
Soluções para 
Estacionamento Público Rotativo

segurança
praticidade
robustez
sustentabilidade



PainEl solaR 
sustEntávEl
O produto conta com um painel fo-
tossensível que permite a captação de 
energia a partir da luz solar, garantindo 
economia e maior autonomia para a 
solução, além de ser ambientalmente 
responsável.

tEclado 
caPacitivo dKEy
O terminal pode ser configura-
do com o exclusivo dKey, teclado 
capacitivo desenvolvido pela Digi-
con, para coibir o vandalismo e as 
tentativas de fraudes.

PagamEnto no 
caRtão dE débito/
cRédito
Para facilitar a vida dos usuários e tor-
nar os processos das empresas mais 
eficientes e seguros, o Street possibilita 
o pagamento com cartões de débito 
ou crédito. Um jeito mais inteligente de 
cobrar e de pagar.

customização
Com estrutura modular, o equi-
pamento permite a incorporação 
de funcionalidades adaptáveis às 
características de cada aplicação 
e à utilização de diversos meios 
de pagamento (moedas, cartões e 
cédulas).

Alta performance, 
robustez e segurança.
O Street tem sua performance garantida pela tecnologia Digicon, que possui 
mais de uma década de atuação nesse mercado. Modernos recursos eletrônicos 
e mecânicos capacitam o Street a operar nas condições mais severas de uso.

sistEma dg PaRK WEb
• Gestão informatizada via web por meio 
de 3G/4G.

• Monitoramento dos equipamentos atra-
vés de mapa georreferenciado.

• Informação on-line de todas as opera-
ções financeiras, alarmes de consumíveis 
(fim de papel, bateria baixa, cofre próximo 
da coleta) e eventuais falhas dos equipa-
mentos.

• Emissão de relatórios de movimentação 
financeira, eventos e resumo diário.

• tarifas
• localização
• horários
• zonas

• calendários
• mensagens 
• parâmetros

• formatação e recarga de 
créditos, possibilitando 
liberdade de escolha do 
fornecedor de cartões

• geração de cartões 
especiais para cobrança 
diferenciada (cartão 
residente, por exemplo) 

SOFTWARES AUXILIARES SOFTWARE DE GESTÃO (OPCIONAL)

FORMATAÇÃO E GERAÇÃO
DE CARTÕES

CONFIGURAÇÃO
DO SISTEMA

Cartões 
recarregáveis 
(smart cards) 

Coletor de dados
ou 3G/4G 

GERENCIAMENTO
 DE DADOS

• relatórios
• estatísticas
• dados de manutenção 
• dados de arrecadação

Coletor de dados
ou 3G/4G 



Street

1. Painel Solar

2. Urna coletora 
para notificações

3. Display 
big number 
retroiluminado

9. Aceitador de 
moedas

10. Botões 
coloridos 
antivandalismo

11. Devolução de 
moedas

12. Interface de 
comunicação 
infravermelho ou 
Wi-Fi

13. Aceitador 
de cédulas para 
pagamento e 
recarga de cartão 
(opcional)

4. Impressora 
térmica para 
emissão do tíquete

5. Leitura de 
pagamento de 
notificações através 
de código de barras 
(opcional)

6. Teclado capacitivo 
antivandalismo dKey

7. Terminal PIN PAD
para pagamento com 
cartões de débito/crédito

8. Leitor de cartões 
recarregáveis (smart 
cards)

14. Caixas coletoras 
para cédulas (opcional) 
e moedas, oferecendo 
dois níveis de segurança 
com sistema de lacre 
automático

caRactERísticas
• Sensores nas portas principal e do cofre, impedindo sua operação 
quando uma dessas estiver aberta.

• Emissão de relatórios de configuração, ocorrências, arrecadação 
atual e coleta realizada.

• Armazenamento em memória inviolável de todas as operações 
realizadas.

• Software que permite a configuração total do sistema de 
estacionamento.

• Envio e recebimento de dados via coletor portátil através de interface 
de comunicação infravermelha (IR), Wi-Fi ou on-line via web por 3G/4G.

• Geração de dados em formato padrão para emissão de relatórios 
completos de gerenciamento da operação.

• Sistema de emissão de cartões inteligentes, que gerencia a lista de 
cartões bloqueados (perda ou roubo).

• Dimensões: 2051 mm x 403 mm x 594 mm.
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A Digicon reserva-se o direito de alterar qualquer informação constante neste catálogo sem aviso prévio.  agosto/18

assistência 
técnica
A Digicon oferece serviços de assistência técnica 

com cobertura nacional, garantindo o pleno 

e contínuo funcionamento de suas soluções 

presentes nos mais diversificados mercados.

Chapecó - SC

Erechim - RS

Carlos Barbosa - RS

aPlicaçõEs

sEmPRE Em 
movimEnto
A excelência tecnológica e a verticalidade dos 

processos produtivos fazem com que a Digicon 

desenvolva soluções para o trânsito, transporte 

público, estacionamento, controle de acesso e 

de ponto e componentes aeroespaciais. Inovar 

com qualidade, resolver desafios complexos e 

conquistar a confiança das pessoas. Isso move o 

mundo. Isso move o nosso mundo.

Uma evolução com mais de 4 mil unidades instaladas que já beneficiou 

mais de 80 cidades em 12 estados do Brasil. Veja alguns locais:

Gravataí - RS Petrópolis - RJ

Poços de Caldas - MGGramado - RS Piracicaba - SP

www.digicon.com.br
Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS 
CEP 94045-420 • (51) 3489-8700

/company/digiconsa

/digicontecnologia

+55 51 3489-8831

mobilidade@digicon.com.br


