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 MODULE PHẦN MỀM 

 Ѧ cài đặt
 Ѧ giám sát
 Ѧ cấu hình
 Ѧ báo cáo
 Ѧ người dùng

 CẤU TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE 

 Ѧ EPE — robot phát vé
 Ѧ EPS — robot soát vé
 Ѧ EPP — kiểm soát ra vào
 Ѧ EPA — trạm thu phí tự động
 Ѧ EPC — Trạm thu phí bán tự động
 Ѧ  EPZ — Phần mềm chuyển đổi giữa chế độ tự động và nhân viên 

điều khiển
 Ѧ CRS — Phần mềm quản lý tổng và module
 Ѧ EPV — Kiếm soát vé
 Ѧ  EPK — Hiển thị thông tin ( Hiển thị thông tin về thẻ/vé đỗ xe)
 Ѧ EPU — Ứng dụng cho khách hàng
 Ѧ  EPD — Kiểm soát cửa (Kiểm soát ra vào nhiều khu đỗ xe) 

 MODULE PHẦN MỀM TÙY CHỌN 

 Ѧ API — tích hợp giao tiếp với phần mềm bên thứ ba
 Ѧ ANPR — Phần mềm tự động nhận diện biển số
 Ѧ CRS photo — tự động chụp hình khi xe ra vào
 Ѧ Khách hàng — ứng dụng quản lý thanh chắn từ xa
 Ѧ  Khuyến mãi — phần mềm hỗ trợ in ấn các voucher  

giảm giá, chương trình khuyến mãi

 MODULE PHẦN CỨNG TÙY CHỌN 

 Ѧ PVM — Màn hình thông báo số chỗ trống
 Ѧ ASFR — Màn hình thông báo chổ chỗ trống/đầy chỗ
 Ѧ AGPS — Hệ thống hướng dẫn đỗ xe

Tổng quan về công nghệ:
Bar code 2D n Thẻ từ RFID n Thẻ từ RFID từ xa và nhận diện biển số xe

Các loại thẻ RFID:
Thẻ ngắn hạn n Thẻ tháng (dài hạn) n Thẻ khuyến mãi

Eurostellar tự hào là Đối tác Độc quyền của Hãng Công nghệ Autogard tại thị trường Đông Nam Á.  Autogard  - Một 
trong những doanh nghiêp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý bãi đỗ xe thông minh và kiểm soát giao thông công 
cộng tại Châu Âu và thế giới. Cùng nhau, chúng tôi không ngừng nổ lực cung cấp cho thị trường các giải pháp quản 
lý bãi đỗ xe thông minh và kiểm soát giao thông‚ may đo cho người tiêu dùng Việt.

Thiết kế hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, hàm lượng kỹ thuật cao, hiệu suất hoạt động bền bỉ và đáng tin 
cậy trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất là những yếu tố quan trọng giúp sản phẩm AUTOGARD được 
tin dùng và phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới.  AUTOGARD đã đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001 từ năm 2009. Trở thành đối tác của chúng tôi tại thì trường Đông Nam Á, bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình, 
chuyên nghiệp, thời gian xử lý đơn hàng, phản hồi yêu cầu nhanh chóng và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Chúng tôi luôn 
không ngừng nổ lực nghiên cứu, cho ra đời các dòng sản phẩm chất lượng, dễ dàng cấu hình, điều chỉnh, tạo nên 
những giải pháp phù hợp nhất với từng nhu cầu của khách hàng.

 ƯU ĐIỂM 

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe EcoPark II là giải pháp nâng cao doanh thu bãi đỗ xe và quản lý xe hiệu quả, phù hợp cho mọi quy mô bãi đỗ xe 
từ đơn giản, nhỏ lẻ đến những dự án lớn, phức tạp như khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại, sân bay, hệ thống giao thông đa dụng. 
Phần mềm mạnh mẽ và ổn định, tận dụng tất cả thế mạnh giao tiếp trực tuyến, liên tục cung cấp chức năng điều khiển bãi đỗ xe trực tiếp. 
Hệ thống API tích hợp cho phép EcoParkII dễ dàng kết hợp với thiết bị và phần mềm bên thứ ba, cho phép truy xuất dữ liệu với hệ thống 
kiểm soát và quản lý ra vào tòa nhà và những hệ thống khác, ngay cả với hệ thống thanh toán của ngân hàng. Bất kể khi bổ sung thêm 
module hoặc thiết bị nào đều có thể tương thích với hệ thống EcoPark II hiện tại, nhanh chóng giúp các Nhân viên vận hành xử lý hệ thống 
trơn tru. Sử dụng công nghệ quét barcode 2D đảm bảo khả năng nhận diện vé xe hoàn hảo cho trạm thu phí tự động và robot soát vé thông 
minh. Sử dụng giấy cuộn thay vì dùng giấy thường giúp tiết kiệm chi phí vận hành, tiện lợi và dễ dàng cho khách hàng. EcoPark II cũng 
cung cấp giải pháp quản lý thẻ từ thông minh cho khách hàng thường xuyên, khách hàng VIP hoặc nhân viên làm việc trong tòa nhà với hệ 
thống giảm giá, khuyến mãi đa dạng mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

EcoParkII là thế hệ giải pháp quản lý bãi đỗ xe mới dựa trên nền tảng EcoPark tiền nhiệm, trải qua hơn hai thập kỷ chuyên môn và kinh nghiệm 
trong ngành Quản lý bãi đỗ xe. Nhờ vào thiết kế mới, các thiết bị trong hệ thống dễ dàng được lắp ghép hoặc tháo rời, tạo nên sự uyển chuyển 
và đa chức năng. Điều đó giúp EcoParkII trở thành hệ thống hoàn hảo cho mọi quy mô dự án khác nhau.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE HIỆN ĐẠI



