
Seka Parking

Sistem de control acces pentru parcare.

Sistemul Seka-Parking a fost conceput pentru control  acces si taxare in parcari  fara 
consumabile, folosind carduri de proximitate. La intrare se elibereza un card pe care se inscrie 
in memoria acestuia data, ora si terminalul pe care a fost efectuata intrarea iar la iesire acest  
card este retinut de catre operator sau de catre terminalul de iesire, in acest fel fiind posibila 
reutilizarea cardurilor.

Sistemul este de tip stand-alone, informatiile fiind scrise in memoria cartelelor. Nu este 
necesara cablarea terminalelor intre ele. Data si ora in terminale trebuie bine corelata pentru o 
functionare corespunzatoare

Locul de intrare este memorat de asemenea in card pentru a se putea face diferenta de 
tarifare in functie de tipul vehicolului.

Elementele principale ale sistemului sunt:

Terminal de intrare (Seka P-IN)

Terminal operator (Seka P-CO/Seka P-CA)

Terminal de iesire (Seka P-IE-R/Seka P-IE-RR)

Auxiliar, mai sunt disponibile terminale informationale (Seka P-I) si terminale de marcare 
discount (Seka P-D).

Terminalele  de  intrare  si  iesire  pot  controla  doua  bariere  pentru  a  creste  siguranta 
utilizarii si pentru a micsora posibilitatile de fraudare a sistemului. Astfel, schema bloc pentru 
punctele de intrare si iesire este conform schitei de mai jos:
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Flow-ul normal este:

- Bariera 2 este deschisa si Bariera 1 este inchisa.



- Masina intra in punctul de acces si se opreste deasupra buclei inductive in fata barierei 1

- Soferul  apasa pe butonul  existent  pe terminalul  de intrare pentru a solicita  un card. 
Acest buton nu este activ daca bucla inductiva nu simte masina in fata barierei, deci nu 
se poate elibera card unui „pieton”. In cazul in care se foloseste un card de tip abonat, 
acesta se intoduce in terminalul de iesire.

- Terminalul comanda inchiderea barierei  2 si asteapta confirmarea faptului ca aceasta s-
a inchis

- Dupa  confirmarea  inchiderii  barierei  se  elibereaza  cardul  de  acces  cu  data,  ora  si 
terminalul  inscris  in  memoria  cartelei  si  se  asteapta  ridicarea acestuia.  Daca  a  fost 
introdus un card de tip abonat, acesta este returnat utilizatorului.

- Dupa ridicarea cardului terminalul  comanda deschiderea barierei  1 pentru a permite 
masinii intrarea in parcare. Daca in intervalul prestabilit cardul nu este ridicat, acestea 
este  capturat  in  interiorul  terminalului  si  bariera  2  este  deschisa  pentru  a  permite 
intoarcerea masinii

- In intervalul prestabilit  pentru intrarea in parcare, terminalul asteapta trecerea masinii, 
sesizata  prin  intrarea  Foto1.  Dupa  trecerea  masinii,  terminalul  comanda  inchiderea 
barierei  1  si  deschiderea  barierei  2  pentru  a  permite  urmatoarei  masini  accesul  in 
parcare.

Terminalul casier

Terminalul  casier  se ofera in  doua variante,  in  functie  de dispunerea operatorului  in 
parcare. Astfel, daca operatorul se afla in dreptul barierei de iesire, se foloseste Seka P-CO iar 
daca operatorul se afla in alta parte decat la iesire se foloseste Seka P-CA, sistem de plata 
anticipata. 

Seka P-CO, se compune din PC cu software preinstalat, un cititor de carduri care se 
instaleaza pe masa operatorului  si un controller pentru bariere, fotocelule si bucla inductiva. 
Procedura este urmatoarea:
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- Bariera 2 este deschisa si bariera 1 inchisa

- Masina intra in dreptul terminalului casier si da cardul operatorului.

- Operatorul pune cardul pe cititor si incaseaza suma calculata si afisata pe ecran



- Procesarea platii rezulta in stergerea cardului si deschiderea barierei 1 pentru a permite 
masinii sa paraseasca parcarea

- Operatorul retine cardul primit pentru a putea fi reutilizat in sistem

Software-ul care ruleaza pe PC recunoaste automat cardurile de tip abonament si permite 
trecerea fara plata. Oricum, operatorul trebuie sa-i returneze cardul dupa verificarea vizuala 
a identitatii detinatorului de card abonament.

