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Carpark 3Guidningssystem för parkeringshus 
De första känslorna kunderna får när de åker in i parke-
ringshuset är vad snyggt och modernt det är. De tydliga 
indikeringsljusen, skarpa riktningsvisare och de estetiska 
sensorerna skapar ett imponerande intryck som drar till sig 
uppmärksamhet. De kommer även snabbt märka vad lätt 
det är att hitta rätt. Genom att följa skärmarnas pilar blir de 
guidade till närmaste område med lediga platser. Sedan be-
höver de bara titta efter de gröna LED ljusen som indikerar 
ledig parkeringsplats. Det förbättrade utseendet och servicen 
i parkeringshuset tilltalar och ger fler besökare, men det finns 
mer än så. Man får även ett bättre utnyttjande av parkerings-
huset, en ökad effektivitet genom tydlig övervakning och ana-
lysfunktioner i programvaran samt en mycket stor potential 
för energibesparingar genom belysnings- och ventilationsstyr-
ningsmöjligheter.

Bättre nyttjandegrad – högre intäkter
Nyttjandet av parkeringshuset och därmed intäkterna, kom-
mer att öka, särskilt i p-hus med höga beläggningsgrader. 
Guidningssystemet kommer att leda besökaren till svårhitta-
de platser som säkerställer dess nyttjande så snart de blivit 
lediga. Besökare kommer välja att åka in även om det är få 
platser lediga eftersom de vet att de snabbt kommer hitta de 
lediga plasterna.

Mindre trafik – mindre energi för ventilation
Guidningssystemet kommer även att förändra flödet av bilar i 
parkeringshuset. Det blir lugnare och tystare eftersom förarna 
vet vart de ska åka. Tack vare det kan onödig trafik minskas 
med 20% eller mer, vilket leder till lägre energikostnader ge-
nom minskat behov av ventilation.

Energibesparingar genom behovsbaserad styrning 
av belysning och ventilation
I parkeringshus är belysning och ventilation de två stora en-
ergislukarna och i många fall är dessa system fullt påslag-
na. Detta ger mycket stora möjligheter till energibesparingar  

genom intelligent behovsanpassad styrning, där belysningsni-
våer baseras på närvaro av människor och bilar och ventila-
tionen styrs av uppmätta CO-nivåer.
Carpark 3 erbjuder en unik möjlighet att utnyttja dessa möjlig-
heter effektivt i samma system. I tillägg till detta kan systemet 
kopplas upp mot överordnat fastighetssystem via BACnet och 
Modbus om så önskas.

Högre effektivitet genom kraftfull programvara 
för drift och övervakning.
Programvaran för drift och övervakning är inkluderad som en 
webbserver i styrenheten och innehåller många värdehöjande 
funktioner som hjälper dig att driva parkeringshuset.  Opera-
tören kan i realtid övervaka statusen i parkeringshuset och 
agera på eventuella larm och hög beläggningsgrad. Platser 
för särskilda syften kan reserveras manuellt genom att välja 
en specifik färg på LED-indikeringarna eller schemaläggas via 
kalenderfunktionen.  Alla parkeringshändelser loggas i en da-
tabas vilket ger underlag för kraftfulla analyser för att förbättra 
parkeringshusets möjligheter. 

Revolutionera ditt parkeringshus med Carpark 3 

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifikationer kan ändras utan förbehåll.
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eller inte. Som standard kommer sen-
sorn att visa grönt ljus för ledig status 
och rött för upptaget, men operatören 
kan, via ett gränssnitt, ändra till vilken 
färgkombination som önskas för att re-
servera platser för specifika ändamål 
(funktionshindrade, VIP, elbilar mm.).

