
Otopark Otomasyon Sistemi  teknik şartnamesi : 
 
 
1. KAPSAM:  Bu Şartname, …………………… otoparkının bilgisayar denetimli elektronik 

sistemler ile techiz edilerek yönlendirme, denetim, ücretlendirme ve raporlamasının yapılması ,bu 
amaca yönelik olarak satın alınacak olan Otomasyon sistemi ekipmanlarının ve yazılımlarının 
aksesuarları ile birlikte komple sistemin çalışır vaziyette teslimine yönelik gerekli hususları 
kapsamaktadır. 

 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER :  

 
Kurulacak olan sistemde aşağıdaki ürünler yer alacaktır: 
 

 
1- Trafik bariyeri – 3 metre kollu (2adet) 
2- Emniyet fotoseli (2adet) 
3- Araç manyetik kütle dedektörü (4adet) 
4- RS422 Converter (2adet) 
5- Otopark bilet okuyucu validatör (1adet) 
6- Otopark bilet verme makinesi (1adet) 
7- Otopark otomasyon yazılımı (1 adet) 
8- Desktop Bilgisayar (1 adet) 
9- Abone kart okuyucu (2 adet) 
10- Yaklaşım tipi baskılı ve kişiselleştirilmiş kartlar (100 adet) 
11- Ultrasonik Park sensörü ( 116 adet) 
12- LED indikatör ( 116 adet) 
13- LED koridor göstergesi (6 adet) 
14- Saha kontrol ünitesi ( gerekli miktarda) 
15- Merkezi kontrol ünitesi ( 1 adet) 
16- Park yönlendirme ve dolu boş sistemi yazılımı 
17- LED Boş Yer Göstergesi ( Harici tip) 
18- RS232 / RS4485 Converter  
19- Yönlendirme sistemi bilgisayarı 

 
 

1. Otomatik Trafik Bariyeri, 
 

2. Mikro- işlemci ihtiva eden elektronik kontrol kartına sahip olmalıdır. 
3. Programlanabilir fonksiyonlara sahip olmalıdır. Fonksiyon seçimleri kart üzerinden 

kolayca yapılabilmelidir.  
4. Bariyer mekanizması paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
5. Acil durumlarda elle açma imkanı olmalıdır. Elle açma işlemini yapmak için bariyerin 

kapağı kutusu , muhafazasının açılması gerekmemelidir. Bir anahtar kullanılarak 
dışarıdan bariyer mekanizmasına müdahale edilebilmeli ve bariyer açık duruma 
alınabilmelidir. Anahtar küçük ve kolay taşınabilir boyutta olmalı, görevlinin 
gerektiğinde bu anahtarı anahtarlığına takabilecek boyutta olması gerekmektedir. 

6. Bariyer elektronik kontrol kartı üzerinde bulunması gereken fonksiyonlar : 
6-1- Kart üzerinde loop dedektör ( kütle dedektörü) entegre olarak yer almalıdır. 
6-2- Emniyet Fotocelli bağlantısı için tahsis edilmiş bağımsız girişleri olmalıdır.Bu 

fotocell bariyer kolunun kapanması sırasında altına bir şahıs veya araç girmesi 
halinde kolun inmesini engellemelidir. 

6-3- Fotocell enerjisi de kart tarafında sağlanmalıdır. Ayrıca bariyer içerisine ilave 
adaptör, güç kaynağı gibi parçalar takılmayacaktır. 



6-4- Bariyer kartı üzerinde RS485 seri haberleşme arabirimi olacak, bariyer bu port 
üzerinde bilgisayara bağlanarak programlanabilecek ve veriler 
aktarılabilecektir. 

6-5- Trafik sinyalizasyon lambası bağlantısı için tahsis edilmiş bağımsız girişler 
bulunmalıdır. 

6-6- Kütle dedektörünün araç geçişi sonrasında bariyeri kapatması istenmiyorsa 
bunu sağlamak için bariyer kontrol kartı üzerinde bir anahtar veya bağlantı  
seçeneği  bulunmalıdır.  