Seka  P-CA,  se  compune  din  PC  cu  software  preinstalat  si  un  cititor  de  carduri. 
Procedura este urmatoarea:

- Soferul se prezinta cu cardul la operator pentru a efectua plata inainte de a merge la  
masina si a parasi parcarea

- Operatorul pune cardul pe cititor si incaseaza suma calculata si afisata pe ecran

- Procesarea platii rezulta in marcarea pe card a datei si orei la care a fost efectuala plata 
pentru a permite masinii sa iasa folosind terminalele Seka P-IE-RR

- Soferul poate parasi parcarea intr-un timp configurabil in Seka P-IE-RR folosind cartela 
marcata ca si platita.

• De mentionat faptul ca pentru folosirea cartelelor de tip abonament nu este nevoie de 
prezentarea acesteia la operator, terminalul Seka P-IE-RR permitand iesirea cu acest tip 
de card.

• In ambele variante, pentru a usura munca operatorului si a reduce riscurile de eroare 
umana se poate folosi  Seka P-IE-R  - unitate ce citire si returnare a cardurilor. Cu 
acest sistem operatorul nu mai trebuie sa preia cardul si sa-l retina, soferul introducand 
cardul in terminal duce la transmiterea datelor catre softul de parcare. Dupa prelucrarea 
datelor,  terminalul  retine  cardul  daca  acesta  se  afla  la  iesirea  din  parcare  sau  il  
returneaza daca se foloseste sistemul de plata anticipata.

Terminalul de iesire

Seka P-IE-RR este prevazut cu cititor motorizat de carduri, controller pentru 2 bariere, 
fotocelule si bucla inductiva si rezervor pentru cardurile preplatite capturate la iesire.
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Procedura de iesire este urmatoarea:



- Bariera 2 este deschisa si bariera 1 inchisa

- Soferul opreste in fata barierei 1 si introduce cardul platit in avans sau cardul eliberat la 
intrare daca timpul de stationare in parcare este mai mic decat timpul de parcare libera 
sau cardul de abonament.

- Terminalul de iesire citeste cardul. Daca nu este valid il returneaza.

- Terminalul  comanda  inchiderea  barierei  2,  asteapta  confirmarea  de  inchidere  prin 
intrarea dedicata de control apoi deschide bariera 1

- Masina paraseste parcarea. Acest lucru este sesizat de foto 1. Daca masina a parasit 
parcarea cardul este sters si capturat in interiorul terminalului. In cazul in care masina nu 
a parasit parcarea in intervalul stabilit, controllerul inchide bariera 1, deschide bariera 2 
si returneaza cardul .

• De mentionat faptul ca daca timpul scurs din momentul platii pana la iesirea din parcare 
depaseste  un  interval  prestabilit  utilizatorul  trebuie  sa  se  intoarca  pentru  a  achita 
diferenta.

• Cardurile de tip abonament sunt returnate utilizatorilor.

• Cardul nu este acceptat daca bucla inductiva nu simte masina.

• Orice tip de card necunoscut este returnat.

Controllerul terminalelor

Atat  terminalele  de  intrare  cat  si  cele  de  iesire  poate  controla  2  bariere  pentru  cu 
functionare interconditionata pentru cresterea sigurantei utilizarii. De asemenea, pentru a evita 
pierderea cartelelor prin utilizare necorespunzatoare, sistemul monitorizeaza inchiderea barierei 
de blocare (bariera 2), existenta masinii prin bucla inductiva precum si trecerea acestuia in/din 
parcare prin fotobariera atasata barierei 1.

In afara de bariera 1 si fotobariera atasata acestuia, restul echipamentelor (bariera2 si 
bucla inductiva) sunt optionale. Sistemul functioneaza doar cu bariera 1 si fotobariera 1 dar 
riscul de a se pierde cartele prin utilizare necorespunzatoare creste.

Conectarea elementelor la controller se face prin intermediul sirului de cleme disponibil:

Functiile fiecarei borne a sirului de cleme sunt prezentate mai jos:

Nr. Nume Tip Descriere
1 B1-Open Releu Comanda de deschidere bariera 1
2 B1-COM Releu Comunul comenzilor B1
3 B1-Close Releu Comanda inchidere bariera 1
4 B2-Open Releu Comanda de deschidere bariera 2
5 B2-COM Releu Comunul comenzilor B2
6 B2-Close Releu Comanda inchidere bariera 2
7 Warning Releu Releu indicator avertizari sistem
8 W/E-COM Releu Comunul indicatorilor 
9 Error Releu Releu indicator erori sistem
10 FT1+ OPTO Intrare pozitiva optoculor fotobariera



