
Scan & Go Pro
QR-kodsbaserat accessystem

Scan & Go Pro

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se

FAAC Nordic AB,  info@faac.se, Tel. +46 (0)435-77 95 00 www.faac.se

Med Scan & Go QR-kodsbaserade accessystem 
krävs inga kablage eller nätverk. Det behövs endast 
strömmatning och impul kablar till de rörliga hindren 
(t ex grindar, trafikbommar, rotationsgrindar, vändkors 
eller speedgates. 
Scan & Go Pro är ett flexibelt system som klarar stora applika-
tioner. För enklare applikationer finns Scan & Go Basic. 

Vad kan Scan & Go Pro göra? 

   Förhindra icke önskad parkering

  Fördela kostnader på gemensamma parkeringar

  Skapa små lönsamma parkeringar

  Skicka mail till kunder med inbjudningar (tidsanpassade 
 QR-kkoder för utskrift eller användning på smartphones)

  Skapa tidsanpassade biljetter

Färdiga moduler både för gående och fordon i många olika konfigurationer.

Den minsta 150 x 341 x 90 mm (B x H x D) är avsedd för montage på t ex ett vändkors.

Den största 643 x 2360 x 340 mm (B x H x D) är avsedd för både personbil och lastbil

Fördelar

   Inga kommunikationskablar, endast matarström och  
 impulskabel

  Biljettskrivarna kräver endast ström och kan, beroende på  
 aktuell funktion, placeras där de behövs

  Snabb och enkel installation

  Inga tryckknappar som fastnar

Var kan Scan & Go användas? 
Typiska applikationer är besöksparkeringar, byggvarumarknader, 
hotellparkeringar, hamnanläggningar, bostadsrättsföreningar,  
offentliga toaletter samt kundparkeringar.



Scan & Go Pro
Tillbehör och applikationsexempel

Specifikationer kan ändras utan föregående varning.
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Tillbehör
  Passerkort för anställda

  Skrivare för utskrift av anpassade plastkort

  Scanning av nummerskyltar (för in- och utfart)

  Inbyggd snabbtelefon i modulpelare

  QR-kodskort för setup av kommandon samt ändring av  
 språktext i LCD-displayen

A. Kontorsbyggnad

B. Stormarknad

C. Bostadsrättsförening

D. Hotell

E/J. Virtuel Printer

F. Bordsskrivare

G. POS (kassalösning med interface)

H. QR-kodsuppdaterare

I. Interface på hemsida

K. Manuell betalning

L. Betalstation för gående

M. Utfartspelare

N. Infartspelare

O. Nummerskyltsscanner

  Inbyggd RFID-läsare i pelaren

  Virtuell skrivare, mjukvara för PC för att skapa anpassade  
 QR-kodsbaserade biljetter som kan sändas med mail  
 eller till smartphone

  QR-kodsuppdaterare

  Admin Tool, mjukvara för administration av text på biljetterna  
 samt ändring av tider på biljetternas giltighetstider

EXEMPEL PÅ TYPISKA INSTALLATIONER (schematiserad) 

UTFÖRES AV BESTÄLLAREN 
Betongfundament för infästning avpelare samt inkoppling och installation.


