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Hectronic CITEA

Via tjänsteutbudet CityLine erbjuder vi även:
- Efterskottsbetalning
- Bilnummerparkering
- Beläggningsinformation via kamera
- Nummerplåtsintegration
- MIFARE/Personalparkering
- Kvittolös parkering med e-post/ SMS kvitton
- Kameraintegration med tillståndshantering
Vi kan även skräddarsy lösningar som passar Era behov, vi
löser era krav och har många referenser och unika lösningar
vi gärna berättar mer om, hör av er till oss om ni vill ha en
flexibel och stabil leverantör av parkeringssystem.
Välkommen som kund till en leverantör som arbetar nära
kunden och med ständigt kundfokus!

Hectronic CITEA
- En flexibel parkeringsautomat med modern teknik
Modulsystem representerar sedan många år Hectronic i Sverige för parkering och olika typer av betal/självbetjäningsautomater. Med över tjugofem års erfarenhet av försäljning av parkeringsautomater erbjuder vi den svenska marknaden
Hectronic CITEA med sin banbrytande teknik och enkla handhavande ger Er som kund en helt ny möjlighet att optimera
Er parkeringsyta och ha kontroll över intäkter, biljettbyten och andra driftrelaterade ärenden.
Sedan vi introducerade Hectronic för den svenska marknaden har över 2000st automater installerats, vi har flera
hundra solcellsdrivna automater i drift med både mynt och
kreditkortsbetalning, helt utan ”hjälp ström” och andra
halvmessyrer, från Lund i söder till Umeå i norr.
Solcellsdrivna automater är inte bara bra för miljön, det
besparar Er även stora kostnader vid installation och gör
Era parkeringsytor mer flexibla, blir en placering lite halvdan så är det inte mer än att gjuta ner ett nytt fundament

och flytta automaten. Multiroaming SIM kort används
för kommunikation mellan automaten och backofficesystemet CityLine, det är kostnadseffektivt och säkert och
precis som med solcellsdrift så krävs inga kablar, allt för
att kunna erbjuda marknadens flexiblaste automat och
låga start och driftskostnader.
Givetvis finns möjlighet att använda LAN i t.ex. garage
om så önskas, LAN port finns som standard inbyggt i
alla centralkort som levereras med Hectronic CITEA.

TEKNISK DATA

CITEA

Dimensioner

H 1595 x B 405 x D 311mm

Vikt

80 kg (beroende på konfiguration)

Strömförsörjning

Solcellsdrift med regulator för laddning 12 v/ 80AH , alternativt nätdrift 230v med 12 v / 7Ah batteri

IP Klassning

IP44

Temperatur

Operativ temperatur -30 till +70 grader celcius

Relativ luftfuktighet

Testad med 100% luftfuktighet

Displayalternativ

Bakbelyst LCD eller TFT Touch skärm

Knappsats (LCD skärm)

Robusta Piezo knappar

Myntsil

Tillval, , finns även myntlös.16 myntkanaler, två valutor, toleransinställning i tre olika lägen

Kassaskåp

P2 Klassat kassaskåp med programmeringsbara låscylindrar som standard vid myntbetalning.

Myntbox

Volym på cirka 4000 mynt

Servicedisplay

Varnings LED på front, både för LCD/TFT

Printer

Valbart, kan även fås utan printer med elektroniska kvitton via E-post / SMS

Kameraintegration

Valbart - Flera olika alternativ finns tillgängliga

E-Post / SMS kvitton

E-post kvitto kostnadsfritt, SMS mot extra avgift.

Omstart från centralsystem

Ping samt Heartbeat funktion i CityLine

Solcellspanel

Integrerad solcellspanel 12,5 eller 39 Watt

EMV

EMV Contactless/ Chip & Pin eller ChipOnly, terminal från INGENICO

Betalningstyp

För och Efterskottsbetalning / EB steg

Modem

3G eller 4G modem med multiroaming

LED beslysning

Flera olika val av LED belysning tillgängliga

TFT display

8” TFT touchskärm i färg