11 FT1- OPTO Intrare negativa optoculor fotobariera
12 Loop- OPTO Intrare negativa optoculor bucla inductiva
12 Loop+ OPTO Intrare pozitiva optoculor bucla inductiva
13 B2Closed- OPTO Intrare  negativa  optoculor  senzor  bariera  2 

inchisa
13 B2Closed+ OPTO Intrare  pozitiva  optoculor  senzor  bariera  2 

inchisa
14
15

Button
Button

TTL Buton comanda / reset sistem

Schema blocului terminal pentru controllere:

Iesirile sunt separate galvanic prin releu, NO/NC selectabil din software

Intrarile sunt separate galvanic  prin optocuploare.  Pentru a sesiza intrarea, se aplica 
tensiune pe intrari, respectand polaritatea. Tensiunea aplicata poate varia intre 12 si 48 Vcc.

Controllerele  se  alimenteaza  la  220Vcc,  pe  bornele  de  pe  surse  sau  pe  sirul  de  cleme 
corespunzator.

Programarea controllerelor

Programarea parametriilor si a functilor se realizeaza prin interfata web. Sistemul se acceseaza 
folosind Internet Explorer.

Se acceseaza pagina acestuia http://192.168.1.237/ . In cazul in care calculatorul de pe care se 
acceseaza terminalul  nu este in aceasta clasa este nevoie de adaugarea unui IP din clasa 
192.168.1.x. 

Prima  accesare  necesita  introducera  unei  parola,  implicit  admin care  poate  fi  modificata 
ulterior.

Dupa accesara paginii se pot seta urmatorii parametrii:

http://192.168.1.237/


Logo sistem – Mesajul care apare pe prima linie a terminalelor. 20 caractere

Cod sistem – Codul particular al sistemului  dvs. Acest cod protejeaza utilizarea cartelelor 
in/din  sistemul  specific  locatiei.  Codul  va este furnizat  impreuna cu sistemul,  cartelele  fiind 
programate sa functioneze doar cu echipamentele care au setat acest cod.

Timp parcare gratuita – timpul in minute pentru care nu se percepe taxa. Un card eliberat 
de mai putin timp decat timpul de parcare gratuita va fi acceptat de terminalul de iesire fara a 
mai fi nevoie sa se treaca pe la casier.

Timp iesire dupa plata – timpul maxim in minute in care trebuie sa se paraseasca parcarea 
dupa efectuarea platii

Intarziere intre bariere – intarzierea intre inchiderea barierei 1 si deschiderea barierei 2, 
exprimat in secunde

Timp parasire parcare – timpul in secunde in in care utilizatorul trebuie sa ridice cardul si 
sa treaca de bariere

Tip intrare fotocelula / Tip contact B2 / Tip intrare bucla  - tipul de contact folosit 
pentru elementele respective, Normal-Open sau Normal-Close

Tip comanda bariera principala / secundara   -  modul de comanda pentru bariere, 
Inchis/deschis – iesirea corespunzatoare ramane activa permanent pentru comanda respectiva, 
impuls 1-5 secunde, un impuls pentru iesirea corespunzatoare de durata de la 1 la 5 secunde.

ID Terminal  - ID-ul terminalului folosit in calculul taxei de parcare, in cazul folosirii mai multor 
intrari cu diferentiere de tarif / tip vehicul.

Parola noua – parola de acces pe sistem

IP/Netmask/Gateway  - parametrii de retea a sistemului.

IP Casier – IP-ul calculatorului pe care este instalat softul de parcare

Tip terminal – tipul de terminal : 

- Carduri preplatite – cardurile se platesc anticitipat la casier

- Terminal casier – in cazul in care operatorul este la iesire dar nu se doreste manipularea 
cardurilor de catre acesta

- Control iesiri – in cazul in care operaturul este la iesire si acesta preia si retine cardurile

Resetarea la valorile implicite:

In cazul in care nu se mai cunoaste IP-ul  terminalului  sau a fost pierduta parola de acces, 
terminalul poate fi resetat la valorile urmand urmatorul procedeu:

1. Se opreste alimentarea terminalului



2. Se face un strap intre bornele  buton  (in  cazul  terminalului  de intrare se tine apasat 
butonul)

3. Se cupleaza alimentarea. Pe ecran se va afisa procedura de reset, cu solicitarea de a 
elibera butonul dupa 10 secunde.

4. Se desface strapul efectuat la punctul 2 (sau se elibereaza butonul in cazul terminalului 
de intrare)

Sistemul revine la IP: 192.168.1.237 si parola admin.