 EPE 
 ROBOT XUẤT THẺ LỐI VÀO 

 Ѧ Robot tự động xuất thẻ hoặc bằng nút bấm
 Ѧ Kiểm tra bảng số xe*
 Ѧ Kiểm tra thẻ từ*
 Ѧ Chống gian lận
 Ѧ Tùy chỉnh hành động robot xuất thẻ khi bãi xe đầy
 Ѧ Tùy chỉnh hành động robot xuất thẻ ngoài giờ hoạt động*
 Ѧ Phòng ngừa gian lận sử dụng lại vé cũ*
 Ѧ Chức năng đếm xe
 Ѧ Giao tiếp intercom giọng nói hai chiều
 Ѧ Cảm biến báo sắp hết giấy
 Ѧ Tự động thu hồi/hủy nếu vé không được lấy đi
 Ѧ Đèn khây vé
 Ѧ Màn hình thông tin
 Ѧ Kết nối trực tiếp với hệ thống chụp biển số ANPR

 EPS 
 ROBOT SOÁT VÉ 

 Ѧ Xác nhận vé ra cổng
 Ѧ Xác nhận voucher giảm phí, miễn phí
 Ѧ Xác nhận biển số xe
 Ѧ Đầu đọc soát vé RFID
 Ѧ Chống gian lận
 Ѧ Đếm số phương tiện
 Ѧ Giao tiếp giọng nói Intercom
 Ѧ Đầu đọc barcode 2D
 Ѧ Màn hình hiển thị thông tin

 AGF3 
 THANH CHẮN TỰ ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO 

 Ѧ  Thiết kế cho: bãi đỗ xe, trạm an ninh trên đường,trạm thu phí, cây 
xăng

 Ѧ Thiết kế vận hành liên tục 24/7
 Ѧ Tốc độ hoạt động thanh chắn cực nhanh (1.2 giây)
 Ѧ Tốc độ vận hành trên 600 xe/ giờ
 Ѧ Động cơ điều khiển thanh chắn 3m với phản quang cao
 Ѧ Tùy chọn màu sơn tĩnh điện
 Ѧ Hoạt động trơn tru và êm ái
 Ѧ Điều khiển bằng vi xử lý thông minh
 Ѧ Góc gập 90 độ hoặc mở 180 độ dành cho trần thấp*
 Ѧ Thanh chắn đèn LED nổi bật*
 Ѧ Giá đỡ tháo rời*
 Ѧ Góc thanh chắn an toàn cho xe và người đi bộ*
 Ѧ Chức năng đóng mở tự động*

 EPA  
 TRẠM THU PHÍ TỰ ĐỘNG 

 Ѧ Tùy chọn tự động kiểm tra phí 24/7
 Ѧ  Chấp nhận thanh toán bằng tiền xu, tiền mặt với hai đơn vị tiền tệ 

khác nhau theo tỉ giá cố định*
 Ѧ Tự động thối và nạp tiền xu (Dung lượng lên đến 3000 xu các loại)
 Ѧ Tự động thối tiền giấy
 Ѧ POS thanh toán thẻ tín dụng (Tùy chọn theo quốc gia)
 Ѧ Tự động hoặc tự chọn hóa đơn có thuế
 Ѧ  Nút báo mất thẻ - tự động xuất thẻ mới và thu phí làm thẻ mới 

trước
 Ѧ Đầu đọc thẻ từ RFID, tùy chọn cho thẻ xe tháng trả trước
 Ѧ  Tùy chọn bổ sung lên đến 3 chế độ tính phí đỗ xe (Phí cho người 

khám bệnh thường xuyên, miễn phí đi siêu thị,v..v.)
 Ѧ Tự động xuất báo cáo ngay cả khi đang thu phí
 Ѧ Tự động xuất báo cáo hàng ngày với tùy chỉnh mẫu báo cáo
 Ѧ Giao tiếp giọng nói Intercom
 Ѧ Cảm biến báo hiệu hết giấy
 Ѧ Đầu đọc barcode 2D
 Ѧ Màn hình hiển thị thông tin
 Ѧ Bảng thông báo dạ quang

 EPP  
 ROBOT SOÁT VÉ LỐI RA 

 Ѧ Xác nhận bằng thẻ từ
 Ѧ Chống gian lận
 Ѧ Chức năng đếm xe

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH



 EPC  
 TRẠM THU PHÍ 

 Ѧ Giải pháp thu phí tại POS
 Ѧ Xác nhận voucher giảm phí, miễn phí
 Ѧ  Bao gồm cả màn hình điều khiển cảm ứng, khe nhận/trả tiền, máy 

in, đầu đọc barcode 2D, Màn hình cho khách hàng, nguồn điện dự 
phòng

 Ѧ Dự phòng máy tính tiền
 Ѧ Giao diện thân thiện người dùng
 Ѧ Tự động tính toán tiền thối
 Ѧ Lưu trữ nhật kí giao dịch tiền mặt
 Ѧ  Các loại báo cáo đa dạng (theo ca, theo ngày, theo tuần, theo 

tháng,v..v.)
 Ѧ  Dễ dàng điều chỉnh mẫu vé xe - tùy chọn vị trí quảng cáo hoặc 

thông tin khách hàng trên vé
 Ѧ Quầy thu ngân đa năng
 Ѧ Giao diện quản lý độc lập
 Ѧ  Tự động mở thanh chắn sau khi thanh toán (EPC có thể sử dụng 

hai chiều, robot phát vé và thu vé ra vào cùng thời điểm)*
 Ѧ  Tùy chỉnh phím bấm mở thanh chắn cho Nhân viên vận hành 

trong những trường hợp đặc biệt hay khẩn cấp (xe thư, xe bảo trì, 
khách VIP, xe chuyên dụng,v..v.)

