
EspasPark 20 - Gestão de parque de estacionamento  

Sistema de pagamento EspasPark 20, é um completo e moderno sistema de gestão de parque 

de estacionamento. 

Com a ajuda deste sistema de pagamento de estacionamento EspasPark 20, alcança uma 

gestão eficiente das entradas e saídas do estacionamento, mesmo em casos com muitos 

usuários. A gestão de lugares ocupados é possível graças à função medição. Acesso no 

interior do estacionamento é através da emissão de bilhetes com código de barras, ou 

através da leitura de cartões de proximidade para avençados. 

Sistema de Estacionamento EspasPark 20 podem ser configurados com diferentes taxas de 

estacionamento e intervalos de hora em hora determinada com antecedência, incluindo 

entrada critérios com acesso ilimitado e VIP. Cada componente deste sistema de pagamento 

de estacionamento EspasPark 20 pode ser montado facilmente e pode operar de forma 

autônoma, com configuração "stand-alone". Eles exigem apenas as conexões com a rede 

elétrica. 

Os terminais são programados de fábrica e podem ser usados imediatamente após a 

instalação. 

 O sistema EspasPark 20 é uma solução adequada para estacionamentos, de hotéis, 

supermercados, aeroportos, prédios de escritórios, estações ferroviárias, etc.  

 

 

COMPONENTES NECESSARIOS PARA UM SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ESPASPARK 20: 

 

 

Estação de Entrada EspasPark 20 - representa o primeiro 

terminal de entrada da garagem de estacionamento. 

Dispositivo de entrada de emitir títulos e validar os 

assinantes de usuários de cartões RFID. Usuários temporários 

(sem uma assinatura), obter deste terminal com um bilhete 

de código de barras 2D, que contém informações de 

contato, a hora e a data de emissão e o número de série 

do bilhete. 

 

 



 

 

Pagamento manual EspasPark 20 é um dispositivo que funciona com o 

operador humano, cujo papel é coletar a tarifa para o bilhete de 

estacionamento, é verificada o código de barras do ingresso, sendo a 

tarifa calculada, para tempo de estacionamento 

 

 

 

 

 

Estação de pagamento automática EspasPark 20 é um 

dispositivo de pagamento automático que cada utente paga 

o seu respetivo estacionamento do veículo. Máquina de 

pagamento EspasPark 20, pode aceitar até 6 moedas e notas. 

Além disso, o dispositivo possui uma interface acessível (LCD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estação de Saída EspasPark 20, instalado na saída do 

estacionamento, com validação do bilhete de 

estacionamento por código de barras é inserido pelo utente 

que efetuou o pagamento numa estação manual de 

pagamento ou numa estação automática de pagamento. 

Uma vez validado o bilhete, este permite a abertura da 

barreira para a passagem do veículo. 

 

 

 

 

 

 Barreira Estacionamento BFT Giotto 30S BT é equipada com sensores que 

determinam o elevação braço para permitir o acesso. Acesso dos 

beneficiários é possível somente após a validação do bilhete ou cartão. 

Se a barreira é instalada na saída do estacionamento, o braço sobe para 

anteriormente pago bilhete ou cartão RFID. 

 

 

 

 


