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NEA מערכת היא ANPR שקופה שימוש חוויית לקבלת קווית חניה במערכת אותה לשלב ניתן .גבוהה בהפרדה.
ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה בשער.

המצלמה ממוקמת בקרבת עמדות הכניסה/יציאה ומאפשרת לכלי רכב שמספריהם רשומים במערכת להיכנס ולצאת מהחניון במהירות ובקלות.



Parking management systems

NEA

www.bft-automation.com

NEA
קוד שם תיאור

P975094 NEA LITE
מעבר בזרימת המתאפיינות קווית תקשורת עם חניה במערכות לשילוב הניתנת ANPR מערכת היא Lite NEA

המנויים של הרכב רישוי מספר את מזהה ההתקן למשתמש. שקוף תעבורה ניהול פתרון מהווה נמוכה.
בשער.  עצירה ללא מהחניון ולצאת להיכנס להם ומאפשר הנתונים במסד הרשומים

139088 NEA PLUS HD
שימוש חוויית לקבלת קווית חניה במערכת אותה לשלב ניתן גבוהה. בהפרדה ANPR מערכת היא Plus NEA

להיכנס להם ומאפשר הנתונים במסד הרשומים המנויים של הרכב רישוי מספר את מזהה ההתקן שקופה.
בשער.  עצירה ללא מהחניון ולצאת

139099 NEA PLUS HD COLOR
חוויית לקבלת קווית חניה במערכת אותה לשלב ניתן גבוהה. בהפרדה ANPR מערכת היא Color Plus NEA

להם ומאפשר הנתונים במסד הרשומים המנויים של הרכב רישוי מספר את מזהה ההתקן שקופה. שימוש
בשער.  עצירה ללא מהחניון ולצאת להיכנס

NEA LITE NEA PLUS HD NEA PLUS HD COLOR
זינה מתח PoE, 12 Vdc PoE. 24 Vdc PoE. 24 Vdc

משקל 1,90 1,50 1,50
לעבודה לחות טווח התעבות ללא 90% עד 10% התעבות ללא 90% עד 10% התעבות ללא 90% עד 10%
עבודה טמפרטורת -30 ÷ 65 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C

כניסה הספק 12 W 13 W 13 W
גדלים 124x108x296.5 mm 178x90x133 mm 178x90x133 mm

ANPR מערכת מרחק 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m
דיגיטלי קלט/פלט יציאה 1 כניסות, 2 ממסר יציאות 2 – אופטית מבודדות כניסות 2 ממסר יציאות 2 – אופטית מבודדות כניסות 2
מיקוד רוחב טווח אחד נתיב אחד נתיב אחד נתיב

עדשה סוג אוטומטי צמצם / מנוע עם CS-Mount CS-Mount

מומלצים אביזרים
Cp D114176 - Ci 2606010 
KIT NEA LITE POLE MOUNTING 

Cp P975093 - Ci 2606791 
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE 

עמוד. על Lite Nea למצלמת הרכבה ערכת
חיבורים תיבת הכוללת: LITE TUVA / LITE NEA עבור חשמל אספקת ערכת

DIN הרכבה ותושבת DC וולט 12 כוח ספק PG, ו-יחידות IP56 הגנה ברמת
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depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by
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