6-7- Kontrol kartı üzerinde bariyerin  çalışmasını monitör edebilmek, ve hata 
olduğunda hatanın kaynağını kolayca tespit edebilmek amaçlı led ışıklı 
indikatörler bulunmalıdır. Bariyer en az aşağıdaki indikatörlere sahip olmalıdır 
:  

 
Kolun  üst limit konumunda olduğu 
Kolun alt limit konumunda olduğu 
Aracın kütle dedektörü üzerinde bulunduğu 
Fotoselde   araç veya insan varlığı 
DUR komutu ikazı 
AŞAĞI komutu ikazı 
YUKARI komutu ikazı 
ENERJİ lambası  
 

6-8- Kart üzerinde Radyo frekanslı uzaktan kumanda alıcısı entegre olarak yer 
alacaktır. Sonradan bariyere ilave edilmiş, eklenmiş takılmış , uzaktan 
kumanda modülü veya alıcı cihazları kabul edilmeyecektir. Alıcı teleskopik 
antene sahip olacak, gerektiğinde anten açılarak algılama mesafesi 50 metreye 
kadar çıkarılabilmelidir.Anten, bariyer gövdesine fabrikasyon takılmış orijinal 
ürün olacaktır, bariyere sonradan monte edilmiş bir anten kabul 
edilmeyecektir. 

6-9- Uzaktan kumanda vericileri üzerinde  aç, kapa ve dur komutları için 3 adet 
buton bulunacaktır.  Kumanda cihazları anahtarlık yapısında ve avuç içine 
sığabilecek küçüklükte olmalıdır. 

  
7. Trafiğin ve sahadaki montaj yerinin durumuna göre bariyer kolunun , bariyer 

gövdesinin hangi yönünde olacağına karar verilecektir.  Teklif edilen bariyerlerin kolu, 
kolaylıkla gövdenin sağında veya solunda olacak şekilde  ayarlanabilmelidir.  

8. Bariyer kolunun açıldığında üst, kapandığında ise alt konumlarını belirleyen elektronik 
seviye anahtarları kesinlikle  temaslı mekanik anahtarlardan  olmayacaktır. Optik veya 
manyetik yöntemle çalışan temassız anahtar olacaktır. 

9. Bariyer kolu herhangi bir engelle karşılaştığında belli bir süre sonunda  kol hareketi 
durmalıdır. 

10. Emniyet fotoseli, kol kapanırken altında herhangi bir cismin bulunduğunu tespit eder 
ise bariyer kolunun kapanma işlemi durmalı ve otomatik olarak geri açılmalıdır. 

11. Bariyer kasası fosfat kaplama üzeri fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplı 
olmalıdır. 

12. Kol uzunluğu 3 metre olmalıdır. 
13. Bariyerin açılma ve kapanma süresi 3 saniye veya daha az olmalıdır. 
14. Bariyer kolu alüminyum malzemeden  oval yapıda olmalıdır. 
15. Kolun her iki tarafında , gündüz ve gece fark edilmeyi kolaylaştıran, ve gece ışık 

altında yansıma yapan kırmızı renkte reflektör bantlar bulunmalıdır. 



16. Tüm bariyer mekanizması galvaniz kaplı olmalı, diğer parçalar alüminyum ve plastik 
gibi paslanmaz ürünlerden oluşmalıdır. 

17. Bariyer , 220V enerji ile çalışan 1400 devir/ dakika motora sahip olmalı, motor gücü 
en az 120 watt olmalıdır. 

18. Bariyerler -35 derece C ile +70 derece C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. 
 
 
 
 

 
2. Emniyet Fotoseli 
 

1. Bariyer altında araç varken kolun kapanmasını engelleyecektir. 
2. Araç çıktığında bariyer kolu inecektir 
3. Bariyer  kolu kapanırken araç alına girerse kol durup tekrar açılacaktır. 
4. Mor ötesi ısık ile çalışacaktır. 
5. Aslıcı ve verici iki ayrı birim olacaktır, alıcı bariyer gövdesinde verici yolun 

karşısında direk üzerine monteli olacaktır. 
6. DC gerilim ile çalışacaktır. 