Ultraljudssensor för detektering av bilar

Industriell kvalitet baserad på många års erfarenhet

Olika möjligheter till montage

Ultraljudssensorn med integrerad hög-
intensiv RGB LED är en viktig kompo-
nent i parkeringsguidningssystemet. 
Vid varje parkeringsutrymme sitter en 
sensor som avger en ljudvåg mot ut-
rymmet med regelbundna intervall och 
sedan analyserar det mottagna ekot för 
att upptäcka om en bil är närvarande 
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• Monteringssätt eliminerar behovet av separata sensorer och indikatorer
• Tydlig RGB-LED med 360 graders betraktningsvinkel
• Montagedosa för tak, kabelränna och installationer med rör
• Sensorer kan bytas utan konfiguration, ”hot swap”
• Löstagbara fjäderanslutningar med in och ut för busslingan
• Kapslingen är skyddad mot vatten och kondens som kan komma in ovanifrån

Sensor med montagedosa typ A för 
kabelkanal.

Sensor med montagedosa typ A för 
rör.

Indikator med montagedosa typ B för  
takmontage.

Sedan Carlo Gavazzi’s första lanse-
ring av ett parkeringsguidningssystem 
för nästan för tio år sedan, har det 
varit en pågående process för att kon-
tinuerligt förbättra systemet, baserat 
på feedback från våra kunder och ny 
teknik. Nu är vi stolta att kunna pre-
sentera den 3:e generationen, som 
uppfyller våra kunders önskemål för 
enkel och snabb installation och id-

rifttagning, estetiska och klart synliga 
indikatorer och displayer, förenklad 
infrastruktur och möjligheten till ener-
gibesparingar genom belysnings- och 
ventilationsstyrning i samma system. 
Med årtionden av erfarenhet av senso-
rer och fältbussteknik för industrisektorn 
och närvaro med egna säljbolag i 23 
länder över hela världen, är vi i rätt po-
sition för att stödja dig med tillförlitlig 

och robust teknik, med tillgänglighet 
av lokalt stöd från produktspecialister. 
Dessutom kan du lita på oss med re-
servdelstillgång för underhåll i många 
år framöver, eftersom vi är vana att ar-
beta i industrisektorn.



sammankopplas via TCP/IP-nätverk. 
Konfigurationen av hela systemet sker 
från en central punkt genom ett PC-ba-
serat programmeringsverktyg, vilket 
förenklar idrifttagning betydligt. Verkty-
get skannar automatiskt hela nätverket 
för att hitta alla anslutna enheter, vilka 
därefter är klara att konfigureras ge-
nom verktyget på ett mycket enkelt sätt.

Parkeringshuset driftas via inbyggd webbserver

Ett grundläggande Carpark 3-system 
består av ett antal segment med ul-
traljudssensorer, riktningsvisare och 
displayer. Varje segment drivs av en 
bussgenerator, från den går en fältbuss 
med 3-trådar för manöverspänning och 
kommunikation till enheterna och kan 
hantera upp till 90 sensorer.  Bussgene-
ratorerna länkar samman alla segment 

och utför de intelligenta funktionerna 
som att läsa statusen av sensorerna 
och uppdatera displayerna. Dessa nät-
verkskomponenter är små och kompak-
ta och mycket kostnadseffektiva, vilket 
gör Carpark 3 attraktivt även för små 
anläggningar. Samtidigt är systemet 
också skalbart till mycket stora instal-
lationer, eftersom flera styrenheter kan 
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Styrenheten ger ett grafiskt användar-
gränssnitt och verktyg via den inbygg-
da webbservern. Detta innebär att den 
kan nås från vilken dator som helst i 
nätverket via en vanlig webbläsare. 
Denna programvara ger en fullständig 
överblick över status i realtid. Status för 
varje område och displayer kan över-
vakas genom det grafiska användar-
gränssnittet och beläggningsgrad för 
de olika typerna av utrymmen på olika 
nivåer och områden av parkeringshus-
et kan ses som stapeldiagram. Larm 
som till exempel “Plats 2, 25 överstiger 
max parkeringstid” eller “Våning 3 be-
läggningen överstiger 90%” dyker upp 
på skärmen och i larmloggen, gör det 
möjligt för operatören att vidta omedel-
bara åtgärder om så behövs.

