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Alkalmazás 

Az INT-PKT automata, azonosítók, jegyek, bérletkártyák 

kiolvasására és ellenőrzésére szolgáló berendezés. Fő feladata a 

kiolvasott azonosítóhoz tartozó adatok lekérdezése a vezérlőtől, 

ezen adatok értelmezése az áteresztési pont vezérléséhez, és az 

adatok kijelzése a felhasználó számára.  

Általában parkolási rendszerhez alkalmazzuk, de bármilyen 

jegyes, vagy bérletes rendszerben alkalmas lehet ellenőrzési 

feladatok megvalósítására.  

A kijáratához, vagy egyéb ellenőrzési pontokra telepíthető, 

vezérelhet áteresztési pontokat, sorompót és egyéb forgalomirányító eszközt is. 

Működés 

Az INT-PKT jegyellenőrző automata alap állapotban a „Helyezze a jegyét az olvasó nyílásba!” 

feliratot jeleníti meg a kijelzőjén. Ha a vonalkódos jegyet behelyezzük az olvasóba, az automata átáll 

ellenőrzés státuszba és a központtól lekérdezi a jegyhez tartozó 

adatokat. Azt követően a kijelzőjén megjeleníti a jegyhez tartozó 

adatokat. 

Ha a központ kilépésre engedélyezi a felhasználót, akkor 

jegyellenőrző berendezés nyitás-vezérlést ad a sorompónak. 

Amikor az autó elhagyja a sorompóhoz csatlakoztatott infra-, vagy 

indukciós érzékelőt, a sorompó önállóan záródik. (Szoftveres 

beállítással automata nem csak a sorompó nyitását, hanem a 

sorompó zárását is vezérelheti.) 

 Az autóra való rácsukás-védelmét infra érzékelővel, indukciós érzékelővel, vagy pneumatikus 
élvédővel a sorompó önállóan oldja meg.  



 

Berendezés főbb egységei 

A felső szekrény 

 
 

1. ábra 

� LC kijelző és vezérlő panel: 2x16 karakteres, napfényben is kiválóan olvasható információkat 

megjelenítő eszköz. Ezen a panelen található a berendezés vezérlő elektronikája is.  

� Kártyaolvasó: RFID (125KHz) kártyák olvasására, bérletes rendszerhez. Nyomógomb a jegy 

kéréshez. 

� Telefon: Gombnyomásra központ hívható 

� Vonalkód olvasó: CCD olvasó, erős napfényben is megbízhatóan üzemel. 

� Zárszerkezet: Az automata védelmére 

Az automata alsó szekrényében található az energia ellátás főbb egységei. A készülék bekötő 

vezetékei itt csatlakoztathatók.  

Az alsó szekrény 



 

 

2. ábra 

� CI-12 (Opció): Bővítő modul 12 darab kontaktus bemenet, vagy OC (Open Collector) 

kimenetre. 

� LDT (Opció): Autó érzékelő indukciós érzékelő. 

� Tápegység: A berendezés energiaellátásához.  

� PS-1311: Ez a készülék a berendezés felső paneljához csatlakozva biztosítja a vezérlés 

energiaellátását, villámvédelmét, bemenetek izolációját, fűtés vezérlését. 

� AKKU: Akkumulátorok a szünetmentes üzemhez. (2 x 12V,4Ah) 

 

 



 

Karbantartás 

Vonalkód olvasó tisztítása 

 

 

� A vonalkód olvasó hátlapját 

távolítsa el! A lemez két szélét 

lefelé nyomva tudja kipattintani, a 

rögzítő füleket. 

 

 

� Húzza hátra az átlátszó polikarbonát 

védőlemezt! Ügyeljen, hogy ne 

karcolja meg a felületét, mert 

romolhat az olvasó érzékenysége! 

 

 

� Puha, nem műszálas, törlőkendővel 

tisztítsa meg a védő ablakot! 

Alkoholos oldatot, vagy ablaktisztító 

folyadékot használjon a tisztításhoz! 

 

 

 



 

Felhasználás módja 

Az Intep Kft., munkájával folyamatosan törekszik kiváló minőségű termékek előállítására. A gondos 

tervezés ellenére, az elektronikai alkatrészek, (elektromos túlfeszültség, vagy szokatlan mehanikai és 

egyéb behatások esetén) a rájuk jellemző elektromos érzékenységüknek köszönhetően bármikor 

meghibásodhatnak.   

 A vevő, amikor INTEP terméket felhasznál, felelős betartani a biztonság szabványait és 
alkalmazni a biztonsági normákat, hogy elkerülje azokat a helyzeteket, amikor egy meghibásodás 
emberi életet kockáztat, testi sérülést, vagy tulajdonban kárt okozhat. 

 A készülék, amely jelen leírásban szerepel, csak gyengeáramú rendszerekben alkalmazható. 

A jelen anyagot szerzői jog védi. A jelen dokumentumot kinyomtatni, módosítani, vagy harmadik 

fél részére bemutatni, akárcsak kivonatosan is, csak az Intep Kft. hozzájárulásával szabad.  

Az információkat jelen dokumentumban, termékeink alkalmazásainak útmutatójaként mutatjuk 

be. 

A műszaki haladás célját szolgáló módosítások jogát fenntartjuk. 

 

Budapest, 2015-04-17 

 

 



 

Jegyzetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015-04-17 

 

  