 
 

3. Araç Kütle dedektörü : 

1. Yol üzerinde bulunan araç mevcudiyetini tespit edecektir. 
2. Araç detektörleri yol altına döşenen anten ve elektronik devrelerin bulunduğu kontrol 

ünitesine sahip olacaktır. 
3. Araç dedektörleri araçların sayımı, araçların giriş ve çıkış denetimi , bariyer kontrolü, 

elektrikli ve sürgülü kapıların kontrolü için kullanılabilecektir.  
4. Cihazın ayrı bir adaptörü olmayacaktır tek kasa içerisinde ve 220V AC ile çalışacaktır. 
5. Çektiği güç 5 VA veya daha az olacaktır.  
6. Çıkış Röleleri 240V ve 5A  AC akıma dayanıklı olacaktır. 
7. Cihazın çalışma Frekans aralığı  20 kHz  ile 170 kHz arasında olmalıdır. 
8. Reaksiyon süresi 10ms olmalıdır. 
9. Sinyal koruma süresi limitsiz durumda ayarlandığında araç varlığı süresiz olarak role 

çıkışı verebilmelidir. Limitli olarak ayarlandığında araç varlığı 10 dakika sonra çıkış 
vermemelidir  

10. Cihaz hassasiyeti en az 8 kademede ayarlanabilmelidir. 
11. Anten endüktansı 50μH - 300μH arasında çalışabilmelidir.  
12. Anten ile kontrol ünitesi arasındaki mesafe 80 metreye kadar çalışabilmelidir. 
13. Cihazın ortam endüktansını ölçerek yapacağı otomatik düzeltme süresi en fazla 

2 saniye sürmelidir. 
14. Cihaz -25°C ile +65°C arasında çalışabilmelidir. 
15. Dedektor cihazı iki kısımdan oluşmalıdır. Cihazın panoya ray montajı 

yapılabilmesini  sağlayan ve kabloların bağlandığı klemens bloğu olmalı ve araç 
dedektörü bu klemens bloğuna soketli olarak üstten takılabilmelidir. Dedektör sudan 
etkilenmeyen ayrı plastik muhafaza içerinde yer almalı ve alt bloğa soketi vasıtası ile 
kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.  

16.  
17. Cihaz hassasiyeti en az 8 kademede ayarlanabilmelidir. 
18. Anten endüktansı 50μH - 300μH arasında çalışabilmelidir.  
19. Anten ile kontrol ünitesi arasındaki mesafe 80 metreye kadar çalışabilmelidir. 



20. Cihazın ortam endüktansını ölçerek yapacağı otomatik düzeltme süresi en fazla 
2 saniye sürmelidir. 

21. Cihaz -25°C ile +65°C arasında çalışabilmelidir. 
22. Dedektor cihazı iki kısımdan oluşmalıdır. Cihazın panoya ray montajı 

yapılabilmesini  sağlayan ve kabloların bağlandığı klemens bloğu olmalı ve araç 
dedektörü bu klemens bloğuna soketli olarak üstten takılabilmelidir. Dedektör sudan 
etkilenmeyen ayrı plastik muhafaza içerinde yer almalı ve alt bloğa soketi vasıtası ile 
kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.  

23. Cihaza ilk enerji verildiğinde kendisini ortam durumuna göre en çok 2 saniye 
içinde kalibre etmelidir. 

24. Bu işlem yapıldığında dedektörün üzerinde bulunan bir ışık yanmalı veya yazılı 
bir uyarı ile görülebilmelidir.  

25. Cihazın hazır durumda olduğunu belirten bir lamba ve araç mevcudiyetini 
gösteren ayrı rente bir lambası bulunmalıdır. Bu lamba,  anten üzerine araç geldiğinde 
yanmalı ve araç çıktığında sönmelidir.  

26. Yer altı anteninde bir kopuk veya arıza  olduğunda ışık yanıp sönerek bu 
arızayı bildirmelidir.  

27. Dedektörlerin farklı frekanslarda çalışmasını sağlamak için dedektör cihazının 
üzerinde  bir anahtar  bulunmalıdır. Dedektöre en az 4 farklı frekans 
tanımlanabilmelidir.  

