
IN (Vjezdový kontrolní stojan) 

Kontrolní stojan systému SLIMPARK pro 
výdej lístků pro krátkodobě parkující jakož i 
přídavně k příjmu karet pro zaměstnance. 
• Tisk a výdej lístku po stisknutí tlačítka na 

vyžádání lístku  
• Zásobník na lístky pro max. 2000 lístků 
• Vícenásobná ochrana proti zneužití: 

Výdej lístku pouze při zatížení indukční 
smyčky, hlášení neuskutečněného 
průjezdu 

• Kontrola transakcí: Kontrola identifikace 
vjezdu/ výjezdu 

• Automatické zablokování výdeje lístků  
v případě obsazeného parkoviště 

• Automatické přepnutí volno / obsazeno 
• Počítání vozidel dle typu lístku 
• Dorozumívací zařízení 
• Připojení na počítačovou síť 

Základní vybavení 
Termotiskárna ke zhotovení lístků pro krátkodobě 
parkující s čárkovým kódem, 60 mm širokých a  
80 – 100 mm dlouhých (interleaved 2/5) 
Blikající tlačítko na vyžádání lístku v ergonomickém 
uspořádání kombinované s výdejem lístku s krytem 
proti dešti 
Variabilní přístup dovnitř přístroje postranními dveřmi 
na pravé i levé straně  
Hlášení nedostatku lístků při dosažení zbytkového 
množství nastaveného provozovatelem  
Displej pro zákazníky na bázi LED  
Terminal Control Computer LCC s operačním 
systémem LINUX®, pasivním chlazením, paměťovým 
médiem prostým opotřebení (S-RAM) a aplikací IN 
Dorozumívací zařízení 

Technické změny vyhrazeny, stav 06/2006  

Připojení na počítačovou síť ke komunikaci se 
správou systému  
Ventilátor řízený termostatem 

Možnosti rozšíření 
LCD displej s 2x20 znaky, podsvícený, antireflexně 
zabudovaný 
Čtečka čárkového kódu ke zpracování karet  
pro zaměstnance s čárkovým kódem 
I/O-Board pro komunikaci s externími systémy nebo 
přístroji 
Termostaticky regulované topení 
 

Vyobrazení s přídavnou 
čtečkou čárkového kódu  



 

IN (Vjezdový kontrolní stojan) 

Provedení 
Kryt, postranní dveře a čelní panel z elektrolyticky 
pozinkovaného ocelového plechu, zevně i vnitřně 
odolně ošetřeny proti povětrnostním vlivům práškovou 
technologií 
Postranní dveře zajištěny bezpečnostním zámkem 
Kryt: RAL 9006 (bílá aluminiová) 
Postranní dveře: RAL 7012 (bazaltově šedá) 
Čelní panel: RAL 7012 (bazaltově šedá) 
 nebo přídavně 
 RAL 5017 (dopravní modrá) 
 RAL 1003 (signální žlutá) 
 RAL 3020 (dopravní červená) 
K dodání rovněž jako neosazená schránka EMPTY 
bez modulů 
 

Technická data 
Napájení: 230 V, 50/60 Hz 
Příkon: stojan max. 120 W  
 topení 250 W  
Řídící napětí: 24 V 
Hmotnost: cca 30 kg 
Rozměry: viz. obr. 
 

IN Vjezdový kontrolní stojan (vyobrazení
s přídavnou čtečkou čárkového kódu) 


