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면허 및 인허가 보유현황│Licensing Present Condition

KC인증-4면촬영카메라

KC인증-무인요금정산기

KC인증-LPR차량번호인식기

LPR인수검사

· Hệ thống kiểm soát bãi đậu xe
· Hệ thống kiểm soát hướng dẫn
· Hệ thống thanh toán phí đậu xe có người lái / tự động
· Hệ thống điều khiển camera quan sát
· Máy quét hư hỏng xe
· Hệ thống học sâu
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Certificate of patent

Certificate of Venture Business

Obtained an Inno-Biz certification

Korea Industrial Technology Association membership

Hệ thống đậu xe
vì sự thuận tiện của khách hàng

Yoon Jae-MinCEO

Trụ sở chính ST-1 / Trung tâm R&D của công ty

ST-1 chuyên về hệ thống kiểm soát đỗ xe.
Kể từ khi thành lập vào năm 1998, nó đã hoạt động hướng tới việc phát triển chuyên môn trong lĩnh vực đỗ 
xe và các hệ thống kiểm soát hướng dẫn và kiểm soát tích hợp bằng cách phản ánh công nghệ từ S / W và 
H / W và các lĩnh vực sản xuất, và đã và đang đóng vai trò khởi xướng trong các hệ thống kiểm soát đỗ xe.

ST-1 đã và đang liên tục phát triển các công nghệ trong hệ thống kiểm soát đỗ xe thông minh, các giải pháp 
tích hợp và lĩnh vực kiểm soát hướng dẫn.
Nó trực tiếp sản xuất và bán các sản phẩm trong ba lĩnh vực này tại các thị trường bán buôn và bán lẻ ở Hàn 
Quốc.
Trên thực tế, nó cũng nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ và sự tiện lợi tốt hơn, và tối đa hóa hiệu quả sản 
xuất dựa trên các chuyên gia xuất sắc trong công nghệ hiện trường.

ST-1 sẽ cố gắng hết sức để trở thành một công ty đáng tin cậy làm hài lòng khách hàng bằng cách thúc đẩy 
phát triển kỹ thuật với sự hỗ trợ và khuyến khích của họ bằng cách hiểu và xem xét nhu cầu của khách hàng.
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01. Hướng dẫn hình ảnh một chiều Camera bãi đậu xe
02. Máy chủ quản lý hướng dẫn đỗ xe
03. Bảng chỉ dẫn hướng dẫn
04. Màn hình LED hướng dẫn vùng
05. Đèn hướng dẫn phương tiện (phần)
06. Đèn hướng dẫn phương tiện (cả hai bên)
07. Đèn hướng dẫn phương tiện (phần)
08. Đèn hướng dẫn phương tiện (cả hai bên)
09. chênh lệch theo tầng (phần)
10. chênh lệch theo tầng (phần)
11. Các cấp độ khác nhau theo từng tầng (cả hai bên)
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01. Nhận dạng biển số (một chiều)
02. Nhận dạng biển số (Một chiều, Cao cấp)
03. Loại tích hợp LPR + Barrier
04. Cổng rào cản (cao cấp)
05. PC quản lý bãi đậu xe
06.  PC điều khiển tích hợp
07. Trạm thanh toán tự động (Premium)
08. Bảng chỉ báo lối vào toàn diện (LCD) 
09. Interphone (Chân đế) 
10. Loop coil 
11. Đèn cảnh báo 

12. Đèn cảnh báo thoát
13. Hệ thống phát hiện xe
14. Công tắc cổng rào 

15. Máy chủ kiểm soát đỗ xe (Rack) 
16. Bộ thu điều khiển từ xa
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17. máy chủ báo động lũ lụt
18. Máy chủ liên kết DB
19. Máy chủ liên kết kiểm tra chứng chỉ
20. Máy chủ Định vị Bãi đậu xe
21. máy chủ DB vị trí
22. máy chủ hướng dẫn đậu xe
23. Máy dò xe (Hộp)

