
Parkirni sistem UNI-B 

   Ohišje iz nerjavečega materiala 
   Enostavna in hitra montaža in 

rokovanje 
   Dobavljivi v različnih barvah 
   Namensko razviti P krmilnik 
 Krmiljenje, nadzor in prenos statusa 

iz/v nadzorni center ali/in lokalno 
delovanje 

 LCD osvetljeni display za lokalno 
komunikacijo z uporabniki 

 Dajalec vhodnih kartic z bar-kodo  
 Čitalec ID brezkontaktnih kartic  
 Vgrajen interfon ali video-interfon 
 Štetje in klasifikacija vozil 
 Dodatne vhodno/izhodne funkcije 

po dogovoru 

Funkcioniranje parkirišča: 
Sistem je razvit kot poenostavljena varianta za manjša parkirišča, vendar z ohranjenimi glavnimi 

funkcijami avtomatskega obračunavanja parkirnine in izvajanja nadzora. Deluje na principu 
uličnega parkomata. Vhod na parkirišče je omogočen po izdaji in prevzemu P-listka na 
vhodnem terminalu. Po prevozu zapornice se ta za vozilom avtomatsko zapre. 

Podatki na izdani kartici vsebujejo: - 
glavo (logotip); - datum in čas vhoda; 
- informacije o parkirišču in postopku; 
- poljuben tekst. Vse pomembne 
informacije se shranijo na P-listku v 
obliki bar-kode. 

 Kot opcija je lahko v vhodni terminal 
dodan še čitalnik brezkontaktnih 
proximity kartic za omogočanje 
dostopa abonentom z določeno 
časovno/terminsko 
omejitvijo/prioriteto ali brez. 

Vsa funkcionalna sporočila in 
navodila za uporabnika so med 

procesom izdaje kartice prikazana na osvetljenem LCD displayu kapacitete 2 x 20 karakterjev. 



Pred izhodom iz parkirišča uporabnik plača parkirnino na poenostavljeni avtomatski blagajni, ki 
ne vrača drobiža, sprejema pa vse denominacije kovancev od 0,10 € do 2€. Možno je 
prednastaviti 3 poljubne tarife za 3 poljubna časovna obdobja parkiranja. Po plačilu parkirnine 
je z istim P-listkom možen izhod iz parkirišča v določenem roku, ki ga je prav tako možno 
nastaviti od  0 – 30 minut. 

Izhod iz parkirišča je omogočen z istim P-listkom, 
ki ga uporabnik pokaže na izhodnem terminalu 
na čitalcu bar-kode. V kolikor časovno obdobje 
za izhod iz parkirišča ni prekoračeno, se 
izhodna zapornica avtomatsko odpre in 
uporabnik lahko zapusti parkirišče. Tudi 
izhodni terminal je opremljen z LCD display-
em, na katerem so izpisana navodila 
uporabniku za pravilen potek postopka. 

Avtomatska blagajna je poenostavljena in zato 
ekonomsko mnogo dostopnejša kot klasična 
avtomatska blagajna. Gre za izvedbo, ki pri 
plačilu ne vrača drobiža, vse ostale funkcije pa 
so enake kot pri klasični izvedbi. Takšen način 
obračuna parkirnine zagotavlja 24-urno 
delovanje 7 dni v tednu neprekinjeno, brez 
prisotnosti operaterja in/ali vzdrževalca.

Z instalacijo takšnega sistema 
ohranimo osnovno 
funkcionalnost večjih 
parkirnih sistemov, investicija 
pa je mnogo manjša.  
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