Carpark 3Guidningssystem för parkeringshus 
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En enkel grundläggande nätinfrastruktur gör utformningen och genomförandet lätt
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Bokning av platser och rapportfunktion

är förberett för andra styrningar, så 
den extra investeringen att genomföra 
energibesparingar är mycket mindre 
än det skulle ha varit om en nyinstal-
lation måste göras. Och även om det 
ursprungliga projektet endast är avsett 
för parkeringsguidning, är Carpark 3 
en lösning som kommer att ge dig ett 
system som är redo för senare investe-
ringar och energibesparingar.

Energibesparing genom behovsanpassad styrning av belysning och ventilation

En unik egenskap hos Carpark 3 är 
möjligheten att integrera behovsan-
passad styrning av belysning och ven-
tilation i samma system. En fullständig 
integrering till fastighetens styrsystem 
via Modbus och BACnet-IP är också 
möjlig. Detta eftersom Carpark 3 har 
baserats på Carlo Gavazzi’s smarta 
plattform för fastighetsautomation med 
ett omfattande produktsortiment och 
intelligenta funktioner. För att utnyttja 

denna möjlighet är det bara att lägga 
till rörelsedetektorer och DALI-gateways 
eller aktorer för ljusstyrning och CO-sen-
sorer och analoga I/O för styrning av 
ventilation. Belysning kan dimras eller 
stängas av, när inga människor eller bi-
lar är närvarande och hastigheten på 
ventilationens fläktar kan minskas eller 
stängas av om CO-nivån är låg. Man 
kan säga att kontrollerna och nätinfra-
struktur i parkerings-styrsystemet redan 
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Via programvaran kan operatören 
boka eller reservera platser genom att 
manuellt ändra färgkoden för dessa 
platser eller så kan den inbyggda  
schemaläggaren användas för auto-
matiska förändringar. Rapportfunk-
tionen, en del av programvaran, kan 
analysera historiska data som ”an-
tal parkeringshändelser per dag”,  
”genomsnittlig parkeringstid” etc., som 
antingen per plats eller per grupp av 
platser. Även uthyrningsgrad för de olika  
typerna av platser på de olika  
delarna av parkeringsanläggningen kan  
analyseras via trenddiagram, vilket 

är ett användbart verktyg för att förstå  
driften av parkeringen och möjligheterna 
till att förbättra.
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 Ultraljudssensor  Montagedosa  Bussgenerator

• Ultraljudssensor för montering utan-
för parkeringsplatsen 

• Manöverspänning och kommunika-
tion via Dupline® fältbuss 

• 360-graders betraktningsvinkel 
• 8 fritt valbara färger 
• Programmering och test över nätverk
• PC-baserad konfigurationsprogram-

vara 
• Skyddad mot damm och fukt 
• cULus godkänd

• Kraft och kommunikation via  
Dupline® fältbuss

• Ultraljudssensor för montering ovan-
för körfält

• För detektering av bilar för räknar-
system 

• Klarar upp till 20 km/h 
• Snabb och enkel installation
• Programmering och test över nätverk
• PC-baserade konfigurationsprogram-

vara 
• Skyddad mot damm och fukt 
• Underhållsfri sensor
• cULus godkänd

• Ultraljudssensor för montering ovan-
för parkeringsplatsen 

• Kraft och kommunikation via  
Dupline® fältbuss

• 360-graders betraktningsvinkel 
• 8 fritt valbara färger 
• Programmering och test över nätverk
• PC-baserade konfigurationsprogram-

vara 
• Skyddad mot damm och fukt 
• cULus godkänd

• Montagedosa typ A och B kan 
användas tillsammans med alla 
typer av Carpark 3 sensorer och 
LED-indikatorer 

