
Park Yeri Yönlendirme ve Dolu Boş  Gösterim Sistemi 
 
 
Otoparkta araç park yerlerine yerleştirilecek sensörler vasıtası ile tespit ederek, park yerinin 
doluluğunu ışıklı ikaz üniteleri ile sürücülere bildirmek, bu sayede sürücüleri boş alanlara 
yönlendirerek araç trafiğini azaltmak, araçların park koridorlarında bekleme yapmalarını 
önlemek, koridorlarda , giriş ve çıkışlarda tıkanıklığa, zaman kaybına, egzost gazı salınımına  
engel olmaya çalışmaktır.  
 
Sistemde kullanılacak malzemeler  
 

 Her otopark yeri için bir adet sensör ve bir adet  led lambalı dolu boş göstergesi 
kullanılacaktır.  

 Park yeri dolu olduğunda  ultrasonik dedektör   durumu tespit edecek ve  ışıklı 
indikatör kırmızı renkte  yanacaktır. 

 Park yeri boş olduğunda ultrasonik dedektör  durumu tespit edecek ve ışıklı indikatör 
yeşil olarak yanacaktır. 

 Sistemde yer alan her 40-60 dedektör için bir adet saha kontrol ünitesi kullanılmalıdır. 
Bu üniteler, kendisine bağlı dedektörler ve led indikatörlere gerekli enerjiyi 
sağlayacak ve yönetecektir. Haberleşme protokolü RS485 veya Ethernet olmalıdır. 

 3 adet Led ışıklı koridor/bölge yönlendirme göstergesi ve 1 adet Led ışıklı boş yer 
gösterge tabelası.  

 Sistem merkezinde yer alacak olan bilgisayar üzerinde yönetim yazılımı çalışacak, 
sistemde bulunan tüm park yerleri bu program üzerinden takip edilebilecektir.  

 
  
 
  Park yeri LED indikatör ünitesi teknik özellikleri : 

 
 

1. Plastik alt tabla ve ana üniteden oluşacak, alt tabla, tavana veya kanala monte 
edilecek, ana ünite bu tablaya takıldıktan sonra çevirilerek tabana tutturulacaktır. 

2. Kablolar ünitenin tavana tutturulan kısmından çıkacak, ve görünmeyecektir 
3. 24V DC doğru akım ile çalışmalıdır. 
4. Ünite güç kaynağı regülatörüne sahip olmalı, besleme Voltajı 11 V DC seviyesine 

düşene kadar sorunsuz olarak çalışabilmelidir. 
5. En fazla 2 Watt enerji harcayacaktır 
6. -25 ile +65 derece sıcaklık arasında çalışacaktır. 
7. %5 ile %95 arasında nem seviyesinde çalışacaktır. 
8. Dolu durumda Kırmızı, Boş durumda yeşil renkte yanacaktır. 
9. LED ünitesi yuvarlak yapıda olacak led ışıklar yuvarlak gövdenin çevresinde yer 

alacak ve her yönden görülmesini sağlamak için en az 6 adet LED lamba kullanılmış 
olacaktır. 

10. Lamba ünitesi aydınlatma yönü  360 derece olmalıdır 
11. İzlenme mesafesi 70-80  metreden görülebilmelidir. 
12. LED lamba ömrü en az 10 yıl olmalıdır. 
13. Bilgisayar gerektirmeyecektir, bilgisayar olmadan da çalışabilecektir. 

 
Park yeri Ultrasonik araç sensörü  
 



1. Plastik alt tabla ve ana üniteden oluşacak, alt tabla, tavana veya kanala monte 
edilecek, ana ünite bu tablaya takıldıktan sonra çevirilerek tabana tutturulacaktır. 

2. Kablolar ünitenin tavana tutturulan kısmından çıkacak, ve görünmeyecektir 
3. Ultrasonik ses dalgaları kullanarak araç mevcudiyetini tespit edecektir. 
4. 24V dc doğru akım ile çalışmalıdır. 
5. Her sensör kendi üzerinde voltaj regülatörüne sahip olmalı, besleme Voltajı 11 V DC 