08. Hệ thống kiểm soát tổng thể
09. Dự án chính
10. Giấy phép

※ Hệ thống đối sánh hình ảnh dựa trên học tập sâu
01. Bộ nhận dạng số xe học sâu
02. Máy chủ nhận dạng số xe
※ Hệ thống theo dõi xe dựa trên CCTV
01. Trình nhận dạng bề mặt đỗ xe
02. Bộ nhận dạng phương tiện (loại camera quan sát)

40

42

44
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Tổng quan công ty

Giấy phép đăng ký
• Kinh doanh nhà thầu thông tin và truyền thông
• Sản xuất, bán và cho thuê máy tính xử lý dữ liệu
• Sản xuất và mua bán máy móc và thiết bị thông tin và truyền thông
• Phát triển phần mềm máy tính
• Ký gửi thiết kế và bán phần mềm máy tính
• Kỹ sư thông tin và truyền thông
• Quản lý vận hành bãi đậu xe
• Sản xuất, bán và cho thuê các thiết bị bãi đậu xe
• ISO9001 và ISO14001
• Quản lý vận hành bãi đậu xe
• Đăng ký bằng sáng chế
• Truyền hình mạch kín (CCTV)
• Chứng chỉ Chứng nhận Chất lượng (Q-Mark)

Quản trị triêt học

Tên công ty

CEO

Ngày thành lập

Việc kinh doanh

Công ty TNHH ST-1

Yoon Jae-Min

01. 2011

Hệ thống kiểm soát đỗ xe thông minh và hệ thống kiểm soát hướng dẫn,

xây dựng trung tâm điều khiển tích hợp,

hệ thống thanh toán tự động, vận hành bãi đậu xe,

quản lý ký gửi, dịch vụ, cho thuê, phát triển phần mềm

xây dựng thông tin và truyền thông

Sản xuất, dịch vụ, bán buôn và bán lẻ

+ 82-1899-2864

+ 82-63-262-1020

Loại hình kinh doanh

ĐT

Số fax

• ST-1 sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển hệ thống kiểm soát đỗ xe.
• Nó sẽ đi tiên phong trong thị trường hệ thống kiểm soát đỗ xe công nghệ cao trong tương lai dựa trên 
các chuyên gia xuất sắc và công nghệ mới.
• ST-1 đã xây dựng hệ thống kiểm soát bãi đậu xe thông minh.
Điều này sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người và sẽ dẫn đầu công nghệ cao để cung 
cấp cho khách hàng sự tiện lợi và an toàn hơn.
• Nó sẽ hướng tới việc phát triển các giải pháp bãi đậu xe tổng thể từ đầu đến cuối bãi đậu xe bằng 
cách sử dụng công nghệ và chuyên môn cốt lõi tích lũy được, đồng thời nỗ lực tạo ra những giá trị mới 
cần thiết cho hoạt động của khách hàng và công ty.
• ST-1 sẽ trở thành một công ty đóng góp vào kỷ nguyên mới thông qua các hoạt động đã đề cập ở trên.



• Thành lập Techone System Co., Ltd.
• Xây dựng hệ thống đỗ xe tự động tại Đại học Quốc gia Kunsan
• Xây dựng hệ thống LPR tại Đại học Quốc gia Chonbuk
• Xây dựng hệ thống LPR tại bãi đậu xe công cộng (tám nơi)
   của Tổng công ty Quản lý Cơ sở vật chất Jeonju

• Thành lập Công ty TNHH ST-1.
• Tăng vốn (100 triệu KRW)

• Tăng vốn (200 triệu KRW)

• Tăng vốn (300 triệu KRW)
• Đã đăng ký nhà máy
• Đạt chứng chỉ sản xuất trực tiếp
(hệ thống đỗ xe / Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc)