 Ѧ  Tùy chọn xuất vé xe mới cho người mất vé (Nút mất vé) hoặc vé ra 
một chiều (Nút EXIT)

 Ѧ  Hỗ trợ nhiều loại biểu phí khác nhau (Ngày/đêm, Ngày thường/ 
Cuối tuần, gửi dài hạn,v.v..)

 EPV  
 THIẾT BỊ XÁC NHẬN GIẢM PHÍ, MIỄN PHÍ 

 Ѧ  Giải pháp đơn giản và hiệu quả quản lý các chương trình giảm, 
miễn phí đỗ xe cho văn phòng, cửa hàng hay lễ tân khách sạn,v.v.

 Ѧ  Phần mềm kiểm soát và báo cáo các chương trình giảm phí, miễn 
phí hiện tại

 Ѧ Tính năng giảm giá cho hóa đơn tiếp theo
 Ѧ Mở rộng lên đến 7 chương trình giảm giá khác nhau
 Ѧ Thông báo khi trùng mã giảm giá
 Ѧ Kết nối với CRS thông qua Ethernet (cáp mạng/wifi)
 Ѧ Giao diện cảm ứng với đầu đọc Bar code 2D

 EPK 
 QUẦY THÔNG TIN 

 Ѧ  Thông tin được thể hiện đầy đủ trên vé ( thời gian đỗ xe miễn phí, 
vị trí, NP*, hướng dẫn thanh toán)

 Ѧ  Thông tin được thể hiện đầy đủ qua thẻ xe tháng (mã xác nhận, vị 
trí, hiệu lực, NP*, tình trạng tín dụng)

 EPU  
 GIAO DIỆN 
 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG  

 Ѧ Đầy đủ chức năng, cấu hình

Ví dụ: 
 Ѧ  Máy xuất thẻ tự động
 Ѧ Trạm thanh toán tự động

Ghi chú: Tùy chọn hoặc có thể yêu cầu thêm thiết bị.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH



EPS
robot soát vé

EPA
trạm thu phí tự động

EPE
robot phát vé

EPC
trạm thu phí bán tự động

AGF3
hệ thống kiểm soát thanh 

chắn 3 pha thế hệ mới

AGF3
hệ thống kiểm soát thanh 

chắn 3 pha thế hệ mới

PVM
màn hình thông báo số chỗ trống

COUNTER
chức năng đếm xe

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE HIỆN ĐẠI

ANPR
phần mềm tự động nhận 

diện biển số



PHẦN MỀM    QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE VÀ CÁC MODULE



 PHẦN MỀM QUẢN LÝ CRS VÀ MODULE 

 Ѧ  Phần mềm quản lý trọn bộ bãi đỗ xe
 Ѧ  Xác nhận và kiểm soát vé/ thẻ xe, giảm giá, khuyến mãi và thanh 

toán.
 Ѧ Quản lý tài khoản thanh toán cho thẻ xe tháng
 Ѧ  Tính toán số lượng chỗ trống (khách vãng lai và khách xe tháng) 

và hiển thị trên bảng hướng dẫn.
 Ѧ Ngăn chặn việc cố tình dùng vé miễn phí, giảm giá đã hết hạn
 Ѧ Liên tục giám sát và đồng bộ hóa toàn bộ thiết bị
 Ѧ Giám sát trực tiếp toàn bộ hoạt động của bãi đỗ xe
 Ѧ Tự động sao lưu dữ liệu mỗi ngày
 Ѧ  Xử lý sự cố tự động theo lịch trình hoặc ngữ cảnh (ví dụ: tự động 

mở thanh barrier vào giờ cao điểm hoặc buổi tối)
 Ѧ Hệ thống điều khiển thiết bị từ xa thông qua module phần mềm
 Ѧ Tự động chuẩn bị và truy xuất báo cáo
 Ѧ  Dễ dàng trao đổi dữ liệu với bên thứ ba thông qua Giao diện lập 

trình (API)
 Ѧ  Phần mềm được bổ sung nhiều tính năng cao cấp của hệ thống 

quản lý xe hơi, giám sát, cấu hình, cài đặt và báo cáo có sẵn. Phần 
mềm cho người dùng thẻ xe tháng tùy chọn.

 MODULE CÀI ĐẶT 

Cài đặt chi tiết toàn bộ hệ thống.

 Ѧ  Phần mềm quản lý người dùng hoặc nhóm người dùng, bao gồm 
cả chức năng Quản Lý.

 Ѧ  Cài đặt biểu phí riêng biệt cho từng nhóm người dùng, nhân viên 
vận hành (biểu phí được thiết kế độc lập, đa dạng nhiều loại biểu 
phí có thể được áp dụng cho các vé xe, thẻ xe khác nhau, khu vực 
khác nhau, các gói dịch vụ khác nhau.)

 Ѧ  Hệ thống đếm chỗ trống sẽ tạo ra các ngữ cảnh xử lý khi số chỗ đỗ 
xe đầy

 Ѧ  Tùy chọn tạo nhóm người dùng theo mục đích riêng hoặc theo giờ 
nhất định (Ví dụ: thẻ xe được vào mọi khu vực, chỉ vào buổi tối, thẻ 
xe người giúp việc chỉ được vào buổi sáng và phải rời đi trước 12h)

 Ѧ Và nhiều chức năng hay hơn thế nữa.

