
 

 

 
 

 
 

AUTOPARK PROFESSIONAL 

Η TELEMOT είναι µια εταιρεία η οποία κατέχει σηµαντική γνώση και εµπειρία 
στην υλοποίηση συστηµάτων αυτοµατισµού, παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις οι 
οποίες καλύπτουν πλήρως τις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες των σύγχρονων 
επιχειρήσεων και οργανισµών.  

• Συστήµατα διαχείρισης parking  (τερµατικά µε CE mark) µε πολυάριθµα 
σηµεία εγκατάστασης σε ολόκληρη την Ελλάδα 

• Συστήµατα διαχείρισης πρόσβασης & ελέγχου 

Μερικά από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της συνεργασίας µε την 
TELEMOT που µας ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισµού είναι: 

• Ποιότητα µε εγγύηση 2 ετών στον παρεχόµενο εξοπλισµό µας.  
• Προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις του πελάτη 
• Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων µε γρήγορη και αποτελεσµατική 

υλοποίηση 
• Υποστήριξη & συνεργασία από τοπικούς πιστοποιηµένους συνεργάτες 

 
Η εταιρία διαθέτει οµάδα εξειδικευµένων συνεργατών και άρτιες τεχνολογικές 

υποδοµές, σε ολόκληρη την Ελλάδα, στοιχεία που της δίνουν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, καθώς προσφέρουν άµεση υποστήριξη στα συστήµατα µας. 

 

 
Η TELEMOT προσφέρει ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης parking 

µόνιµων και περιστασιακών πελατών, (AUTOPARK PROFESSIONAL) πλήρως 
συµβατό µε τις απαιτήσεις του φορολογικού κώδικα, και µπορεί να εκδώσει 
θεωρηµένες αποδείξεις και τιµολόγια. Το σύστηµα αποτελείται από, τον κεντρικό 
σταθµό διαχείρισης πελατών, και είναι επεκτάσιµο µε έλεγχο πρόσβασης 
(τερµατικά εισόδου-εξόδου, και τις µπάρες πρόσβασης), αλλά και αυτοµατισµούς 
όπως αυτόµατη αναγνώριση αριθµού κυκλοφορίας (OCR), αυτόµατη πληρωµή, που 
επιταχύνουν το χρόνο πρόσβασης των πελατών και ταυτόχρονα 
ελαχιστοποιούν τα προβλήµατα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης 
ενηµέρωσης ελεύθερων θέσεων σε ηλεκτρονική πινακίδα ακόµα και σε µεγάλες 
αποστάσεις µε την τεχνολογία GPRS.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOPARK PROFESSIONAL 
Σύστηµα διαχείρισης parking µόνιµων & περιστασιακών πελατών 
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Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η δοµή του αυτοµατοποιηµένου parking 
 
 
 

 
 

 
∆οµή συστήµατος 

 
Κεντρικός σταθµός διαχείρισης πελατών (Βασική δοµή συστήµατος) 

1 
Κεντρικός σταθµός 
διαχείρισης (Server) 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή µε ∆ιπλό επεξεργαστή (dual 
core), Επίπεδη Οθόνη 19 ιντσών,  1GB µνήµη 

2 
Σύστηµα αδιάλειπτης 
προστασίας (UPS)  

Το σύστηµα (UPS 1KVA online – Προστασία σε 
πραγµατικό χρόνο) εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία 
του parking, ακόµη και σε πτώση τάσεως της ∆.Ε.Η. ενώ 
παράλληλα το προστατεύει από τις διακυµάνσεις της 
τάσης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού  

3 
Πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης 
πελατών/παρκινγκ 

• Πρόγραµµα αυτόµατης διαχείρισης αποστολής 
δεδοµένων προς τις Ηλεκτρονικές πινακίδες 
(ελεύθερων θέσεων & µηνυµάτων)  

• Πρόγραµµα διαχείρισης parking 
• Αναγνώστες καρτών (RF & barcode) (µονίµων & 

περιστασιακών πελατών) 