seviyesine düşene kadar sorunsuz olarak çalışabilmelidir. 
6. En fazla 0,1 Watt enerji harcayacaktır 
7. -25 ile +65 derece sıcaklık arasında çalışacaktır. 
8. %5 ile %95 arasında nem seviyesinde çalışacaktır. 
9. Çalışma frekansı 40 Khz olacaktır. 
10. Frekans kayması en fazla + - 1 KHz olacaktır. 
11. Araç algılama uzaklığı 0,1 metre ile 3,5 metre arasında olacaktır. 
12. Dedektör üzerinde iki adet ultrasonik sensör bulunmalıdır. 
13. Etki alanı en az 0,3metre kare olmalıdır. 
14. Sensör adresi dip switch ile ayarlanabilmelidir. 
15. Sensörlerin bilgisayar bağlantısı RS485 protokolünde olmalıdır. 
16. Sensörler bilgisayara bağlı değilken dahi çalışabilmeli ve dolu boş konumunu Led 

indikatörlere bildirmelidir.  
17. Sensörler led indikatör ünitesine konnektörlü kablolar ile bağlanacaktır. Dolu durumda 

Kırmızı, Boş durumda yeşil şeklinde yanacaktır. 
 
Led ışıklı koridor/bölge yönlendirme göstergesi  
 

1. Koridor başına yerleştirilmek üzere , koridordaki boş yer mevcudunu gösteren yeşil ok 
ihtiva eden gösterge kullanılacaktır. 

2. Yönlendirme göstergesi üzerinde 3 haneli bir LED sayaç ve ok şeklinde LED yön 
göstergesi bulunmalıdır. Koridorda bulunan boş park yerleri sistem tarafından 
sayılarak  gösterilecektir. 

3. LED sayaç 3 karakterden oluşacak, karakter boyu en az 7cm yükseklikte olmalıdır. 
4. Gösterge üzerinde yeşil renkte ok bulunacaktır. Koridorda boş park yeri bulunduğu 

sürece yeşil ok yanmaya devam edecektir. Koridordaki tüm yerler dolduğunda yeşil ok 
sönerek kırmızı renkte x işareti yanacaktır.  

5. RS485 haberleşme protokolü ile çalışacaktır. 
 
 
Led ışıklı boş yer gösterge tabelası 
   

1. Otopark ana girişine yerleştirilmek üzere , otoparkdaki boş yer mevcudunu gösteren 
LED  gösterge kullanılacaktır. 

2. Gösterge üzerinde 3 haneli LED sayaç bulunmalıdır. Otoparkta bulunan boş park yeri 
sayısı sistem tarafından sayılarak  gösterilecektir. 

3. LED sayaç karakter boyu en az 10 cm yükseklikte olmalıdır. 
4. Dış hava koşullarına uygun yapıda olacaktır.  
5. Çalışma sıcaklığı -25 derece ile +50 derece C arasında olacaktır.  
6. RS485 haberleşme protokolü ile çalışacaktır. 

 
Yönetim bilgisayarı ve yazılım 

 
1. Bilgisayar masaüstü veya notebook yapısında olabilir. 



2. En az 500GB HDD ve 2GB RAM hafızaya sahip olmalıdır. 
3. Ekran büyüklüğü 17 inch veya daha büyük olmalıdır. 
4. CPU intel i5 veya eşdeğeri olmalıdır. 
5. Otoparkta bulunan tüm park yerleri ekran üzerinden takip edilebilmeli, dolu veya boş 

olduğu görülebilmelidir. 
6. Tarihe göre parkın doluluğu raporlanabilmelidir. 

Park doluluk durumuna ilişkin istatistiki raporlar ve grafikler elde 
 

Kablo ve kablolama esasları : 
 

1. Sistemde yer alan tüm cihazlar arasında data ve enerji kabloları çekilecektir. Teklif 
veren firmalar sahayı görüp inceledikten sonra tekliflerini vereceklerdir. 

2. Kullanılan Enerji kabloları TTR ve en az 3x1,5 mm2  kesitte olacak ve boru 
içerisinden çekilecektir. 

3. Kullanılan Data kabloları Aluminyum folyo ve metal saç örgüsü blendaj ile sarılmış 
olacaktır. Kablo , dört adet çift sarımlı telden (pair) oluşacaktır. İletkenlerin  üzerinde 
aluminyum folyo, onun üzerinde blendaj sarım ve üzerinde pet, veya polietilen 
kaplama olacaktır.Kablo kesitleri  4 x 2 AWG 24/1, 
olmalıdır. Kablolar boru veya kanal içerisinden çekilecektir. 

4. Sistemin doğru ve sorunsuz çalışması için gerekli kablolama standartlara uygun 
yapıda teslim edilecektir. 

 
Eğitim 
 

Sistemin kurulması sonrasında personele teknik eğitim verilmelidir. 
 


