
SMART PARKING
РОЗУМНА ПАРКОВКА



Проїжджаючи практично по будь-якому місту, відразу видно, 
що велика частина парковок знаходиться на вулиці. 
Щоб знайти вільне місце водій авто повинен проїхати значну 
відстань. Це забирає багато часу і часто такий пошук веде 
далеко від необхідного фактичного місця призначення. 

 «Ідеальна парковка» повинна перебувати в безпосередній 
локації перебування власника транспортного засобу і мати 
достатню кількість вільних місць для паркування. 
Однак, пошук такої парковки може бути дуже виснажливим, 
особливо в великих містах. У зв'язку з цим виникають затори 
на дорогах і відбувається додаткове забруднення 
навколишнього середовища. 

SMART PARKING - розумна парковка. 
Технологія, що оптимізує транспортний потік. 
Завдяки системі управління паркувальними місцями, 
водії можуть знайти ідеальне місце для паркування  
без зайвих поїздок. 

SMART PARKING розпізнає вільні місця для паркування 
і повідомляє, де саме вони розташовані.

* при встановленні додаткового обладнання

SMART PARKING 
РОЗУМНА ПАРКОВКА

ПРОБЛЕМИ: 
    неефективність існуючих 
    паркувальних систем 
    тривалий час пошуку доступного 
    паркувального місця 
    забруднення атмосфери вихлопними газами 
    в процесі згоряння зайвого палива 
    надлишкові витрати 
    саботаж
 
ЗАВДАННЯ 
    зниження транспортного потоку, 
    збільшення пропускної здатності доріг міста 
    систематизація припаркованих транспортних 
    засобів на проїзній частині 
    монетизація транспортних потоків 

МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ 
    визначення доступності паркувальних місць
    фіксація за часом паркування 
    бездротова технологія контролю парко-місць
    програмне забезпечення інтелектуальної
     парковки 
    вуличні парковки, криті паркінги 
    можливість працювати в автономному режимі 
    при відключенні живлення до 35 годин*

ВИГОДИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 
    легкість у визначенні наявності розташування 
    паркувальних місць за допомогою мобільного 
    додатку 
    збільшення бюджетних надходжень 
    економія палива і часу 
    збереження нервової системи, навколишнього 
    середовища і грошей



 БЕЗПЕКА

 ОПТИМIЗАЦIЯ

ТРАФIКУ ПРИПАДАЄ НА АВТО, 
ЯКІ ШУКАЮТЬ ВІЛЬНІ  ПАРКОМІСЦЯ
В ЦЕНТРІ МІСТА

SMART 
PARKING

Водій автомобіля часто змушений діяти швидко, 
а іноді приймати і небезпечні рішення, щоб зайняти вільне 
місце для паркування. 
«SMART PARKING» допомагає знизити рівень стресу, 
забезпечуючи відображення вільних паркомісць 
в реальному часі для транспортних засобів, 
роблячи поїздку по місту більш комфортною.

Використання технології «розумна парковка» дасть можливість 
управляти трафіком. Маючи в своєму розпорядженні інформацію 
про  парковку, час і місцезнаходження транспортних засобів, 
«розумна парковка» допоможе поліпшити інфраструктуру міста.

АКТУАЛЬНIСТЬ ДАНИХ БЕЗДРОТОВА ТЕХНОЛОГIЯ

ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ 

ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

НАДIЙНIСТЬ
КОМПАКТНIСТЬ
ЗРУЧНIСТЬ
Міцний корпус пристрою дозволяє 
працювати при будь-яких погодних умовах. 
Стійкість до великих навантажень, 
наприклад, наїзд вантажівок або спецтехніки.

Для пошуку паркувального місця водії використовують 
мобільний додаток у своєму смартфоні. 
Впровадження платіжної системи в додаток допоможе 
зробити оплату за парковку зручнішою і, що найважливіше, 
безпечною. Ніяких контактів з купюрами і іншими людьми, 
які приймають оплату.

Основне завдання системи 
управління паркувальними 
місцями - точне визначення 
вільних місць для паркування. 

Особливість даної технології у тому, що датчик 
управляється дистанційно, для цього не потрібно 
прокладання кабелю, що істотно заощаджує кошти 
і не псує архітектуру міста.



СМАРТ ДАТЧИК                             РЕТРАНСЛЯЦIЙНИЙ ВУЗЕЛ                   ШЛЮЗ

SENSIT:
БЕЗДРОТОВI ДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
ВIЛЬНИХ МIСЦЬ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 
У РЕЖИМI РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Технологiя подвiйного виявлення Smart 
має вражаючу продуктивність, 
що не має собі рівних.

Виявлення зайнятих паркувальних місць відбувається 
за допомогою бездротових датчиків, які живляться від 
внутрішньої батареї з терміном служби до семи років. 
Разом вони утворюють сотову мережу зв'язку, яка 
бездротовим способом передає інформацію 
централізовано встановленими ретрансляційними 
вузлами; інформація про рівень заповнювання 
паркувальних місць потім передається  безпосередньо 
на центральну систему паркування (сервер). 
Фактична інформація може бути інтегрована 
в сторонні системи управління паркінгами.

СЕРВЕР                 ПОВIДОМЛЕННЯ/ СПОВIЩЕННЯ/ УПРАВЛIННЯ

ТОЧНIСТЬ РОБОТИ ДАТЧИКIВ

ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ          ЗОВНІШНIЙ МОНТАЖ

Кожен датчик SENSIT працює як інфрачервоний, 
так і як магнітний датчик для визначення присутності 
транспортного засобу, що робить розпізнавання більш 
надійним. Ця подвійна технологія і спеціальний алгоритм 
виявлення забезпечують високу точність визначення 
зайнятості паркувального місця.



ВАШ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРТНЕР

ТОВ «РЕСТТЕК»
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8

+38 096 630 91 47
+38 063 647 14 26

e-mail:  smart-parking@ukr.net
res�ech.com.ua
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