4 
Εκτυπωτές 
διαχείρισης παρκινγκ 

Αυτόµατα εκτυπώνονται σε µηχανογραφικό χαρτί  
• Βιβλίο κίνησης   
• αποδείξεις/τιµολόγια  

5 
Εκτυπωτής  
εισιτηρίων/Χαρτί 
παρκαδόρων 

• Εκτυπώνει εισιτήριο εισόδου για το πελάτη. 
(αναγράφει ώρα εισόδου, αριθµό κυκλοφορίας 
καθώς και γραµµικό κώδικα (barcode) για 
αυτόµατο υπολογισµό του ποσού  

• ∆υνατότητα εκτύπωσης επιπλέον χαρτιού για τον 
παρκαδόρο (Π.χ πλύσιµο εξωτερικό / θέση και 
όροφο στάθµευσης για γρήγορη εξυπηρέτηση των 
πελατών 

• Οικονοµική εκτύπωση σε ρολό (1 ευρώ κόστος 
ανά ρολό (περίπου 400 εισιτήρια) 
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Έλεγχος πρόσβασης πελατών (1ο επίπεδο αναβάθµισης) 

 6 
Τερµατικά εισόδου 
AUTOPARK 2000 
AUTOPARK 3000 

Έλεγχος πρόσβασης µόνιµων πελατών & εκτύπωση 
εισιτηρίων για τους περιστασιακούς. Παρέχει 

• Παρέχει πληροφορίες (είτε φωνητικές είτε µέσω 
της ¼ VGA οθόνης) 

• Εκτύπωση εισιτηρίου σε σκληρό χαρτί µεγέθους 
πιστωτικής κάρτας (δυνατότητα προεκτυπωµένων 
µηνυµάτων) 

 7 
Τερµατικά εξόδου 
AUTOPARK 2000 
AUTOPARK 3000 

Έλεγχος πρόσβασης µόνιµων πελατών & επικύρωση 
πληρωµής εισιτηρίων για τους περιστασιακούς 

• Παρέχει πληροφορίες (είτε φωνητικές είτε µέσω 
της ¼ VGA οθόνης) 

• Εκτύπωση εισιτηρίου σε σκληρό χαρτί µεγέθους 
πιστωτικής κάρτας (δυνατότητα προεκτυπωµένων 
µηνυµάτων) 

8 Μπάρες πρόσβασης 
Περιορισµός πρόσβασης σε συνεργασία µε τα τερµατικά . 
Υπάρχουν µοντέλα έως 4 µέτρα & έως 6 µέτρα έχουν 
πιστοποίηση και µηχανική-ηλεκτρονική προστασία 

9 
Πινακίδα ένδειξης 
ελευθέρων θέσεων Ένδειξη ελεύθερων θέσεων σε πραγµατικό χρόνο 

 
 

Πλήρης Αυτοµατισµός (2ο επίπεδο αναβάθµισης) 

10 
Αυτόµατη 
αναγνώριση αριθµού 
κυκλοφορίας 

Η αυτόµατη αναγνώριση αριθµού κυκλοφορίας προσφέρει 
ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών, αποφεύγονται 
τα ανθρώπινα λάθη και λύνει τα χέρια στο ταµείο.    

11 
IP Κάµερες 
καταγραφής εισόδου-
εξόδου 

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης µε δυνατότητα καταγραφής 
εικόνας ή βίντεο, εισερχόµενου -εξερχόµενου αυτοκινήτου.  

12 

Πινακίδα ένδειξης 
ελευθέρων θέσεων 
για πολλαπλά 
επίπεδα. 

Ιδιαίτερα χρηστική, καθώς οι πελάτες δεν ταλαιπωρούνται 
για ανεύρεση ελεύθερης θέσης σε παρκινγκ µε πολλαπλά 
επίπεδα 

13 
Σύστηµα αυτόµατης 
πληρωµής 

Για την ελάττωση του φόρτου εργασίας των ταµείων & 
επιτρέπει την έξοδο πελατών εκτός ωραρίου του παρκινγκ.  