• Thiết bị Truyền thông và Truyền thông đã Đăng ký
• Đạt được chứng nhận KC

• Tăng vốn (400 triệu KRW)
• Kinh doanh nhà thầu thông tin và truyền thông đã đăng ký
• Đã đăng ký là thành viên của Thông tin Hàn Quốc
   và Hiệp hội Nhà thầu Truyền thông
• Đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Đạt được chứng nhận hiệu suất hệ thống LPR

• Đã báo cáo giấy phép kinh doanh phần mềm
• Tăng vốn (500 triệu KRW)
• Đã phát triển và đưa ra hệ thống LPR (ST-LPR100 và ST-LPR / B)
• Đã phát triển và ra mắt hệ thống thanh toán tự động (ST-AFO)
• Ra mắt hệ thống tính phí đỗ xe kiểu PC (ST-AFM100)

• Thành lập trung tâm R&D
• Đã đăng ký Hệ thống Mua sắm Điện tử Trực tuyến (KONEPS) của Hàn Quốc
• Đã phát triển và đưa ra Hệ thống phân biệt mô hình
• Số đơn đăng ký bằng sáng chế đã nhận được
• Được chỉ định là một doanh nghiệp mạo hiểm

• Được chọn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy triển vọng ở Jeollabuk-do
• Đạt được chứng nhận Inno-Biz
• Đạt chứng chỉ sản xuất trực tiếp
   (phát triển phần mềm máy tính)

• Chứng nhận chất lượng Chỉ định Q-mark
• Bằng sáng chế_
   Phát triển hệ thống đối sánh hình ảnh biển số xe dựa trên học sâu

Môn lịch sửMôn lịch sử
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1998
~

2005

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
• Chuyển đến tòa nhà văn phòng mới
• Chứng nhận KC
• Chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn nhóm (thiết bị nhận dạng biển số cho bãi đậu xe)
• Bằng sáng chế _ Thanh toán tự động bằng liên lạc di động



Sơ đồ tổ chức

Hệ thống quản lý
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Công việc chung Trung tâm R&D Việc bán hàngPMC/S

CEO

Tổng giám đốc

thiết kế

Nhóm kinh doanh
R&D Đội lĩnh vực C/S

Nhóm kiểm
soát tích hợp

Đội sản xuất
chế tạo Đội kỹ thuật

Nhóm hỗ trợ

1 đội bán hàng thiết kế

2 đội bán hàng

Nhóm hỗ trợ
bán hàng

Nhóm tiếp thị
trực tuyến

Chất lượng
Nhóm kiểm soát

Vật chất
Nhóm quản lý

Đội An ninh
Cơ sở hạ tầng

Nhóm phát triển
phần mềm

Nhóm hỗ trợ từ xa

Nhóm quản
lý tài chính

Nhóm hỗ trợ
quản lý

Đội kế toán

QA
Chế tạo

• Phân tích xu hướng công nghệ mới nhất
• Tiếp tục hỗ trợ
• Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới
• Tham gia và tổ chức các hội thảo

• Quản lý quá trình xử lý c / s của khách hàng
• Xử lý sự cố nhanh chóng
• Bảo trì kỹ lưỡng

• Cài đặt sản phẩm
• Kết nối giao tiếp
• Quản lý tại chỗ

Trung tâm R&D

C/S

PM

QA/
Chế tạo

• Quản lý khách hàng trên máy tính
• Quản lý doanh nghiệp và khách hàng
• Dịch vụ phản hồi khách hàng
• Báo cáo địa điểm kinh doanh hàng tháng
• Báo cáo và kế hoạch hàng năm

• Danh bạ khách hàng
• Tiềm năng tăng trưởng
• Đào tạo tùy chỉnh
• Hội thảo hàng quý