28. Cihazın algılama hassasiyeti ayarlanabilir olmalıdır. Hassasiyet ayarları cihazın 
kolay ulaşılabilen üst yüzünde olmalı ve bir anaktar ile kolayca ayarlanabilmelidir. 
Cihazın en az 8 farklı hassasiyet kademesi bulunmalıdır.   

29. Dedektörün kullanıldığı ortamda bulunması muhtemel , yoğun elektromanyetik 
alan veya radyo frekans girişimlerini engelleyebilecek filtresi bulunmalıdır. Cihazın 
üst yüzünde bulunan bir anahtar ile bu filtre kolayca devreye alınabilmeli veya 
devreden çıkarılabilmelidir.   

30. Cihaz üzerinde birbirinden bağımsız çalışan 2 adet röle bulunmalıdır. 
31. Bir röle aracın yeraltı anteni üzerinde bulunduğu sürece aktif olmalıdır. Araç 

geldiğinde role çekmeli, araç çıktığında bırakmalıdır. 
32. Diğer röle ise araç anten üzerine geldikten 0,5 saniye sonra, kısa bir pals 

vermeli veya  araç anten üzerinden tamamen geçip çıktıktan 0,5 saniye sonra pals 
verecek şekilde programlanabilmelidir.  

33. Cihaz kalibrasyon yapısı programlanabilmelidir.  
a) Sistem açılışta bir kez mevcut duruma göre kendini kalibre ettikten sonra 

kalibrasyonunu hiç değiştirmeyecek şekilde . 
b) 10 saniyede bir sistemin kendini resetlemesi ve yeni duruma göre kendi kendini 

kalibre edebilmesi şeklinde ayarlanabilmelidir.  
34. Dedektör ilk enerjilendiğinde otomatik olarak reset işlemi yapmalı ve mevcut 

alan endüktansına göre kendini kalibre etmelidir.  
35. İstenildiği anda dedektörü manuel olarak resetlemek ve ortam endüktansını 

kalibre etmek mümkün olmalı bu işlem için cihazın üstünde kolay erişilebilir bir 
yerinde reset butonu bulunmalıdır.   

36. Yol altı dedektör anteni su geçirmez , tam izoleli, yeraltı uygulamaya uygun 
yapıda dayanıklı polietilen alaşımlı dış koruma ve izolasyona sahip olmalıdır. Anten 
iletkenleri üzerinde hiçbir şekilde ek, lehim, ilave olmamalıdır.  

37. Anten yerleşimi için yol kesme makinesi ile yol yüzeyi 5-10 mm genişliğinde 
ve 5-6 cm derinliğinde kesilmelidir. Bir miktar dolgu maddesi döküldükten sonra 
anten kablosu  yerleştirilmelidir. Yoldaki yarık epoksi veya Mastik  dolgu maddesi 
kullanılarak kapatılmalıdır. 



 
 
4. RS232 - RS485 Çevirici ( Converter ) 

 
1. RS232  den RS485 e haberleşme çevrimi yapacaktır.  
2. RS-232, RS-485 TIA/EIA standardına uygun olmalıdır.  
3. Harici akış kontrol sinyali ( RTS)  olmaksızın data alabilmeli ve gönderebilmelidir.  
4. Haberleşme hızı 300 Bps  ile 115,200 Bps arasında seçilebilmelidir. 
5. Çevirici tek data hattı kullanılarak RS485 bağlantılı cihazların aynı hat üzerinde 

adreslenerek çalışmasını sağlayacaktır. Hat üzerine RS485 veya RS422 arabirimine 
sahip  128 adet cihaz bağlanabilmelidir. 

6. Cihaz en az 1200 metre uzaklıkta cihazlar ile haberleşme yapabilmelidir. 9600 boud 
hızda  2400 metreye kadar haberleşebilmelidir. 

7. Cihaz içerisinde voltaj izolasyonunu sağlamak için DC/DC converter kullanılmış 
olmalıdır. 

8. Üzerinde  veri gönderdiğini belirten Tx led ve  veri aldığını gösteren Rx led lamba 
olmalıdır. 