 
 
 
 

Κεντρικός σταθµός διαχείρισης πελατών (Βασική δοµή συστήµατος) 

 
Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου (Server)  περιλαµβάνει τον υπολογιστή και το 

λογισµικό σε γραφικό περιβάλλον (Windows), το οποίο είναι παραµετρικό και φιλικό 
προς τον χρήστη και αναλαµβάνει την διαχείριση του parking, την έκδοση 
στατιστικών στοιχείων και την εκτύπωση των αποδείξεων. Επίσης το σύστηµα 
εκτυπώνει αυτόµατα τις κινήσεις εσόδου-εξόδου (βιβλίο πόρτας) του parking. 
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• Πλήρης έλεγχος του parking µε δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης  
• Μεγάλη αυτονοµία λειτουργίας & προστασία µε 1KVA UPS ON LINE 
• ∆υνατότητα επιπλέον ασφάλειας δεδοµένων µε τεχνολογία RAID mirroring.  
• Αυτόµατη καταγραφή αριθµού κυκλοφορίας (µε OCR) & εκτύπωση του στο 

βιβλίο πόρτας (µε δυνατότητα & χειροκίνητης λειτουργίας) 
• Αυτόµατος υπολογισµός ποσού πληρωµής περιστασιακών & µόνιµων 

πελατών (περνώντας το εισιτήριο µπροστά από τον αναγνώστη).  
• Αυτόµατη εκτύπωση απόδειξης/τιµολογίου 
• Παραµετρική εισαγωγή τιµών ώστε να έχετε την χρέωση που επιθυµείται  
• Πλήρη στατιστικά στοιχεία µε δυνατότητα εκτύπωσης αλλά και 

αποµακρυσµένης ανάγνωσης τους 
•  

Λογισµικό διαχείρισης parking 
     
 Το σύστηµα διαχειρίζεται όλες τις κατηγορίες πελατών και µπορεί να εκδώσει 
οποιαδήποτε στιγµή ανάλυση της κατάστασης των σταθµευµένων οχηµάτων του 
parking. Για την διαχείριση των πελατών υπάρχουν 2 κατηγορίες. 
 
 Τους Περιστασιακούς οι οποίοι για να εισέλθουν στο parking πατούν το κουµπί 
στο µηχάνηµα εισόδου και λαµβάνουν ένα εισιτήριο (Ticket) µε barcode και 
εκτυπωµένη την ηµεροµηνία και ώρα εισόδου. Πληρώνουν κάθε φορά που 
επιθυµούν να εξέλθουν από το χώρο του Parking. 
 

 
Εισιτήριο Πελάτη (µε barcode) 

 
 

 
∆ιαδικασία εισόδου-εξόδου περιστασιακών 

 
Τους µόνιµους οι οποίοι χρησιµοποιούν επαγωγική κάρτα (RF) για την είσοδο και 
έξοδο από το χώρο του parking και χωρίζονται σε 2 υποκατηγορίες, ανάλογα µε τον 
τρόπο χρέωσής τους για την στάθµευση. 
 

• Πελάτες µε µηνιαία χρέωση 
Κάθε µήνα ανανεώνουν την  κάρτα και έχουν χρονικό περιθώριο ως το 
τέλος του τρέχοντος µηνός για να χρησιµοποιούν το Parking. Για αυτή την 
κατηγορία πελατών, φυλάσσεται πάντα µια ελεύθερη θέση. 

• Πελάτες µε χρονοχρέωση N πλήθους ωρών ή N πλήθους ηµερών 
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Αγοράζουν προκαταβολικά περίοδο N ωρών κατά τη διάρκεια της 
οποίας µπορούν να χρησιµοποιούν το χώρο του Parking. 
Επίσης είναι δυνατό να αγοράζουν προκαταβολικά περίοδο 1,2 ή 
περισσοτέρων ηµερών. 

 
Κάρτα µόνιµου Πελάτη (RF Card) (Η εµφάνιση της οποίας τροποποιείται σύµφωνα 

µε τις ανάγκες σας) 
 

 
 

∆ιαδικασία εισόδου-εξόδου για µόνιµους 
 

Εκτυπωτές Αποδείξεων (παραδείγµατα) 

 
 Υπάρχουν δύο επιλογές, είτε προ εκτυπωµένες αποδείξεις που γίνονται 
παραγγελία, είτε µε γενικές αποδείξεις που ο εκτυπωτής αναλαµβάνει να εκτυπώσει 
κάθε φορά. Προτεινόµενές είναι οι προ εκτυπωµένες αποδείξεις καθώς οι εκτυπώσεις 
γίνονται γρηγορότερα αλλά και οικονοµικότερα.  

