiska.

Celem SWARCO FUTURIT jest dostarczanie rozwiązań o wyjątkowej niezawodności, jakości i użyteczności. Jest to możliwe dzięki 

naszym umiejętnościom inżynieryjnym oraz wieloletniemu doświadczeniu i know-how w produkcji sygnalizacji drogowej opartej na 

diodach LED dla autostrad, skrzyżowań oraz parkingów.
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     wykonane wyłącznie z wysokiej jakości komponentów elektronicznych

     opracowane i skonstruowane z wykorzystaniem naszego wieloletniego know-how

     prosta, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja z odpowiednią ochroną mechaniczną

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

     doskonała widoczność we wszystkich warunkach pogodowych

     automatyczna lub ręczna regulacja luminancji

     dostępne są rozwiązania monochromatyczne lub wielokolorowe

     dostępnych jest kilka standardowych rozmiarów

     konstrukcja modułowa

     autonomiczne działanie w przypadku awarii łączności

     zintegrowany protokół komunikacyjny głównych dostawców systemów

naprowadzania po parkingach (Skidata, S&B, Indect itp.)

 

     niski pobór mocy

     łatwa obsługa

     prosta instalacja

-Kierowanie ruchem na parkingach znacznie zwiększa wykorzystanie parkingu,
co z kolei przekłada się na korzyści ekonomiczne dla operatora. Klienci korzystają
z lepszej orientacji i szybszej identyfikacji wolnych miejsc parkingowych.

KIEROWANIE RUCHEM 
NA PARKINGACH

Najważniejsze korzyści
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Przykłady zastosowań

Wyświetlacz 3-znakowy,
bursztynowe diody LED,
Wysokość znaków 128 mm

 Wyświetlacze 3-znakowe,
bursztynowe diody LED,
wysokość znaków 128 mm
w połączeniu ze znakiem ZAJĘTOŚCI

Wyświetlacz 6-znakowy,
bursztynowa dioda LED,
wysokość znaku 160 mm

W pełni graficzny wyświetlacz,
całkowita rozdzielczość 160 x 168 pikseli,
rozstaw pikseli 8 mm,
monochromatyczny

Wyświetlacz 15-znakowy,
bursztynowe diody LED,
wysokość znaków 128 mm

Wyświetlacz 3-znakowy, białe diody LED,
wysokość znaków 160 mm,
3 diody LED w 1 pikselu
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Szczegóły techniczne

Rozstaw pikseli 16 mm

Symbole Strzała w lewo, w prawo, w dół, w górę / Krzyżyk

Kolor zielony - strzałka; czerwony - krzyżyk

Rozmiar symbolu 160 x 160 mm

Regulacja luminancji automatycznie przez czujnik fotoelektryczny

Kąt odczytu > 150° (wersja wewnętrzna); 70°/30° (wersja zewnętrzna)

Komunikacja Szeregowy port RS-422/485; Sterowanie wejściami

Wymiary obudowy 200 x 200 x 60 mm

Ochrona mechaniczna IP54

WYŚWIETLACZE TYPU „KRZYŻYK/STRZAŁKA”

Rozstaw pikseli 12.5 mm

Zawartość 2 treści predefiniowane; maks. 8 znaków / treść

Kolor 1 kolor / treść

Wysokość znaków 88 mm

Kąt odczytu 70°/30°

Komunikacja zmiana treści poprzez przekaźniki

Wymiary obudowy 610 x 115 x 130 mm

Ochrona mechaniczna IP43 - przeznaczona do integracji

WYŚWIETLACZE ZAJĘTOŚCI MIEJSCA

Rozstaw pikseli 16 / 20 / 25 mm
w celu uzyskania rozstawu pikseli i wyższej rozdzielczości prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem

Liczba znaków 3 (rozdzielczość 18 x 8 pikseli); 4 (rozdzielczość 24 x 8 pikseli); 6 (rozdzielczość 36 x 8 pikseli)

Kolor 1, 2 lub 3 kolory

Wysokość znaków 128 / 160 / 200 mm

Kąt odczytu > 150° (wersja wewnętrzna); 70°/30° (wersja zewnętrzna)

Komunikacja Szeregowy port RS-422/485, sterowanie wejściami, Ethernet (opcjonalnie)

Wymiary obudowy zależy od wybranego rozstawu pikseli i liczby znaków

Ochrona mechaniczna IP54

ALFANUMERYCZNY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

APM PRO sp. z o.o.
ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała

t. +48 33 815 77 38
f. +48 33 822 81 48

apm@apm.pl
www.apm.pl

SWARCO FUTURIT jest wiodącym światowym graczem 
w dziedzinie technologii sygnalizacyjnej opartej na diodach LED. 
Firma specjalizuje się w sygnalizacji świetlnej, znakach zmiennej 
treści, oświetleniu ulic i sygnalizacji kolejowej, wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii diod elektrolumine-
scencyjnych (LED), oferując przyjazność dla środowiska oraz 
zalety niskiej awaryjności, oszczędności energii i długiej żywotności.

Mobilne zmienne znaki LED o zmiennej treści, publiczne wyświetla-
cze informacyjne i znaki parkingowe są produktami należącej 
w całości do SWARCO FUTURIT słoweńskiej spółki zależnej 
SWARCO LEA d.o.o. w Lescach. 


	Parking_pl_Web-2
	Parking_pl_Web-3
	Parking_pl_Web-4
	Parking_pl_Web-1