Việc bán hàng

Công việc chung

thiết kế• Sản xuất sản phẩm
• Phát triển thiết bị
• Công nghệ tự động hóa

• Bản in nháp
• quản lý trang chủ
• Thiết kế sản phẩm và tạo bản vẽ



Việc kinh doanh

Kiểm soát
đỗ xe

thông minh

Có người lái
bãi đậu xe
sự trả phí

Đậu xe
thông tin

hướng dẫn

Hướng dẫn
kiểm soát

Tự động
bãi đậu xe
sự trả phí

Bãi đậu xe
hoạt động

ban quản lý

ST-1 "hệ thống đỗ xe" tùy chỉnh
ST-1 trực tiếp nghiên cứu và phát triển công nghệ của mình cũng như
sản xuất và cung cấp các hệ thống đỗ xe tùy chỉnh.
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Do chính phủ 
điều hành /

Doanh nghiệp
tổng hợp

Tổ chức thông
tin đại chúng

Tổ chức tài chính

Cơ sở dân cưTổ chức y tế

Tổ chức thông
tin và truyền thông



Hệ thống kiểm soát đỗ xe

Hệ thống kiểm soát đỗ xe tự động nhận dạng biển số xe bằng LPR trong quá trình ra vào bãi đỗ xe và
 tính phí đỗ xe theo thời gian chênh lệch hoặc cho phép người lái xe thanh 

toán bằng hệ thống thanh toán tự động (tiền mặt hoặc thẻ tín dụng).

• Tự động tính phí đậu xe, quản lý xe đi lại tự động hàng tháng, theo ngày, và quản lý phiếu giảm giá.
• Xác định một tai nạn xe cộ bằng cách chụp lại biển số xe từ ảnh chụp phía trước và phía sau của xe.

• Quản lý phí đỗ xe bằng cách sử dụng công nghệ LPR mà không cần sử dụng vé đỗ xe.

Manufacturing firm - ST1 │ 09
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bãi đậu xe máy

Nhận dạng biển số
(một chiều)

Cổng rào cản

Cổng rào cản

Nhận dạng biển số
(một chiều)

- thành phần sản phẩm
Thiết bị nhận dạng số xe (một chiều), thiết bị ngắt xe, PC quản lý bãi đỗ xe ...

- Quy trình tiếp cận(xe máy)
·Lối vào: Nhận biết biển số phía sau của xe máy 
              → Mở công cụ phá cửa xe

·Thoát: Nhận biết biển số xe máy phía sau → Nộp phí 
              → Mở công cụ phá cửa xe

29-T8
2843

Thành phần sản phẩm và quy trình tiếp cận
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bãi đậu xe ô tô

Loại tích hợp LPR

Loại tích hợp LPR

- thành phần sản phẩm
Bộ ngắt mạch tất cả trong một, PC quản lý bãi đậu xe...

- Quy trình tiếp cận(Chỉ dành cho ô tô)

·Lối vào: Nhận ra biển số xe phía trước 
             → Mở cầu dao tích hợp

·Thoát: Nhận dạng biển số xe phía trước → Thanh toán 
             → Mở cầu dao đa năng

51A-175.56

Thành phần sản phẩm và quy trình tiếp cận
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Bãi đậu xe ô tô, xe máy

Loại tích hợp LPR

Loại tích hợp LPR Nhận dạng biển số
(một chiều)

Nhận dạng biển số
(một chiều)

51A-175.56

- thành phần sản phẩm
Thiết bị nhận dạng số xe (một chiều), cầu dao, cầu dao đa năng, PC quản lý bãi đỗ xe ...

·Lối vào: Nhận biết biển số phía sau của xe máy 
                 → Mở công cụ phá cửa xe
·Thoát: Nhận ra biển số xe máy phía sau → Thanh toán 
                 → Mở công cụ ngắt xe

- Quy trình tiếp cận(xe máy)

- Quy trình tiếp cận(xe ô tô)
·Lối vào: Nhận ra biển số xe phía trước 
                → Mở cầu dao tích hợp
·Thoát: Nhận dạng biển số xe phía trước → Thanh toán
                → Mở cầu dao đa năng

29-T8
2843

Thành phần sản phẩm và quy trình tiếp cận
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Chỉ tín dụng trạm thanh toán tự động

< Ví dụ về màn hình thanh toán phí đỗ xe cho máy tính giá vé không người lái >

51A-175.56

Number :

Entry time :

Departure time :

Parking time :

Please proceed

with payment..