 
Προ εκτυπωµένες αποδείξεις 
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Κενές αποδείξεις 

 
Εκτυπωτής Βιβλίου πόρτας 

 
 

Έλεγχος πρόσβασης πελατών (1ο επίπεδο αναβάθµισης) 

 
Τα τερµατικά εισόδου-εξόδου ελέγχουν την κάρτα του µόνιµου πελάτη αλλά 

και (εκτυπώνουν/επικυρώνουν) τα εισιτήρια των περιστασιακών πελατών. µε 
δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας σε περίπτωση προβλήµατος. Παρέχει πλήρη έλεγχο 
στην διακίνηση των πελατών σας, (π.χ δεν επιτρέπει έξοδο χωρίς πληρωµή), και 
ελαχιστοποιεί το χρόνο που χρειάζεται ο ταµίας να εξυπηρετήσει τους πελάτες σας. 
Τα πλεονεκτήµατα των τερµατικών AUTOPARK 3000: 

 
• Κατασκευή από ανοξείδωτη λαµαρίνα και µε ηλεκτροστατική βαφή 

(υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώµατος). Αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα 
σκουριάσει ποτέ, ακόµα και αν γρατζουνηθεί, καθώς και εξαιρετικά στιβαρή 
κατασκευή.  

• Γερµανική τεχνολογία εκτυπωτή. 
• Αµερικάνικη τεχνολογία λογικού επεξεργαστή (PLC). 
• Ελληνική τεχνογνωσία (προσαρµογή στα µέτρα σας).  
• Χρήση επαγωγικής κάρτας (RF) για κάρτα πελάτη, έγκειται στην 

λειτουργία της από απόσταση κάνοντας την φιλική προς τον πελάτη. 
• Έγχρωµη οθόνη ¼ VGA στην οποία παρουσιάζονται λειτουργικά µηνύµατα 

(π.χ προειδοποίηση για ανανέωση της κάρτας) ή ακόµα και δικά σας 
µηνύµατα.  

• Ενδοεπικοινωνία µε το ταµείο. 
• Φωνητικά µηνύµατα της αρεσκείας σας (π.χ Καλώς ήρθατε στο parking) 
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Τερµατικό εισόδου-εξόδου  
AUTOPARK 3000 

Τερµατικό εισόδου-εξόδου 
AUTOPARK 2000 

 
 

 
 

Μπάρες πρόσβασης  µε γαλβανισµένη λαµαρίνα για αντοχή στο χρόνο, µε γρήγορο 
χρόνο απόκρισης, UPS για συνεχόµενη λειτουργία (περίπου 80 ανοιγοκλεισίµατα 
χωρίς ∆ΕΗ), και διπλή προστασία (φωτοκύτταρα & µηχανική) για την αποφυγή  
ζηµιών στα αυτοκίνητα των πελατών.  
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Πλήρης Αυτοµατισµός (2ο επίπεδο αναβάθµισης) 

 

Αυτόµατη 
αναγνώριση αριθµού 
κυκλοφορίας 

Η αυτόµατη αναγνώριση αριθµού κυκλοφορίας 
προσφέρει ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη και λύνει τα χέρια στο 
ταµείο.    

   
 

Το σύστηµα  έχει σαν κύρια λειτουργία του, την ανάγνωση και καταγραφή του 
αριθµού κυκλοφορίας των  διερχοµένων οχηµάτων από µια ή περισσότερες πύλες 
και συνεργάζεται πλήρως µε το σύστηµα διαχείρισης parking.  

Όταν ένα όχηµα έρθει µπροστά στη µπάρα εισόδου, γίνετε η αναγνώριση του 
αριθµού της πινακίδας του και καταγραφής της εικόνας. Στην συνέχεια η εφαρµογή 
επικοινωνεί µε το σύστηµα διαχείρισης του parking και εκτυπώνει εισιτήριο εισόδου 
µε τον αριθµό του αυτοκινήτου και την ώρα εισόδου.  