9. Cihazın enerjili ve faal durumda olduğunu gösteren Led lamba bulunmalıdır. 
10. Hattan gelebilecek yüksek gerilimlere karşı optik izolasyona sahip olmalı, cihazın  

izolasyon gerilimi 2500 Volt RMS veya üzerinde olmalıdır. 
11. Elektriksel şok dalgalara karşı dayanım gücü 1500W  veya üzerinde olmalıdır. 
12. ESD - elektrostatik boşalmalara karşı dayanımı 15kiloVolt veya daha yüksek olmalıdır. 
13. Cihaz -25  ile +70   sıcaklık aralığında  ve  5-95%  nemde çalışabilmelidir 
14. Cihaz, asenkron half dublex  RS485 veya asenkron half dublex RS422 haberleşme 

yapabilmelidir. 
15. DOS, Win 2000,Win 98 ,NT ,XP ortamında çalışabilmelidir. 

 
 

5. Otopark bilet okuyucu ( Otopark validatör ) 
 

1. Bilet makinesinden alınan otopark biletlerini okuyarak bilgisayara iletecektir. 
2. En az 2000 pixel CCD algılatıcıya sahip olmalı 
3. Eni 8 cm ye kadar olan biletleri okuyabilmeli 
4. Bileti 2 cm uzaklığa kadar okuyabilmeli 
5. Saniyede 100 tarama yapabilmeli 
6. Okuduğunda sesli uyarı vermeli  
7. Ses süresi ve tonu programlanabilmeli 
8. 5VDC ile çalışmalı 
9. Bilgisayara seri data kablosu ile bağlanabilmeli 
10. Kapalı ortamda 0-50 derece sıcaklıkta 5-95% nem ortamında çalışabilmelidir. 
11. Masa üstü kullanımına uygun yapıda olmalı, 1,5 metreden yere düştüğünde 

kırılmayacak yapıda üretilmiş olmalıdır. 
 

6. Otopark bilet verme makinesi : 
 

1. Otopark sistemi giriş şeridi üzerinde yer alacaktır. 
2. Otoparka giriş yapan araçlar bilet makinesinden giriş fişi alacaklardır. 
3. Ön paneli üzerinde bulunan butona basılarak fiş alınabilmelidir. 



4. Makine önünde araç bulunması halinde bilet vermelidir. Araç mevcut değilse bilet 
vermeyecektir. Bu özellik sayesinde, sistemi  aldatmaya yönelik, düşük park ücreti 
ödemek amaçlı olarak, araç olmadan bilet almak mümkün olmamalıdır. 

5. Makine yol kenarına monte edilecek , buton seviyesi soförün kolayca uzanabileceği 
yükseklikte olacaktır. 

6. Üzerinde radyo frekanslı  abone kart okuyucusu  takılmaya müsait yapıda olacaktır. 
7. Kartuş, şerit gibi tüketim maddeleri kullanmayacaktır. 
8. Termal kalın kağıt bilet kullanacaktır. 
9. Bilet rulo şeklinde makineye yerleştirilmeli, biletler basıldıktan sonra otomatik olarak 

kesilmelidir. Cihazın ağzından düşmeyecek şekilde kesilen biletin bir kısmı tutmalıdır. 
10. Bilet nemden etkilenmeyecek şekilde fiziki olarak korunmuş olmalı, kapalı bir bilet 

yuvası içinde yer almalıdır.  
11. Kilitli bir kapak açılarak bilet rulosu yerleştirilebilmelidir. 
12. Bilet üzerine alfanumerik ve grafik baskı yapabilmelidir. 
13. Bilet üzerine bilgisayarın okuyabileceği yapıda endüstriyel standartlara uygun 

özellikte barkod basabilmelidir. Barkod bilgisi şifrelenmiş olarak sistemde yer 
almalıdır. 

14. Bilet rulosu en az 1000 bilet basabilecek uzunlukta olmalıdır. 
15. Bilet kalınlığı 75-80 mikrometre olmalıdır.  
16. Kesici bıçak ömrü en az 1,400,000 kesim olmalıdır. 
17. Elektromanyetik girişim ICES-003 ClassA  standartlarına uymalıdır. 
18. Bilet kağıdı eni 5-8 cm arasında kullanılabilmelidir. 
19. RS422  haberleşme arabirimine sahip olmalıdır. 
20. Makinenin elektronik devresinde en az 2 adet genel amaçlı izole edilmiş digital giriş 

bulunmalıdır. Bu girişler, buton, araç kütle dedektörü, fotosel gibi harici elemanlara 
bağlanabilmelidir.   