Parking fee : Discount rate :

Amount of payment :

51A-175.56

2021.08.17   AM 08:15

2021.08.17   AM 09:15

60 minutes

15,000

15,000 VND

0

Tính năng sản phẩm

Máy tính giá vé không người lái có thể tính toán giá vé chính xác theo thời gian xuất 
nhập cảnh. Người lái xe có thể tự trả phí đậu xe và rời đi.

- Xuất cảnh nhanh chóng không mất thời gian chờ đợi bằng 
cách thanh toán trước
- Có phiếu giảm giá phí đỗ xe
- Thanh toán phí đậu xe chính xác theo thời gian và cài đặt 
tỷ lệ
- Thao tác thuận tiện với màn hình cảm ứng



LPR một chiều nhận dạng và trích xuất các ký tự, số và thông tin khác từ video ảnh đẹp nhất về biển số xe thu được bằng máy ảnh kỹ thuật số 
(1,3 triệu pixel trở lên) với các thiết bị chiếu sáng, cũng như hiển thị thông tin liên quan cho người lái xe thông qua màn hình LED và cung cấp thông 
tin thời gian thực cho quản trị viên.

Model: ST-SLPR(Basic), No: 23558286
Model: ST-LPR(General), No: 22881531

LPR một chiều nhận dạng và trích xuất các ký tự, số và thông tin khác từ video ảnh đẹp nhất về biển số xe thu được bằng máy ảnh kỹ thuật số 
(1,3 triệu pixel trở lên) với các thiết bị chiếu sáng, cũng như hiển thị thông tin liên quan cho người lái xe thông qua màn hình LED và cung cấp thông 
tin thời gian thực cho quản trị viên.

Model: ST-LPR100(premium), No: 23116391

01. Nhận dạng biển số (một chiều)

02. Nhận dạng biển số (Một chiều, Cao cấp)

14 │ Manufacturing firm - ST1

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Vật liệu bên ngoài: Thép tấm (sơn tĩnh điện)
2) Môi trường hoạt động: -30 ° C đến 60 ° C
3) Nguồn: AC 220 V, 60 Hz
4) Yếu tố chụp ảnh: 1.3M CMOS
5) Ngàm ống kính: ngàm C / CS
6) Công suất tiêu thụ: Tối đa 2,7 W
7) Hiệu chỉnh đèn nền: Tắt / Người dùng BLC / HLC
8) Kích thước: 320 (W) x 260 (D) x 1302 (H) (bao gồm cả màn hình LED)
9) Màn hình LED: Hiển thị 12 ký tự tiếng Hàn (2 cột và 6 hàng), 8 màu

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Vật liệu bên ngoài: Thép tấm (sơn tĩnh điện)
2) Môi trường hoạt động: -30 ° C đến 60 ° C
3) Nguồn: AC 220 V, 60 Hz
4) Yếu tố chụp ảnh: 1.3M CMOS
5) Ngàm ống kính: ngàm C / CS
6) Công suất tiêu thụ: Tối đa 2,7 W
7) Hiệu chỉnh đèn nền: Tắt / Người dùng BLC / HLC
8) Kích thước: 320 (W) x 260 (D) x 1302 (H) (bao gồm cả màn hình LED)
9) Màn hình LED: Hiển thị 12 ký tự tiếng Hàn (2 cột và 6 hàng), 8 màu

· Giảm ùn tắc giao thông vì không có vé đỗ xe và hệ thống dừng đỗ xe trong quá trình ra 
vào của các phương tiện.
· Giảm chi phí vé đậu xe tiêu hao vì không có hệ thống vé đậu xe.
· Hệ thống LPR có thể tự động ra vào xe khi đăng ký xe cho mục đích kinh doanh hoặc 
các mục đích liên quan.
· Không gặp khó khăn khi chụp ảnh liên tục vào ban đêm vì có đèn chiếu sáng.
· Cho phép người lái xe có tầm nhìn không bị cản trở vì sử dụng phần tử LED hồng 
ngoại.