 
 

  
 
 

• Αυτόµατη καταγραφή αριθµού κυκλοφορίας & εκτύπωση του στο βιβλίο 
πόρτας (µε δυνατότητα & χειροκίνητης λειτουργίας) 

• ∆ιευκόλυνση του ταµείου καθώς δεν χρειάζεται να πληκτρολογούν τον αριθµό 
κυκλοφορίας 

• Το σύστηµα χειρίζεται ακόµη και δυσανάγνωστες πινακίδες (π.χ λερωµένες) 
αποθηκεύοντας  την εικόνα του αυτοκινήτου και εκτυπώνοντας ένα µοναδικό 
σειριακό αριθµό (αντί του αριθµού κυκλοφορίας) κάτι που δέχεται η εφορία και 
εσείς συνεχίζετε να δουλεύετε χωρίς να προσπαθείτε να “διαβάσετε” τον 
αριθµό 

• Επιτάχυνση της διέλευσης των αυτοκινήτων κατά την είσοδο αλλά και έξοδο 
τους.  

 

IP Κάµερες 
καταγραφής εισόδου-
εξόδου 

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης µε δυνατότητα καταγραφής 
εικόνας ή βίντεο, εισερχόµενου -εξερχόµενου 
αυτοκινήτου.  

 
  

Ασφαλίστε το parking σας από παντός είδος κινδύνου, διασφαλίστε την 
ηρεµία σας σε κάθε είδος προβλήµατα (π.χ πελάτες που ζητάνε αποζηµίωση, 
προστασία κατά του αδικήµατος της κλοπής) και κάντε τους πελάτες σας να 
αισθάνονται το ίδιο µε εσάς.  
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• Καταγραφή βίντεο µε ανίχνευση κίνησης (για να µην ψάχνετε ώρες) 
• ∆υνατότητα αποµακρυσµένης εικόνας 
• ∆υνατότητα 2ης οθόνης 

 
Πινακίδα ένδειξης 
ελευθέρων θέσεων για 
πολλαπλά επίπεδα. 

Ιδιαίτερα χρηστική, καθώς οι πελάτες δεν ταλαιπωρούνται για 
ανεύρεση ελεύθερης θέσης σε parking µε πολλαπλά επίπεδα 

 
 Ενηµερωτικές πινακίδες για προβολή ελεύθερων θέσεων ανά parking, ανά 
όροφο αλλά και µε ασύρµατη τεχνολογία ανά περιοχή για τους δήµους. Υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων 
 
 

 
 

• Επικοινωνία µε κεντρικό σύστηµα µέσω Ethernet (δικτύου) & GPRS 
(ασύρµατη µετάδοση µέσω εταιρειών κινητής τηλεφωνίας)  

• Καταµέτρηση οχηµάτων µε Loop detector ανά επίπεδο 
• Κεντρικός πίνακας µε επίπεδα και αριθµό ελεύθερων θέσεων 
• Πίνακας ανά επίπεδο µε τον αριθµό των ελεύθερων θέσεων 
• Λογισµικό κεντρικού συστήµατος, όπου εκτυπώνει στην απόδειξη 

του πελάτη τον επίπεδο που είναι σταθµευµένο το όχηµά του 
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Σύστηµα αυτόµατης 
πληρωµής 

Για την ελάττωση του φόρτου εργασίας των ταµείων & 
επιτρέπει την έξοδο πελατών εκτός ωραρίου του parking.  

 

 
 
Εισαγωγική Οθόνη Πελάτη 
Σε αυτή την οθόνη απεικονίζονται οι διαθέσιµες επιλογές γλώσσας, τα βήµατα που 
πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης για την διεκπεραίωση της συναλλαγής. 
 

