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Inovativne rešitve za lažje upravljanje prometa
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Kako izvajamo?

Svetovanje Projektiranje Izvedba Vzdrževanje

Razvoj



“Korist naše one-stop-shop strategije za združene več sistemske
integrirane rešitve!”

Kontrola dostopa in 
sistemi

upravljanja s ključi

Ovire dostopa in

plačilni sistemi

Električne inštalacije

Programska oprema za 

upravljanje in poročanje

Sistemi upravljanja stavb

CCTV in video detekcija

Detekcija požara,

plina in vloma

Avtomatsko 

prepoznavanje plošč

Štetje ljudi in druge 

senzorske naprave

PGS – Sistem vodenja parkirišč

Polnilne postaje za 

električna vozila



Vodenje in nadzor prometa v mestih

Zasedenost
odprtih
parkirišč

Zasedenost
modra zona

Zasedenost
garažnih hiš Nadzor vstopa

mestnega jedra

Centralna
podatkovna

baza

Nadzor prometa



PROBLEM



Prviprojekt razvit v2011
15.000+ senzorjev v41projektih,v 22državah



Sistem vodenja prometa – zbiranje podatkov

U-Spot
Točkovna 
detekcija

U-Flow
Števec vozil

Zbiranje podatkov iz naših brezžičnih senzorskih sistemov za pregled razpoložljivih zunanjih 

parkirnih mest v realnem času in dodeljevanje stanja posameznemu parkirnemu mestu ali območju:
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ULIČNO PARKIRANJE IZVEN ULIC



Kako deluje? Rešitev za posamezna parkirna mesta
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U-Spot
Točkovni senzor

U-Box
Prehod

U-Flag
Repetitor
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P

Dinamični 
sporočilni znaki



REŠITEV ZA UČINKOVITEJŠO 
RABO PARKIRNIH MEST



Zakaj?

Brezžični sistemi za spremljanje zadnje 
generacije, ki zajemajo in distribuirajo 
informacije v realnem času na področju 
parkiranja in onesnaževanja s 
hrupom. 1

3

Rešitve od točke do točke omogočajo
učinkovitejše in trajnostno upravljanje mest in 
ozemelj.

Študije kažejo da bo 75% ljudi do leta 2050 živelo v mestih.
Prepričani smo, da ta situacija nebo obvladljiva brez uporabe ustreznih  tehnologij.

IoT tehnologija za pametna mesta



PROBLEMI, KI VPLIVAJO NA 
KVALITETO ŽIVLJENJA 

PREBIVALCEV

PROBLEMI, KI VPLIVAJO NA 
UPRAVITELJE PARKIRIŠČ

Pametni sistemi za zunanja parkirišča
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70%
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DELEŽ CESTNEGA PROMETA

Tranzit Iskanje prostega mesta

V Evropi

600.000
Prezgodnjih smrti in €1.600B 
kot posledica onesnaževanja 

zraka vsako leto

30%

70%

GOLJUFIJE

Do 70% goljufij v nekaterih mestih

Produktivnost delovne sile 
pri izvrševanju

GROŽNJE

2015 do 2050
Se bo delež prebivalcev v mestih povečal za 75%

Nova parkirna mesta
Več mestnega območja namenjenega parkiriščem

PRILOŽNOST

REŠITVE PAMETNIH PARKIRIŠČ
Optimizirajte današnje parkirne prostore in 

izboljšajte upravljanje

442 488 518 531
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Rast št. avtomobilov na 1000 preb.

Št. Avtomobilov Linearna (Št. Avtomobilov)



Opis projekta - vodenje

Sistem 
vodenja

parkirišč

Reguliran 
parkirni 
nadzor

Kontinuirano 
spremljanje 

hrupa
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Informacija o razpoložljivosti parkirnih mest je na voljo po ulicah ali skupini ulic in posredovana uporabnikom, v 
želji izboljšati mobilnost v mestu. Realne informacije so lahko s strani upravljalca prirejene za vpliv na izibire
voznikov in zagotovitev, da sistem ne bo povzročal frustracij (pokažite 0 ko je število prostih mest < 5%,…).
Za najboljši efekt je ta informacija prikazana preko dinamičnih sporočilnih znakov, mobilne aplikacije in celo na spletni 
strani mesta.