· Giảm ùn tắc giao thông vì không có vé đỗ xe và hệ thống dừng đỗ xe trong quá trình ra 
vào của các phương tiện.
· Giảm chi phí vé đậu xe tiêu hao vì không có hệ thống vé đậu xe.
· Hệ thống LPR có thể tự động ra vào xe khi đăng ký xe cho mục đích kinh doanh hoặc 
các mục đích liên quan.
· Không gặp khó khăn khi chụp ảnh liên tục vào ban đêm vì có đèn chiếu sáng.
· Cho phép người lái xe có tầm nhìn không bị cản trở vì sử dụng phần tử LED hồng 
ngoại.
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04. Cổng rào cản (cao cấp) Model: ST-PCB/L, No: 22881528

Barrier Gate được lắp đặt tại cổng ra vào bãi xe và kiểm soát việc ra 
vào của các phương tiện.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Vật liệu bên ngoài: Thép tấm (sơn tĩnh điện)
2) Môi trường hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: -30 ° C đến 60 ° C
3) Nguồn: AC 220 V, 60 Hz
4) Phương pháp truyền động: Phương pháp tay quay BLDC
5) Tỷ lệ giảm tốc: 100: 1
6) Tốc độ hoạt động: Trong vòng 2 giây (dựa trên 90 độ)
7) Công suất tiêu thụ: 100 W ở tải tối đa
8) Kích thước: 303 (W) x 303 (D) x 1051 (H)

· Điều này có thể được cài đặt bằng cách kết hợp với các thiết bị kiểm soát ra 
vào khác nhau và có thể kiểm soát hoàn hảo các phương tiện đi vào bãi đậu xe.
· Chức năng đếm tránh xảy ra tai nạn khi xe liên tục ra khỏi bãi đậu xe.
· Một lớp cao su được lắp đặt ở chân cổng rào để bảo vệ các phương tiện.
· Khi phát hiện đối tượng trong khi cổng rào đi xuống, lực lượng chức năng phát 
hiện tải trọng của động cơ truyền động và ngay lập tức nâng cổng rào để tránh 
hư hỏng xe.

Integral Type nhận dạng và trích xuất các ký tự, số và thông tin khác từ video ảnh đẹp nhất về biển số xe thu được bằng máy ảnh kỹ thuật số (1,3 
triệu pixel trở lên) với các thiết bị chiếu sáng, cũng như hiển thị thông tin liên quan cho người lái xe thông qua đèn LED hiển thị và cung cấp thông 
tin thời gian thực cho quản trị viên quản lý. Điều này được lắp đặt ở lối vào hoặc lối ra của bãi đậu xe và kiểm soát việc ra vào của các phương tiện.

03. Loại tích hợp LPR + Barrier Model: ST-PCB/AD100, No: 23560345(Two-way)
Model: ST-PCB/A, No: 23558296(One-way)

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Vật liệu bên ngoài: Thép 1,2 T trở lên (sơn tĩnh điện)
2) Môi trường sử dụng: -5 ° C đến + 50 ° C
3) Nguồn: AC 220 V, 60 Hz
4) Khoảng cách xem ngoài trời: Trong vòng 5 M trong xe
5) Loại bao vây: Loại tự lực
6) Động cơ: BLDC
7) Phương pháp truyền động: Loại tay quay

