
Access control led… Future secured.

VOERTUIGEN

ParkPlus
PARKINGSLAGBOMEN
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Betaalparkings, zowel overdekt als in  
de openlucht, vereisen een beheerssysteem 
met daaraan gekoppeld degelijke slagbomen.  
De ParkPlus-parkingslagbomen vormen 
op dat vlak een eenvoudige, buitengewoon 
betrouwbare en voordelige oplossing.

PRESTATIES
7	Snelle en volledig gecontroleerde beweging
7	Regelbare snelheid: 1,2  of 3 seconden
7	Ontworpen voor intensief gebruik 
7	Automatische ontgrendeling of opening bij stroomuitval

EENVOUD
7 Eenvoudig te installeren
7 Voorgeprogrammerde parameters
7 Gemakkelijk in gebruik

VEILIGHEID & BESCHERMING
7	Vergrendeling in open of gesloten stand
7	Goede zichtbaarheid
7	Uitrijklem

MODULARITEIT
7	Ovale slagboomarm, knikarm mogelijk
7	Personalisatie van de carosserie
7	De slagboomarm kan rechts of links gemonteerd worden

BETROUWBAARHEID
7 Chassis en carosserie in aluminium 
7 Asynchrone motor met enkelvoudige, omkeerbare reductor
7 Inductieve sensor
7 Beperkt aantal bewegende componenten
7 Gegarandeerde lange levenscyclus

ParkPlus 100:
7	Ovale slagboomarm uit aluminium
7	Vrije doorgang max. 4 m (13’) 
7	Snelheid van het openen/sluiten: minimaal 1,2 sec

ParkPlus 101: 
7	Knikarm 
7	Vrije doorgang max. 4 m (13’)
7	Snelheid van het openen/sluiten: minimaal 1,2 sec

HET PARKPLUS-GAMMA



TCP/IP
7	TCP/IP interface die toelaat om de ParkPlus aan te sluiten  

op uw Ethernet

WEB SERVER
7	De logica van de ParkPlus maakt het mogelijk om vanop afstand 

de slagboom te monitoren en te beheren

AUTO-CONFIGURATION
7	De logica is zelfregulerend en spoort autonoom problemen op 

INTEGRATIE
7	Het format ModBus (webservices) laat toe de ParkPlus  

te integreren in het parkingsbeheerssysteem

Een slagboom met toegevoegde waarde
De carosserie van de ParkPlus kan eenvoudig aangepast 
worden om bijvoorbeeld publiciteit te maken. 

INTELLIGENTE PARKINGSLAGBOOM 

Met de ParkPlus slagboom kunt u:
7  uw slagbomen de kleuren van uw merk geven
7  specifieke publiciteitscampagnes uitvoeren 
7  toegangen voor speciale abonnees aanduiden
7  de bekleding vervangen na vandalisme of lichte aanrijdingen.
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OPTIES EN ACCESSOIRES
Voor een optimale uitbating kunt u met behulp van opties en 
accessoires de veiligheids- en controleniveaus aanpassen 
om de slagboom naadloos in uw toepassing te integreren.

BEVEILIGING EN 
BESCHERMING
7 Elektrisch vergrendelbare of elektromagnetische opvangpaal
7 Automatisch openen van de slagboom
7 Uitrijklem
7 Wegscharnierende slagboomkast
7 Beschermingsstrip onder de slagboomarm

ESTHETIEK EN 
PERSONALISATIE
7 Slagboomarmverlichting
7 Functioneringspictogrammen in het deksel
7 Signalisatie
7 STOP-Bord
7 Kleur naar wens  
7 Logo van de klant
7 Verwarming
7 110V

DETECTIE EN BESTURING
7 TCP/IP - Interface
7 Drukknoppendoos  
7 Zender en ontvanger 
7 Inductielussen
7 Aanwezigheidsdetectoren
7 Foto-elektrische cellen

VOORDELEN
7	Verwerking van grote in- en uitgaande 

verkeersstromen
7	Draagt het merkimago uit
7	Vlotte integratie op uw site
7	Lage installatie- en onderhoudskosten

TOEPASSINGEN
7	Parkings
7	Ziekenhuizen
7	Winkelcentra
7	Hotels
7	Luchthavens