 MODULE GIÁM SÁT 

Báo cáo chi tiết và trực tiếp toàn bộ thiết bị trong hệ thống, điều 
khiển từ xa các thiết bị, tùy chỉnh số lượng chỗ trống ngay lập tức khi 
cần.

 Ѧ   Giám sát tổng quát tình trạng của hệ thống và thiết bị ngoại vi ( 
giấy in vé, kho tiền thừa, tình trạng của thanh chắn,v.v.).

 Ѧ  Điều khiển từ xa các thanh chắn tự động và điều khiển đồng thời 
nhiều thiết bị, nhiều hành động liên hoàn ( đóng/mở 1 lần, đóng/
mở liên tục, chế độ tự động).

 Ѧ  Điều chỉnh tình trạng chỗ trống với tự chọn chỉnh tay
 Ѧ  Cập nhật tức thời tình trạng và số lượng vé/thẻ đang hiện diện 

trong bãi đỗ xe
 Ѧ  Tùy chọn tính năng tự động hủy thẻ xe hoặc chỉnh tay (trường hợp 

khách hàng mất thẻ)
 Ѧ Khởi động lại từ xa các thiết bị. 

PHẦN MỀM    QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE VÀ CÁC MODULE



 MODULE PHÁT HIỆN SỰ CỐ 

 Ѧ  Ghi nhận lịch sử ra vào, bao gồm cả hình ảnh phương tiện; truy 
xuất dữ liệu theo ngày/giờ/số thẻ/số vé/biển số,.v.v.

 Ѧ  Tùy chọn nhập tay biển số xe, trong trường hợp camera không đọc 
chính xác biển số.

 Ѧ Truy xuất dữ liệu thanh toán với tính năng sao lưu hóa đơn.
 Ѧ  Danh sách các chương trình khuyến mãi đang áp dụng với tính 

năng xuất dữ liệu cho các công ty/cửa hàng/ siêu thị muốn làm 
chương trình miễn phí đỗ xe cho khách hàng.

 Ѧ Truy xuất dữ liệu cho các mục đích khác
 

 MODULE BÁO CÁO 

 Ѧ  Tự động hoặc tùy chỉnh báo cáo tổng quan về tình hình thu chi, 
tình hình trạm thu phí tự động.

 Ѧ  Truy cập chi tiết từng báo cáo - phân loại doanh thu và tình hình 
tiền mặt.

 Ѧ  Tùy chọn xây dựng báo cáo riêng- theo ngày, theo tuần, theo 
tháng,v.v..

 

 MODULE DÀNH CHO KHÁCH THẺ THÁNG 

 Ѧ  Phần mềm tùy chọn dùng cho người dùng thẻ tháng, thẻ thường 
xuyên hoặc quản lý nhóm người dùng của công ty.

 Ѧ  Nhóm khách hàng với quyền truy cập và thời gian truy cập nhất 
định

 CRS FOTO 

 Ѧ  Tính năng tự động chụp ảnh xe tại thời gian ra vào trạm
 Ѧ Hình ảnh được gán theo từng mã vé xe, giúp dễ dàng truy cập.

 ANPR 
 CAMERA NHẬN DIỆN BIỂN SỐ TỰ ĐỘNG 

 Ѧ  Tự động nhận diện biển số xe.
 Ѧ Hình chụp tự động gán theo mã thẻ/vé xe.
 Ѧ  Tự động xác nhận biển số và tự động mở thanh chắn (người dùng 

thẻ tháng, nhân viên,v..v.)
 Ѧ  Tự động mở thanh chắn lối ra cho khách hàng đã thanh toán phí 

gửi
 Ѧ  Tính năng kiểm tra song song (xác nhận lại vé xe/thẻ xe có trùng 

khớp với biển số hay không)
 Ѧ Kiểm tra người dùng tương ứng với biển số xe 

 KHÁCH HÀNG 

 Ѧ  Ứng dụng điều khiển thanh chắn tự động từ xa
 Ѧ Thiết kế trạm điều hành riêng cho Nhân viên vận hành
 Ѧ  Tùy chọn chức năng điều khiển từ xa cho một số khách hàng VIP 

(Chủ đầu tư, Giám Đốc,khách VIP)
 Ѧ Tùy chỉnh tính năng đóng mở
 Ѧ Cho phép kiểm soát một hoặc nhiều thanh chắn cùng lúc

 VOUCHER GIẢM GIÁ 

 Ѧ  Phần mềm in voucher giảm giá dành cho bãi đỗ xe
 Ѧ Tùy chỉnh mẫu voucher với nhiều loại giấy in

 GIẢI PHÁP KẾT HỢP VỚI BÊN THỨ BA 

Để dễ dàng kết hợp với bên thứ ba

 PHỤ KIỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

 Ѧ  CCTV Camera - Tăng cường kết hợp để đảm bảo an ninh và giám 
sát từ xa cho bãi đỗ xe

 Ѧ  Cảm biến vòng lặp - phát hiện phương tiện và tính năng kích hoạt 
thanh chắn an toàn

 Ѧ  Cảm biến thanh chắn và góc mở an toàn - ngăn chặn các sự cố 
cho xe hoặc người đi bộ khi đóng mở thanh chắn

 Ѧ  Đèn LED báo hiệu trên thanh chắn - tăng cường báo hiệu tránh sư 
cố và có thể tùy chỉnh màu sắc

Ghi chú: AUTOGARD cam kết đảm bảo thông tin được cung cấp trong danh mục này là xác thực. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi bất 
cứ lúc nào mà không cần thông báo các thông tin có trong tài liệu. Mọi thay đổi thông tin trong tài liệu này nếu không được xác nhận từ 
AUTOGARD, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với sai lệch hoặc thiếu sót nào trong danh mục hoặc các thiệt hại do sai sót từ tài liệu 
này gây ra. Trân trọng.

