BCP: Varra os Passageiros de Conta
Varra os passageiros de conta · BCP
Instalado em cada um das portas de um ônibus, eles
permitem contar os viajantes graças a seis contadores
independentes que diferem se os passageiros ascenderem
ou eles abaixam, se eles são maduros ou ciranças, o
número de bloqueios e número de ignições.
Fabricado em aluminio e ABS de resistência alta e com
Uma confiança superior para 98%, este sistema é usado
Para evitar o fraude principalmente mas eles también
são a solução definitiva para determinar o orgiem-destino
de útero. O sistema que BCP de Busmatick, definitivamente,
é…
…’’distrito advogado/inspetor a borde de cada ônibus’’.
Software central
Poder ler os contadores manualmente ou os enviar para WiFi
Ao término do dia e deste modo obter todo o tipo de rélatorios/
Você informa. Mas nossa recomendação instalará BCP conectado
a nosso sistema de validação e venda LITE, ou para nosso módulo
de localização Xpia (GPS + MODEM). Nós teremos um sistema de
controle completo que flutua deste modo, enquanto informando
em tempo real de velocidade, posição, execução, etc. O software
central pode ser nosso SAE potente ‘BtkOffice’ morou nos criados
da companhia de transportes ou eles podem usar nossa teia de
plataforma directamente:

Características gerais
Carcasa em ABS e alumínio.
Dimensões: 1100 x 30 x 60 mm.

Eu peso com apoio: 1 kg.

Gama estendida de tensão de 10 a 40 Vdc.

Temperatura de operação: de -10ºC a 55ºC.

Sistema operacional em tempo real RTOS-XP.

Flash de memória e RAM.

Mostre luminoso e acústico.

Exibição opcional LCD para visualizar os
contadores.

Eles podem ser conectados em série até 4 portas.
Comunicações


Dois portos de comunicações (RS232 e RS485) ser conectado outro BCP e uma unidade
lógica.
Pode morar no interior deles/delas um módulo WiFi para descarga de dados.
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