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PrestoEuropa

MODULBASERT AUTOMAT

Modulbasert parkerings terminal

Med et grensesnitt som kan tilpasses operatørens behov, 

passer PrestoEuropa for enhver parkeringsløsning.

PrestoEuropa inkluderer modulære elementer som kan 

gjøre automaten unik for hver kunde.

Man velger enkelt om man ønsker å tilby en- eller flere 

betalingsmåter, som kontaktløs betaling, chip/pin og 

mynt.

Bruken av et alfanumerisk tastatur gjør det mulig å 

benytte automaten billettløst. Ønsker man kvittering kan 

dette sendes til kundens mobiltelefon eller e-post.

For parkeringsselskapene som er opptatt av økonomi 

leveres PrestoEuropa med en sort/hvit skjerm, men den 

er selvfølgelig også tilgjengelig med en stor fargeskjerm.

AUTOMATER
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Designet for minimalt energiforbruk

PrestoEuropa er en ultrakompakt modell, designet og utviklet for 

å bruke så lite energi som mulig. Terminalen og dens elektroniske 

komponenter er optimalisert for å redusere strømforbruket 

og dermed terminalens klimaavtrykk. Automaten leveres 

med standard strømforsyning fra innebygget solcellepanel, 

og arkitekturen for autonom styring begrenser terminalens 

energiforbruk.

PrestoEuropa

Mål B 230 x D 230 x H 1645 mm

Vekt 65 kg

Kabinett Ekstrudert aluminiumskap med myntboks som er sikret bak rustfrie stålplater

Strømforsyning Solar eller 230V

Solenergi autonomi
Svart/hvit skjerm: 200 billetter / pr. dag 

Fargeskjerm: 100 billetter / pr. dag  

Energiforbruk
Mindre enn 1mA

Med opsjon for virtuelle billetter, mindre enn 4mA

Myntboks volum 4,5 liter

Billettrull kapasitet 5,000 billetter

Pålitelighet

Mindre enn 1 defekt automat pr. år

Temperaturområde -20°C til +70°C

1 års fabrikk garanti, med mulighet for 4 års utvidelse (totalt 5 år)

Kommunikasjon
3G/4G

Realtidskommunikasjon med sentralisert baksystem

Opsjoner

Betalingsløsninger: Mynt, kontaktløs, chip/pin, e-wallet

Alfanumerisk tastatur

Fargeskjerm

230V

Kabinett tilgjengelig i forskjellige RAL farger

Skreddersøm av kunde interface

Språk: Norsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk (mulighet for andre valg)

Baksystem Presto1000

TEKNISK INFORMASJONLØSNINGER

IEM er en garanti for kvalitet og sikkerhet

Alle våre modeller er testet gjennom designfasen og videre testes alle før 

de sendes fra fabrikken til våre kunder. Dette sikrer upåklagelig kvalitet på 

våre produkter.  Sikkerheten til myntboksen er forbedret med patenterte 

forsterkede rustfrie stålplater og elektroniske låse 

Betaling av timesparkering

Betaling av kort og langsiktig abonnement

Forvaltning av boligsonetillatelser

Styring av lagrede verdier

Administrasjon av gratis parkeringstid

Forvaltning av verdikuponger