· Giảm ùn tắc giao thông vì không có vé đỗ xe và hệ thống dừng đỗ xe trong quá trình ra 
vào của các phương tiện.
· Giảm chi phí vé đậu xe tiêu hao vì không có hệ thống vé đậu xe.
· Hệ thống LPR có thể tự động ra vào xe khi đăng ký xe cho mục đích kinh doanh hoặc các 
mục đích liên quan.
· Không gặp khó khăn khi chụp ảnh liên tục vào ban đêm vì có đèn chiếu sáng.
· Điều này có thể được cài đặt bằng cách kết hợp với các thiết bị kiểm soát ra vào khác 
nhau và có thể kiểm soát hoàn hảo các phương tiện đi vào bãi đậu xe.
· Chức năng đếm tránh xảy ra tai nạn khi xe liên tục ra khỏi bãi đậu xe.
· Khi phát hiện đối tượng trong khi cổng rào đi xuống, lực lượng chức năng phát hiện tải 
trọng của động cơ truyền động và ngay lập tức nâng cổng rào để tránh hư hỏng xe.



06. PC điều khiển tích hợp

Nó là một hệ thống có thể vận hành, quản lý và kiểm soát tổng thể 
bãi đậu xe. Giám sát các thiết bị kiểm soát đỗ xe (trạng thái LPR, bộ 
ngắt mạch, hệ thống giải quyết không người lái, v.v.) Nó xác định hệ 
thống và hệ thống giảm giá, đồng thời thực hiện các chức năng kiểm 
soát biển báo và bộ ngắt mạch.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel Core I3-9100 (3.6GHz)
2) Bộ nhớ: 8GB
3) Ổ cứng: 1TB
4) Hệ điều hành: Window 10 Pro
5) Đồ họa: Đồ họa Intel UHD 630

· Giám sát thiết bị kiểm soát bãi đậu xe
· Các thắc mắc về việc ra vào bãi đậu xe
· Yêu cầu chi tiết tính toán tỷ lệ
· Nhóm vé thông thường và quản lý thành viên
· Định nghĩa hệ thống tỷ giá và hệ thống chiết khấu
· Màn hình điện tử và điều khiển cầu dao

Model: ST-CCSV, No: 23353479
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Nó là một thiết bị có thể nhận hình ảnh xe và số xe từ các bộ nhận 
dạng số xe khi ra vào, lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu, tìm kiếm 
các dữ liệu khác nhau, thống kê và tìm kiếm các dữ liệu khác nhau.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel Core I3-9100 (3.6GHz)
2) Bộ nhớ: 8GB
3) Ổ cứng: 1TB
4) Hệ điều hành: Window 10 Pro
5) Đồ họa: Đồ họa Intel UHD 630

Model: ST-PCS, No: 2288410105. PC quản lý bãi đậu xe

· Quản lý dữ liệu hoạt động, chi tiết xe nhập và khởi hành
   thông qua giao tiếp với thiết bị đỗ xe, Quản lý tất cả dữ liệu được tích hợp,
   bao gồm cả quản lý vé thời gian
· Khi hỏi xe, bạn có thể dễ dàng kiểm tra ngày ra / vào, hình ảnh, v.v.
· Lịch sử bãi đậu xe có thể được hỏi theo ngày tháng và số xe.
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07. Trạm thanh toán tự động chỉ tín dụng (Premium)

Được lắp đặt trong bãi đậu xe, đây là một thiết bị kiểm tra phí đậu xe 
được tính toán tự động khi tài xế đang ngồi trên xe, sau đó chèn một 
phiếu giảm giá (thẻ giảm giá) hoặc thanh toán phí thông qua nhiều 
phương thức thanh toán khác nhau như thẻ tín dụng và thẻ giao 
thông.
Nó là một thiết bị có thể được vận hành bởi người ngồi trên xe.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Điện áp đầu vào: AC220V, 60Hz
2) Công suất tiêu thụ: 1.2KW
3) Màn hình: LCD 12.1 “, Loại DID
4) Giao diện: TCP / IP
5) Interphone: Điện thoại VOIP tích hợp (TCP / IP)
6) Thanh toán phí: thẻ tín dụng / phiếu giảm giá / thẻ giao thông
7) In hóa đơn: Loại nhiệt
8) Kích thước: 500 (W) x 400 (D) x 1400 (H)