PHẦN MỀM    QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE VÀ CÁC MODULE



 RKB — TƯờNG CHẮN CHẤN THủY LỰC 

Kết cấu mạnh mẽ và bền bỉ của Tường chắn thủy lực RKB sẽ là lựa chọn 
hàng đầu trong việc ngăn chặn việc truy cập trái phép vào trong các khu 
vực cấm hoặc khuôn viên riêng nơi yêu cầu cấp độ an ninh cao như Khu 
quân sự, Sân bay, Nhà máy hạt nhân, Khu công nghệ cao, cao ốc, đại sứ 
quán, cơ quan chính phủ, v.v. 
Công nghệ hàn hồ quang MIG và thép mạ kẽm gia tăng tuổi thọ sản 
phẩm và chống chịu được thậm chí trong thời tiết khắc nghiệt nhất.  
Vi xử lý điện tử và bảng điều khiển thông minh kết hợp với ống thủy lực 
được bảo vệ trong cabin độc lập giúp đảm bảo hiệu suất hoạt động tối 
đa và ổn định. 
Tủ trung tâm với chất liệu thép sơn tĩnh điện được lắp đặt tại vị trí an 
toàn trong phạm vi 20 mét từ tường chắn,thông thường được đặt ngầm 
dưới lòng đất nhằm hạn chế tối đa rủi ro tổn hại hoặc nhiễu loạn trong 
trường hợp có đột nhập trái phép vào khu vực đang được bảo vệ.

 ARB — TƯờNG CHẮN ĐIỆN Cơ  

Hoàn toàn phù hợp cho các khu vực yêu cầu giải pháp an ninh ở mức độ 
tương đối. Cấu tạo đơn giản cung cấp độ bảo vệ cao và quản lý ra vào 
hiệu quả. Tường chắn cơ điện ARB có thể dễ dàng lắp đặt ngay tại cổng 
ra vào đang hoạt động mà không thay đổi kết cấu xây dựng. Đồng thời, 
hệ thống cũng hỗ trợ lắp đặt trực tiếp mà không cần phải điều chỉnh hay 
xây dựng thêm hạ tầng. 
Với khung thép mạ kẽm chống ăn mòn và màu vàng/đen sơn tĩnh điện là 
một điểm cộng trong việc phòng tránh các xâm nhập trái phép. 
Tủ trung tâm với chất liệu thép sơn tĩnh điện không gỉ, chống trầy, tùy 
chọn nhiều màu RAL. 
Tường chắn điện cơ ARB được cung cấp kèm với trụ đèn tín hiệu xanh/đỏ.

 ECOPARK II — HỆ THỐNG QUẢN  LÝ BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG       

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe EcoPark II là giải pháp nâng cao doanh thu bãi đỗ xe và quản lý xe hiệu quả, phù hợp cho mọi quy mô bãi đỗ xe từ đơn giản, 
nhỏ lẻ đến những dự án lớn, phức tạp như khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại, sân bay, hệ thống giao thông đa dụng. Phần mềm mạnh mẽ 
và ổn định, tận dụng tất cả thế mạnh giao tiếp trực tuyến, liên tục cung cấp chức năng điều khiển bãi đỗ xe trực tiếp. Hệ thống API tích hợp cho phép 
EcoParkII dễ dàng kết hợp với thiết bị và phần mềm bên thứ ba, cho phép truy xuất dữ liệu với hệ thống kiểm soát và quản lý ra vào tòa nhà và những 
hệ thống   khác, ngay cả với hệ thống thanh toán của ngân hàng. Bất kể khi bổ sung thêm module hoặc thiết bị nào đều có thể tương thích với hệ thống 
EcoPark II hiện tại, nhanh chóng giúp các Nhân viên vận hành xử lý hệ thống trơn tru. Sử dụng công nghệ quét barcode 2D đảm bảo khả năng nhận diện 
vé xe hoàn hảo cho trạm thu phí tự động và robot soát vé thông minh. Sử dụng giấy cuộn thay vì dùng giấy thường giúp tiết kiệm chi phí vận hành, tiện 
lợi và dễ dàng cho khách hàng. EcoPark II cũng cung cấp giải pháp quản lý thẻ từ thông minh cho khách hàng thường xuyên, khách hàng VIP hoặc nhân 
viên làm việc trong tòa nhà với hệ thống giảm giá, khuyến mãi đa dạng mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

 AG500 — THANH CHẮN TỰ ĐỘNG   

Là rào chắn tự động linh hoạt nhất. Động cơ hoạt động công suất cao 
và thanh chắn dài dến 5 mét làm cho AG500 phù hợp với mọi công trình 
giao thông.Tủ trung tâm được sơn tĩnh điện với thép không gỉ. Tùy chọn 
màu sắc. 
Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và cực lạnh, tủ trung tâm có thể 
được trang bị thêm lớp thép chống mòn đi kèm.