Dinamični 
sporočilni znaki 
za vodenje 
prometa

Mobilna 
aplikacija 
poda 
razpoložljivost 
parkirnih mest 
v realnem 
času



U-Spot
Točkovna 
detekcija

U-Flow 
Senzor 
štetja

Zunanji podatki
ITpovezljivost

U-Admin
Programska 

platforma

Upravljanje naprave

Analiza uporabe parkirišč

➔Upravljalci

VMS znaki

App

➔ Vozniki

Sistem vodenja mestnih parkirišč– rešitev

Zbiranje podatkov

Rešitve vodenja
Upravljanje &

Analitika

Drugi  

sistemi&  

platforme

Povezljivost
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Sistem vodenja prometa – rešitev



 Brezžični in avtonomni parkirni senzor.

 Odporen na vremenske pogoje.

 Vsakih 10 sekund (nastavljiv za verzijo 2.0, 3-5-10-30, 10 privzeto)

meri Zemeljsko magnetno polje na parkirnem prostoru. Določa

ali je mesto prosto ali zasedeno in zagotavlja naslednje
informacije:

× Stopnjo zasedenosti

× Parkirno sejo

× Stopnjo rotacije

 Z inteligenco senzorjev v Oblaku lahko:

× Ohranjamo detekcijsko natančnost nad 98%.

× Odpravimo magnetne učinke okolja.

× Namestimo izven parkirnega prostora

(robnik/pločnik), brez potrebe po odstranitvi

parkiranih vozil. Tako se stroški namestitve in vzdrževanja

zmanjšajo.

× Maksimiziramo življenjsko dobo senzorjev (do 12 let)

U-Spot : točkovni senzor
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Kako deluje? Zbiranje podatkov



Pomagamo vam izboljšati upravljanje parkirišč

18

Kako deluje? Komunikacijsko omrežje

Prenos podatkov

U-Flag (Repetitor) U-Box(Prehod)

V U-Box pošilja informacije, pridobljene 
iz senzorjev

× Z najbližjim repetitorjem vzpostavi 

mrežno povezavo.
× Povezan na ulično razsvetljavo.
× 4 dni avtonomije baterije.

× Napaja se lahko s pomočjo solarnih celic.

Na platformo pošilja informacije zbrane iz 

senzorjev in repetitorjev.

× U-Sense, ZigBee, and U-Base (3G/GPRS,  
Wi-Fi, Ethernet) moduli vmesnikov.

× Glavna naprava mreže.

× 24 h napajanje.

Dimenzije
v mm

Dimenzije 

v mm



Reguliran nadzor parkirišč –nadzor

TOČKOVNA opozorila kršitev parkiranja v realnem času:

Android mobilni app e-PC za skrbnike:

Spletna verzija e-PC za konfiguracijo in opozorila upravitelju:

App – glavne funkcije:
▪ Opozorila v realnem 

času in skladu s pravili 
parkiranja, ki jih je 
določil upravitelj

▪ Več načinov vodenja v 
prostor z avtomobilom v 
prekršku

▪ Potrditev z možnostjo 
komentarjev

Splet - glavne funkcije:
▪ Definicija pravil parkiranja
▪ Nadzor opozoril in 

aktivnosti skrbnikov
▪ Podatki o zgodovini 

opozoril
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Why Urbiotica? The technology

Sistem: predstavitev tehnologije magnetske detekcije

Ko je parkirno mesto prazno, senzor 
meri določeno vrednost magnetnega 

polja, kar se razvije v informacijo o 
prostem mestu

Ko vozilo parkira, to vpliva na 
senzorsko merjenje 

magnetnega polja, kar se 
razvije v informacijo o 

zasedenem mestu

Senzor zazna to spremembo in 
informacijo brezžično pošlje v 
komunikacijsko mrežo, ki jo 

posreduje na programsko 
platformo

Programska 
platforma

Informacija
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PRIHODNOST JE ZDAJ



www.tenzor.si

info@tenzor.si

H VA L A   Z A  V A Š O  P O Z O R N O S T !

Tenzor – vaš popoln partner za vodenje 

prometa po parkiriščih in varnost!

http://www.tenzor.si/