21. Cihaz üzerinde en az 2 adet  çift çıkışlı röle çıkışı bulunmalıdır. Röleler genel amaçlı 
olmalı, sesli uyarı, ışıklı alarm, ledli uyarı , bariyer kontrolü gibi amaçlarla 
kullanılabilmelidir. 

22. Makine bilet baskı hızı 20cm/ saniye veya daha hızlı olmalıdır.   
 

7. Otopark otomasyon yazılımı : 
-Geçiş kontrol için rfid kartlar ve barkodlu bilet kullanılabilecektir. 
-Kartlara kişi tanımları ve araç bilgisi tanımlanacaktır. 
-İkinci monitör ile müşteri ekranı tanımlanabilecek ve biletli ziyaretçiler tutarları ikinci 
monitörden görebilecektir. 
-Açılışta bağlantı ile ilgili hata mesajları yada bilgi mesajları gösterilecektir. Hatalar 
kırmızı renk ile bilgiler siyah, girişler yeşil ve çıkış hareketleri mavi renkte 
gösterilecektir. 
-Vardiya sistemi olacak ve giriş işlemleri kullanıcı adı ile loglanacaktır. Hangi 
kullanıcının ne işlem yaptığı sadece yetkili tarafından görülebilecektir. 
-Biletli, abone, el ile giriş, çıkış hareket sayıları ana ekranda gözükecektir. Bunun 
yanında açılış yapan kullanıcıya ait abone ve bilet tutarları ekranda gözükecektir. Hasılat 
raporu alınmadığı sürece bu bilgiler ana ekranda kalacaktır. Hasılat alınmasına müteakip 
bu değerler sıfırlanacaktır. Buna rağmen geçmişe dönük olarak yine hasılat raporu 
alınabilecektir. 
-Bilet uzunluğu ana ekranda gösterilecek ve ayar parametrelerinden girilen değer 
süresince bilgi mesajları renkler ile gösterilecektir. Örneğin, kağıt azalınca sarı renk 
uyarı mahiyetinde, bitmeye yakın kırmızı renk ile bilgiler kullanıcıya iletilecektir. 



-Mevcut bilet kapasitesi girilen değere göre ekranda gösterilecektir. Bu değer bilet 
alındıkça yenilenecektir. 
-Ana ekrandan mevcut terminal durumları hareketli ve grafiksel olarak gösterilecektir. 
-Ana ekranda kayıp bilet tutarı da gösterilecektir. 
-Bağlanti menüsü ile o anki ekran kilitlenebilecek ama program işleyişi bozulmadan 
devam etmelidir. 
-Üyeler için grup tanımı yapılabilmelidir. Birden fazla üye bu gruplardan herhangi 
birine atanabilmelidir. 
-Üyelere ait ödeme ekranı olmalı ve hangi üyeden hangi ödeme işlemlerinin yapıldığı 
raporlanabilmelidir. 
-Üyeler, istenirse tarih arasında istenirse kontör ile yetkilendirilebilecektir. Ödemelerde 
bu bilgi yine görülebilecektir. 
-Ödemelerde tarife seçilebilecektir. 
-El ile çıkışa imkan verilmelidir. Bu bilgiler raporlanabilecektir. 
-Ödeme ile çıkış işlemleri bilet için yapılabilecektir. Burada da tarife seçimi olacaktır. 
-İçerde bulunan kartlı ve biletli ziyaretçiler raporlanabilecektir. 
-Her türlü kart hareketleri listelenebilecektir. 
-Silinen kayıtların gösterilebileceği menü olacaktır. 
-İçerideki araçların temizlenebileceği bir menü olacaktır. 
-Donanım tanımlamalarında birden fazla giriş ve çıkış olabilecektir. 

 
 
 
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. 
 


