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Comfort Parking
Verleen toegang tot uw parking aan de hand van de chip op uw Maestro bankkaart

Geen databekabeling:  
In de Alphatronics Comfort Parking hebben  
de inritzuil, ticket unit en uitritzuil geen communicatie  
met een centrale controller. 
• éénvoudige installatie

Gebruiksvriendelijk
•  Geen complexe software.
•  Automatische aanpassing van het winter naar zomeruur.

Onbeperkt uitbreidbaar
•  Het aantal in- en uitritten binnen 1 systeem is onbeperkt.
•  U kan met een barcodescanner aan de poort uw bezoekers ook buiten de openingsuren toegang geven op een beveiligde parking. 

Betaalsystemen
•  Antenor betaalzuil
•  Comfort Parking Manager
•  externe kassasystemen (Toshiba, Wincor, ...)

Uitbreidingsmogelijkheden: 

• kaartlezer  •  slagboom met  veiligheidslus

• parlofoon  • verkeerseiland

• 2D barcodelezer  • LED verkeerslicht

Optie - Parking GPS synchro 
Datum en tijd synchroniseren via GPS signaal.
Een correct gesynchroniseerde datum/tijd is belangrijk  
bij een parkeersysteem dat gebaseerd is op tijd.  
Aan de hand van een GPS ontvanger zal de UTC tijd 
(gecoördineerde wereldtijd) gesynchroniseerd worden.  
Hieruit zal de lokale tijd  berekend worden.

 Comfort Parking Manager
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COMFORT PARKING
default settings

code 20 min. valid 

Issue Date  16/02/2015 09:46:29
Expiration Date  16/02/2015 10:06:29
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INRIT
nieuw ticket

(bv. 20 min geldig)

Parkeertijd (bv. 20 min) verstreken.
-> nieuwe code aanvragen

UITRIT
valideer ticket

Parkeertijd (bv. 20 min) niet verstreken.
-> vrije uitrit met geldige code

ParComManager
(bemande kassa)

Betaalautomaat
(onbemande kassa)

OF OF

BETAALMOGELIJKHEDEN

Comfort Parking Referenties:

Inrit
•  De gebruiker duwt op de knop en ontvangt een 

gecodeerd ticket met datum en tijd. 
• Slagboom opent.
• Na passage van het voertuig sluit de slagboom.

Duurtijd van parkeren ≤ 20 min (vrije uitrit)
•  De gebruiker presenteert het ticket aan de uitritzuil.
• Slagboom opent.
• Na passage van het voertuig sluit de slagboom.

Duurtijd van parkeren > 20 min  
3 opties om te betalen:

Parcom Manager
•  De gebruiker ontvangt na betaling een  gecodeerd 

ticket voor de uitrit, of hij koopt een abonnement,  
of hij onvangt een gratis ticket.

Antenor betaalautomaat
•  De gebruiker presenteert ticket aan de automaat.
•  De gebruiker betaalt door middel van bankkaart,  

munten of biljetten.  
Eventuele wisselgeld wordt teruggegeven.

•  De gebruiker ontvangt na betaling een gecodeerd ticket 
of abonnement.

Alphatronics SDK
•  Voor integratie van andere kassasystemen 

 met onze hardware.

Uitrit
•  De gebruiker presenteert het ticket aan de  uitritzuil.
• Slagboom opent.
• Na passage van het voertuig sluit de slagboom.

 PARKEERSCENARIO’S

Parking Comfort biedt betaaloplossingen met of zonder vrije uitrit en abonnementen aan



Copyright Alphatronics

M
AD

E IN BELGIUM

PREMIUM QUALIT
Y

320 mm 320 mm

12
00

 m
m

11
69

 m
m

320 mm 320 mm

15
00

 m
m

14
69

 m
m

320  mm 320  mm

18
00

 m
m

17
69

 m
m

320 mm 320 mm

24
00

 m
m

23
69

 m
m

32
0 m

m

13
0 m

m

320 mm

130 mm

200 mm

95 mm

95
 m

m

20
0 m

m

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - België • T. +32 9 340 54 70 • www.alphatronics.be • info@alphatronics.be 12-03-2020 • Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

• 1,2 m hoge CubeLine bedieningszuil
• Ook verkrijgbaar met SmartLine zuilen, 

prijzen op aanvraag
• Standaard kleur: RAL 7016 (antraciet)
• OctoLine barcodelezer (1D of 2D)
• OctoLine codeklavier + OctoLine karakterdisplay

 GPS ANTENNE
• Montage: opbouw
• Waterdichtheid: IP67
• Lengte kabel: 150 cm
• Connector: SMA-male
• Te ontvangen signalen: GPS
• Functie: antenne te gebruiken  

in combinatie met  
de synchronisatie module

 SYNCHRONISATIE MODULE
• Behuizing: zwarte kunstof
• Voedingsspanning: 12-24Vdc +-10%
• Montage: Din-rail montage
• Waterdichtheid: binnen gebruik
• Artikelnummer:
 GPS antenne + Synchronisatie module
 1-040601-0001-000-000-00

• Registratiemogelijkheden:
 •financieel •tickets
 •authenticatie •kassatelling 

• Ticket design:  
eenvoudig verschillende type tickets 
aanpassen volgens noden van de 
klant

• Voucher ticket systeem

• Tickets configuratie:
• éénmalige geldigheid van ticket
• abonnementfunctie met vaste en 

dynamische duur
• meerdere tickets afprinten (bv. voor 

een congres)
• Validatie van tickets aan de hand van 

betaal tabellen
• Kortingen toekennen mogelijk
• Numerieke en barcodetickets

 COMFORT PARKING MANAGER

 HARDWARE
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 BETAALAUTOMAAT TYPE 300X

 BETAALAUTOMAAT TYPE 500

• Afmetingen: 80 x 47 x 31 cm (H x B x D)
• Muurbevestiging
• Vergrendeld achter- of onderaan
• INOX/RVS 2 mm
• Geborsteld afgewerkt
•  Deur extra versterkt  

met g eborstelde INOX/RVS plaat (1,5 mm)
• Veiligheidsslot
• Viervoudige vergrendeling
• Leeggewicht: 50 kg

• Afmetingen: 170 x 64,5 x 45 cm (H x B x D)
• Montage op stelvoetjes: 3 cm ± 1 cm
• Vergrendeld achter- of onderaan
• Kluis in gelakt plaatstaal
• Deur dikte: 5 mm + 1,5 mm INOX/RVS plaat
• RAL7035 (grijs)
• Leeggewicht: 120 kg