 AGF3 — HỆ THỐNG KIỂM SOÁT 
 THANH CHẮN 3 PHA THẾ HỆ MỚI 

Hệ thống AGF3  giới thiệu một công nghệ mới dành cho thanh chắn tự 
động với hiệu suất hoạt động 100% và tốc độ gạt 1.2s thiết kế riêng cho 
bãi đỗ xe. Tùy chọn thanh chắn với cự ly lên đến 3 mét. Động cơ 3 pha 
giúp đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài kể cả trong điều kiện 
hoặc thời tiết khắc nghiệp nhất. Tủ trung tâm thiết kế bắt mắt và thanh 
chắn với dãy đèn LED tích hợp làm tăng độ an toàn và đảm bảo giao 
thông hiệu quả. Khung thép chịu lực cùng với vật liệu composite cung 
cấp khả năng chịu lực tốt. Tùy chọn màu sơn tủ trung tâm.

 AG900 — THANH CHẮN TỰ ĐỘNG 

AG900 là một hệ thống thanh chắn tự động mạnh mẽ với cự ly chắn lên 
đến 9 mét, thích hợp cho các dự án Khu công nghiệp hoặc dự án lớn. 
Động cơ công suất cao sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động ổn định và bền bỉ 
kể cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Đồng thời, AG900 cũng sử dụng 
cho quản lý giao thông đô thị. Tủ trung tâm sử dụng chất liệu hợp kim 
thép mạ kẽm.Tùy chọn sơn tĩnh điện chống trầy và ăn mòn, đảm bảo 
hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết cực lạnh và khắc nghiệt nhất. 
Tùy chọn màu sơn. 

 HB900 — HỆ THỐNG THANH 
 CHẮN BÁN TỰ ĐỘNG 

Hệ thống thanh chắn bán tự động này có động cơ hỗ trợ thanh chắn lên 
đến 9 met là một lựa chọn hoàn hảo cho các khu vực có lượng lưu thông 
thấp. Sản xuất từ các hợp kim cường lực với động cơ khóa hai điểm 
cuối, thanh chắn bán tự động tạo nên giải pháp kiểm soát ra vào ưu việt 
nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí tối đa. Tay nâng thanh chắn với tạ cân 
bằng lực giúp việc đóng mở thanh chắn vô cùng dễ dàng và tiện lợi, ngay 
cả với thanh chắn dài nhất. Khung thép và tạ cân bằng được hàn hồ 
quang và sơn tĩnh điện. Màu sắc tùy chọn theo gam màu RAL.

 AGM1 — THANH CHẮN TỰ  
 ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO 

Thanh chắn tự động tốc độ cao với hiệu suất hoạt động 100% và tốc độ 
gạt là 1.2s, đặc biệt thiết kế riêng cho các dự án có lưu lượng giao thông 
cao, như là hệ thống bãi đỗ xe, trạm xăng dầu, trạm thu phí tự động. Đi 
kèm thanh chắn lên đến 3 mét. Bộ trung tâm mạnh mẽ hoạt động hoàn 
hảo ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu vận hành 
khắc khe nhất. 
Tủ trung tâm dùng chất liệu thép hợp kim, thép chống gỉ hoặc chống ăn 
mòn. Tùy chọn màu sơn.

 AGH7 — BỘ THANH CHẮN 
 TỰ ĐỘNG CHIỀU NGANG 

Một phương án độc đáo giúp quản lý giao thông đường phố, AGH7 cung 
cấp động cơ gạt thanh chắn theo chiều ngang và hỗ trợ thanh chắn lên 
đến 7 met. Cần thiết cho việc kiểm soát giao thông, đặc biệt là trong các 
đường hầm nơi diện tích giới hạn và việc áp dụng các rào cản tự động 
được vận hành theo chiều dọc thường xuyên bị hạn chế. 
Tủ trung tâm dùng chất liệu hợp kim thép mạ kẽm. Tùy chọn hợp kim 
thép không gỉ hay chống ăn mòn, sẽ tăng cường khả năng kháng chịu 
các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tùy chọn màu theo gram màu RAL.

 ATR800 — CổNG QUAY 
 BA CHâN COMPACT 

Kiểm soát truy cập an toàn, nhanh chóng, tiện lợi cho người dùng và 
hoạt động ổn định. Đây là những gì bạn mong đợi từ một thiết bị kiểm 
soát truy cập cho người đi bộ. Với cổng quay ba chân hai chiều ATR, bạn 
sẽ có được tất cả và hơn thế nữa. Động cơ điện từ hiệu suất cao và giảm 
xóc thủy lực mang lại hiệu suất vượt trội trong các khu vực di chuyển 
dành cho người đi bộ, chẳng hạn như sảnh vào của tòa nhà văn phòng 
và khu công nghiệp. Bất kỳ sự kết hợp với hệ thống an ninh nào đều có 
thể hỗ trợ. Cổng quay ba chân ATR dùng chất liệu hợp kim thép không gỉ 
và chống ăn mòn. Tùy chọn màu sơn theo gram màu RAL.



 ATR1000 — CổNG QUAY BA CHâN 
 BR VỚI CHẾ ĐỘ KHẩN CẤP TỰ ĐỘNG 

Nhằm mang lại an toàn tối đa cho tính mạng và sức khỏe người dùng, 
ATR100 cổng quay ba chân được trang bị hệ thống an ninh với tính năng 
tự động mở khi có trường hợp khẩn cấp. Bằng việc tiếp nhận tính hiệu từ 
xa trong trường hợp ngắt điện, barrier tự động gập xuống và mở đường 
cho người đi bộ thoát hiểm trong trường hợp có báo cháy, động đất hoặc 
các trường hợp khác. Việc kết hợp giữa cổng quay và hệ thống an ninh 
hoặc hệ thống PCCC là hoàn toàn dễ dàng và triệt để.  
Động cơ điện từ hiệu suất cao và chấn giảm xóc thủy lực mang lại hiệu 
quả hoạt động vượt trội tại các khu vực người đi bộ đông đúc, như tòa 
nhà văn phòng hay khu công nghiệp. Bất kỳ sự kết hợp với hệ thống an 
ninh nào đều có thể hỗ trợ.Cổng quay ba chân ATR dùng chất liệu hợp kim 
thép không gỉ và chống ăn mòn. Tùy chọn màu sơn theo gram màu RAL.