• Plug-and-play installation
• Knock-outs för montering/rörled-

ning/röranslutning
• Innehåller adresseringschip med 

SIN-kod
• cULus approved

• Kraft och kommunikation via  
Dupline® fältbuss

• 360-graders betraktningsvinkel
• 8 fritt valbara färger 
• Används ofta med vertikal sensor
• En indikator kan styra av flera 

sensorer 
• Skyddad mot damm och fukt 
• cULus godkänd

• Genererar kommunikation och förser 
komponenterna med mansöverspän-
ning 

• Fungerar tillsammans med Carpark 
styrenhet typ SBP2WEB24 

• Belastning upp till 2,6 Ah
• Ansluter upp till 90 Carpark senso-

rer via Dupline® fältbuss 
• Max. 50 Carpark sensorer i en linje 
• Montage på DIN-skena 
• cULus godkänd

 SBPSUSL45

 SBPSUSCNT

 SBPSUSL

 SBPBASEx

 SBPILED

 SBP2MCG324

Carpark 3Guidningssystem för parkeringshus 
 45° ultraljudssensor  Vertikal ultraljudssensor  LED indikator
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 Styrenhet Webbserver Displaygränssnitt

Displayer

• Robust och estetisk skärm i alumi-
nium 

• Starka lysdioder, grön-pil eller rött-
kors

• Blå logga för funktionshindrade 
och/eller en stark vit siffra 

• Synligt på mer än 50 m 
• Automatisk kontroll för ljusstyrka
• Inställningar från konfigurationspro-

gramvaran via en enkel meny 
• För inomhus- och utomhusbruk 
• Version för temperaturer under 

-20˚C
• Manöverspänning 24VDC

• Carpark server som länkar ihop 
upp till 10 SBP2WEB24 Carpark 
styrenheter 

• Hanterar parkeringsguidningssystem 
• Inbyggd webbserver för drift och 

övervakning
• Exportera Data i Excel-format 
• Ethernetport 
• Manöverspänning 12 till 28 VDC
• Montage på DIN-skena 
• cULus godkänd

• Robust och estetisk skärm i alumi-
nium 

• Starka lysdioder, grön-pil eller rött-
kors

• Stark vita siffror
• Synligt på mer än 50 m 
• Automatisk kontroll för ljusstyrka
• Inställningar från konfigurationspro-

gramvaran via en enkel meny 
• För inomhus- och utomhusbruk 
• Version för temperaturer under 

-20˚C
• Manöverspänning 24VDC

• Gränssnitt mellan Dupline® fältbuss 
och display

• Plug-and-play-installation, upp till 
300m från display 

• LEDs för indikering av kommunika-
tionsstatus 

• Kompakt 2-DIN hus lämpligt för 
decentraliserad installation 

• cULus godkänd

• Robust och estetisk skärm i alumi-
nium 

• Starka vita LEDs, 16x96 punkter
• Stor ordbredd, ex. ÖPPET 9999 

eller STÄNGT
• Synligt på mer än 50 m 
• Automatisk kontroll för ljusstyrka
• Inställningar från konfigurationspro-

gramvaran via en enkel meny 
• För inomhus- och utomhusbruk 
• Version för temperaturer under 

-20˚C
• Manöverspänning 24VDC

 SBP2WEB24

 SBPDISxAxHx

 SBP2CPY24

 SBPDISxxxx

 SBP2DI48524

 SBPDIS9x

• Styr parkeringsguidningssystemet 
- funktioner för kontroll av belysning 
och ventilation  
- hanterar upp till 7 bussgereratorer, 
vardera med upp till 90 Carpark 
sensorer 

• Möjligt att länka upp till 10 styren-
heter tillsammans med SBP2CPY24 
Carpark webbserver 

• Fullständig integration med överord-
nade styrsystem via Modbus och 
BACnet-IP 

• Inbyggd webbserver för drift och 
övervakning 

• Användarvänligt PC-baserad konfi-
guration 

• cULus godkänd
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