 
 
 
 
 
Από το τερµατικό αυτό ο πελάτης έχει την δυνατότητα να κάνει τις εξής ενέργειες: 
 

• Οθόνη Αφής (Touch Screen) 
• Micro PC, INTEL 600MHz, 20Gb hard disk, 512 RAM 
• Προστασία τροφοδοσίας µε UPS 
• Φιλικό Περιβάλλον για τους χρήστες και τους χειριστές 
• Ενηµερωτικά µηνύµατα & µηνύµατα Σφάλµατος προς το Server 
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• Καθοδήγηση Πελάτη ανά βήµα συναλλαγής 
• Συναγερµός 
• Αποδεκτά κέρµατα: 5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€ 
• Αποδεκτά Χαρτονοµίσµατα: 5€, 10€ και 20€ 
• Ανακύκλωση κερµάτων: 5c, 10c, 20c, 50c 
• Κέρµατα που επιστρέφονται σαν ρέστα: 5c, 10c, 20c, 50c 
• Χαρτονοµίσµατα που επιστρέφονται σαν ρέστα: 5€ 
• Αναλυτικές Αποδείξεις Ταµείων 
• Εύκολη Αλλαγή Οριακών Συνθηκών Ειδοποίησης Υπεύθυνου Χειριστή, για 

έλλειψη 
• υπερχείλιση Κερµάτων και Χαρτονοµισµάτων 
• Εύκολη Αλλαγή Οριακών Συνθηκών Χαρτιού εκτύπωσης 
• Εύκολη Αλλαγή Μέγιστου Επιτρεπτού Ποσού για Ρέστα 
• Τέσσερις ή περισσότεροι χειριστές µε τουλάχιστον πενταψήφιους κωδικούς 

 
Κύρια Οθόνη Συναλλαγών 
Στο κέντρο της οθόνης βρίσκονται οι πληροφορίες της κάθε συναλλαγής ανάλογα µε 
τον τύπο της κάρτας, ενώ δεξιά υπάρχει το κόστος και το υπόλοιπο ή τα ρέστα. 
Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει το Ακυρωτικό Πλήκτρο της συναλλαγής. 
 

 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - κεντρικό σύστηµα ελέγχου (Server) 

Υπολογιστής  Dual Core Technology , 1GB Μνήµη 

Οθόνη 19’’ Color TFT 

UPS 1KVA 

Λειτουργικό Windows 2000 server 

Εκτυπωτής βιβλίου κίνησης OKI 3320 

Εκτυπωτής αποδείξεων OKI 320 

Αναγνώστης εισιτηρίων  µόνιµων ACG rf reader, i-code 

Αναγνώστης εισιτηρίων 
περιστασιακών 

Barcode reader NFT-7175-L-RS-232C 
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Ενδοεπικοινωνία Ενσύρµατη µε δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης 

Υποστήριξη τερµατικών εισόδου 16 τερµατικά εισόδου 

Υποστήριξη τερµατικών εξόδου 16 τερµατικά εξόδου 

Υποστήριξη τερµατικών 
Αυτόµατης Πληρωµής  

16 τερµατικά Αυτόµατης Πληρωµής 

Πινακίδα ένδειξης ελευθέρων 
θέσεων 

Κάλυψη 20 ορόφων 

Υποστήριξη 4 συστηµάτων 
καµερών 

6 κάµερες ανά σύστηµα 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τερµατικών Certified 

Λειτουργία 220V A.C / 12V-60V D.C & A.C 

Οθόνη Τερµατικού ¼ VGA  φωτιζόµενη 

Ενδοεπικοινωνία Telecal 95-01 

Εκτυπωτής Εισιτηρίων Γερµανική τεχνολογία 

Κουτί Ανοξείδωτο υδατοστεγές κουτί µε 
ηλεκτροστατική βαφή 

Σύνδεση Σύνδεση σε δίκτυο (Ethernet RJ-45) 
 
 
 
Το αυτοµατοποιηµένο parking από την TELEMOT είναι εξ’ ολοκλήρου 

φτιαγµένο από ελληνικά χέρια και τεχνογνωσία. Έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
24 µηνών µε δυνατότητα απεριόριστου χρόνου κάλυψης (συµβόλαιο συντήρησης). 
Την ποιότητα κατασκευής του µπορούν να εγγυηθούν τόσο οι πολυάριθµες 
εγκαταστάσεις όσο και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει η εταιρία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