 ATR900 CA — CổNG QUAY BA CHâN 
 TỰ ĐỘNG VỚI TIỀN XU 

Cổng quay ba chân thu tiền xu được thiết kế đặc biệt kết hợp với ứng dụng 
thanh toán, như những khu vực công cộng,v.v, nơi mà cần không chỉ để 
đáp ứng nhu cầu ra vào đa dạng mà còn đảm bảo doanh thu. Máy tiếp 
nhận tiền xu có thể tiếp nhận hai đơn vị tiền tệ đồng thời, cùng khả năng 
hoàn trả tiền thừa đến 4 mệnh giá khác nhau. 
Động cơ điện từ hiệu suất cao và chấn giảm xóc thủy lực mang lại hiệu 
quả hoạt động vượt trội tại các khu vực người đi bộ đông đúc, như tòa 
nhà văn phòng hay khu công nghiệp. Bất kỳ sự kết hợp với hệ thống an 
ninh nào đều có thể hỗ trợ.Cổng quay ba chân ATR dùng chất liệu hợp kim 
thép không gỉ và chống ăn mòn. Tùy chọn màu sơn theo gram màu RAL.

 ATR900 — CổNG QUAY BA CHâN 

Mang những tính năng ưu việt tương tự như Cổng Tripod ATR800, thiết kế 
rộng rãi nhưng vẫn gọn gàng cho phép ATR900 dễ dàng mở rộng nhiều 
loại đầu đọc thẻ, thiết bị thanh toán hay quản lý thẻ và nhiều phụ kiện 
khác, mang lại cho người dùng sự tiện dụng và linh hoạt. 
Động cơ điện từ hiệu suất cao và chấn giảm xóc thủy lực mang lại hiệu 
quả hoạt động vượt trội tại các khu vực người đi bộ đông đúc, như tòa 
nhà văn phòng hay khu công nghiệp. Bất kỳ sự kết hợp với hệ thống an 
ninh nào đều có thể hỗ trợ.Cổng quay ba chân ATR dùng chất liệu hợp kim 
thép không gỉ và chống ăn mòn. Tùy chọn màu sơn theo gram màu RAL.

 ATL900 — CổNG XOAY ĐIỆN Cơ  

Cổng xoay điện cơ bằng thép không gỉ trang nhã với cánh bằng thép 
không gỉ hoặc kính trong suốt hoặc kính mờ là giải pháp độc lập hoàn 
hảo hoặc như giải pháp bổ sung cho việc quản lý dòng người đi bộ. Với 
thiết kế trang nhã và hiện đại, phù hợp với bất kỳ loại cổng hoặc vòng 
xoay nào, mang lại rất nhiều lựa chọn và tạo nên nhiều giải pháp phù 
hợp, giúp toàn bộ không gian công cộng đẹp và khang trang hơn.Tùy 
chọn vật liệu bắt sáng hoặc chống mòn.

 ATLX — CổNG XOAY VòNG 

Cổng xoay thép không gỉ với thiết kế hiện đại không chỉ đẹp về bề ngoài 
mà còn mang lại cho người dùng một giải pháp hiệu quả trong việc 
quản lý lưu lượng khách hàng hoặc ra vào của nhân viên. Với thiết kế hài 
hòa với khuôn viên chung, Cổng xoay thường được lắp đặt trong lối ra 
các cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính, tòa nhà chính phủ, các tòa 
nhà văn phòng, trung tâm thương mại sang trọng,v..v.  Kết cấu bền vững 
và chất liệu cao cấp giúp thiết bị trở thành một giải pháp vừa chuyên 
nghiệp và vừa tiện lợi.

 ATLX-C — CổNG XOAY VòNG 

Chất liệu thép không gỉ cao cấp kết hợp với cánh kính cường lực trong 
suốt hoặc kính mờ không chỉ đẹp bên ngoài mà còn là một phương pháp 
hiệu quả trong việc quản lý khách ra vào và nhân viên ở các khu vực VIP 
hoặc lối ra vào Đại sảnh sang trọng. Thích hợp cho các khu vực có nội 
thất sang trọng, đẳng cấp, đảm bảo sự hài hòa và không làm mất đi mỹ 
quan chung, Cổng xoay ATLX-C thường được tìm thấy trong các Trung 
tâm tài chính, cao ốc văn phòng, tòa nhà chính phủ, khu triển lãm, nhà 
hát, khách sạn quốc tế và rất nhiều khu vực sang trọng khác.



 ATF600 — CổNG QUAY CÁNH DÀI 

Cổng quay hai chiều hiệu suất cao được thiết kế cho các dự án đòi hỏi 
các chức năng phức tạp và cường độ hoạt động lớn, nơi có lưu lượng 
người ra vào đông đúc như khu công nghiệp, sân vận động, khu liên 
hợp thể thao, khu liên hợp giải trí, sòng bạc, ký túc xá,v.v.. Thiết kế cứng 
cáp, chống chiụ mọi thời tiết khắc nghiệt, giúp bảo vệ và phòng chống 
đột nhập trái phép, mang lại nhiều tính năng khác trong các khu vực có 
rủi ro phá hoại hay đột nhập cao. Tùy chọn đi kèm sơn tĩnh điện, hàn hồ 
quang hoặc vỏ thép không gỉ. Vật liệu composite và màu sơn tùy chọn 
theo gram màu RAL.

 MG-AG2 — BỘ KIỂM SOÁT RA VÀO 
 DI ĐỘNG DÀNH CHO PHƯơNG TIỆN 

Thiết bị kiểm soát phương tiện di động với giải pháp ưu việt và may đo 
cho việc quản lý ra vào tạm thời hoặc lâu dài của phương tiện trong khi  
vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa. Chốt bảo vệ và thanh chắn tự động 
được thiết kế như một thiết bị độc lập, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt 
ở bất cứ vị trí nào. Khi cần, thiết bị có thể dễ dàng được đóng gói và di 
chuyển đến một vị trí khác. Không cần phải thay đổi kết cấu hạ tầng. Đơn 
giản, bạn chỉ cần cấp nguồn điện và sử dụng ngay. Thiết bị kiểm soát ra 
vào di động có thể tích hợp với rất nhiều ứng dụng khác nhau, như là hệ 
thống cân điện tử, hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ, với đa dạng 
đầu đọc, hệ thống nhận diện biển số xe, hệ thống camera quan sát,v..v.. 
Bất kể trong điều kiện vận hành hay thời tiết nào, AUTOGARD cũng có 
thể vận chuyển thiết bị kiểm soát cơ động này đển từng cá nhân, đáp 
ứng từng nhu cầu khác nhau.

 ATF600 — CổNG QUAY CÁNH DÀI 

Cổng quay hai chiều hiệu suất cao được thiết kế cho các dự án đòi hỏi 
các chức năng phức tạp và cường độ hoạt động lớn, nơi có lưu lượng 
người ra vào đông đúc như khu công nghiệp, sân vận động, khu liên 
hợp thể thao, khu liên hợp giải trí, sòng bạc, ký túc xá,v.v.. Thiết kế cứng 
cáp, chống chiụ mọi thời tiết khắc nghiệt, giúp bảo vệ và phòng chống 
đột nhập trái phép, mang lại nhiều tính năng khác trong các khu vực có 
rủi ro phá hoại hay đột nhập cao. Tùy chọn đi kèm sơn tĩnh điện, hàn hồ 
quang hoặc vỏ thép không gỉ. Vật liệu composite và màu sơn tùy chọn 
theo gram màu RAL.

 MB-ATR4 — BỘ KIỂM SOÁT RA VÀO 
 DÀNH CHO NGƯờI ĐI BỘ 

MB-ATR4 cung cấp một giải pháp độc đáo và cơ động hiệu quả tạm thời 
hoặc vĩnh viễn trong việc quản lý và kiểm soát lưu lượng người ra vào. 
Một thiết bị độc lập duy nhất bao gồm một trạm bảo vệ và cổng quay từ 
một đến bốn chân dễ dàng vận chuyển đến bất cứ địa điểm nào. Khi cần, 
thiết bị có thể dễ dàng được đóng gói và di chuyển đến một vị trí khác. 
Tùy thuộc vào số lượng cổng xoay, kích thước trạm bảo vệ có thể thay đổi 
tương ứng. Không yêu cầu thay đổi kết cấu xây dựng, MB-ATR4 cung cấp 
cho bạn một giải pháp quản lý người đi bộ ngay lập tức. Thiết bị kiểm 
soát người đi bộ có thể tích hợp cùng bất kỳ hệ thống kiểm soát ra vào 
tiên tiến nào, như hệ thống kiểm soát ra vào RFID, đầu đọc barcode với 
hệ thống kiểm soát vé hay sinh trắc học cho các khu vực yêu cầu mức 
độ an ninh cao. Rào cuốn giúp tăng cường an ninh trong trường hợp hệ 
thống MB-ATR4 không hoạt động. Cổng quay được tráng thép không gỉ. 
Tùy chọn màu sơn theo gram RAL.

 MB-ATF3 

MB-ATF3 cung cấp một giải pháp độc đáo và cơ động hiệu quả tạm thời 
hoặc vĩnh viễn trong việc quản lý và kiểm soát lưu lượng người ra vào. 
Một thiết bị độc lập duy nhất bao gồm một trạm bảo vệ và cổng quay từ 
một đến bốn chân dễ dàng vận chuyển đến bất cứ địa điểm nào. Khi cần, 
thiết bị có thể dễ dàng được đóng gói và di chuyển đến một vị trí khác. 
Tùy thuộc vào số lượng cổng xoay, kích thước trạm bảo vệ có thể thay đổi 
tương ứng. Không yêu cầu thay đổi kết cấu xây dựng, MB-ATR3 cung cấp 
cho bạn một giải pháp quản lý người đi bộ ngay lập tức. Trong trường 
hợp nhân viên bảo vệ vắng mặt, cổng quay sẽ tự động chuyển sang chế 
độ tự hành, cho phép chỉ những người có thẩm quyền ra vào, hoặc chế 
độ khóa hoàn toàn, từ chối toàn bộ truy cập/ Thiết bị kiểm soát người đi 
bộ có thể tích hợp cùng bất kỳ hệ thống kiểm soát ra vào tiên tiến nào, 
như hệ thống kiểm soát ra vào RFID, đầu đọc barcode với hệ thống kiểm 
soát vé hay sinh trắc học cho các khu vực yêu cầu mức độ an ninh cao. 
Rào cuốn giúp tăng cường an ninh trong trường hợp hệ thống MB-ATR4 
không hoạt động. Cổng quay được tráng thép không gỉ. Tùy chọn màu 
sơn theo gram RAL.
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