· Có nhiều loại thanh toán điện tử khác nhau như thẻ tín dụng và thẻ giao thông.
· 12.1 Mang lại sự tiện lợi cho người dùng thông qua phương pháp màn hình 
  cảm ứng.
· Cài đặt hệ thống liên lạc nội bộ trong trường hợp khẩn cấp.
· Thanh toán trực tiếp qua cửa sổ khi tài xế đang ngồi trên xe.
· Liên kết POS / OCS / Web để cung cấp thông tin chiết khấu lãi suất.

Model: ST-AFO, No: 22881415

08. Bảng chỉ báo lối vào toàn diện (LCD)

Thiết bị đặt ở lối vào hoặc bên trong bãi đậu xe để thể hiện tình hình 
thời gian thực của bãi đậu xe và những nội dung cần thông báo.
Có thể mong đợi nhiều hiệu ứng hình ảnh hơn vì cấu hình màn hình 
có thể tự do hơn so với bảng thông tin mô-đun thông thường.

Thông số kỹ thuật và tính năng

· Có thể có số lượng chỗ đậu xe và diễn đạt các cụm từ mong muốn.
· Nằm ngay lối vào của bãi đậu xe, khách có thể nhận thông tin nhanh chóng.

1) Kích thước sản phẩm: 550 × 300 × 1800
2) Màn hình LCD: rộng 32 inch
3) Độ phân giải: 1920x1080
4) Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50 độ
5) Nhiệt độ lưu trữ: -20 đến 60 độ
6) Công suất tiêu thụ: 90W
7) Tỷ lệ ánh sáng và bóng râm: 1300: 1 (Loại)
8) Thời gian đáp ứng: 25 ms
9) Đầu nối tín hiệu: VB-601 (RGB, DVI, HDMI)
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Nó là một thiết bị mà du khách có thể thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Điện áp đầu vào: DC12V 200mA
2) Kiểu cài đặt: Kiểu tự lực
3) Phương thức giao tiếp: TCP / IP
4) Môi trường sử dụng: 0 ℃ ~ 40 ℃

· Chức năng gọi / PTT lẫn nhau
· Điều chỉnh âm lượng
· Có sẵn trong bệnh viện / văn phòng an ninh / văn phòng, v.v.
· Áp dụng từ 1 kênh đến 10 kênh tùy từng địa điểm

09. Interphone (Chân đế)

10. Loop coil

Nó được chôn dưới sàn để phát hiện xe và truyền tín hiệu.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Chất liệu: Cáp lốp xe bọc nhựa cách điện vinyl cách điện
2) Lần lượt : 4LC
3) Tuổi thọ: Bán vĩnh viễn
4) Dải tần số: 30KHz đến 120KHz

Model: ST-LCO, No: 22881534
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11. Đèn cảnh báo

12. Đèn cảnh báo thoát

Model: ST-PWL, No: 22881418

Đây là thiết bị kích hoạt âm thanh báo động (còi) và chuyển động 
quay để các phương tiện và người qua lại trong bãi đậu xe cẩn thận 
khi có phương tiện ra vào bãi đậu xe.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Hình dạng và cấu trúc: kiểu trần
2) Nguồn cung cấp: AC 220V, 50 / 60HZ
3) Vật liệu: 1,2 T (THÉP)
4) Công suất tiêu thụ: 1W mọi lúc, 30W khi hoạt động
5) Đèn xoay: dày 150 mm (đỏ)
6) Boozer: Boozer mạnh mẽ 200V
7) Kích thước bên ngoài: Pol (800 mm × 80 × 150 mm (nhẹ)
8) Đèn: Đèn LED
9) Tùy chọn: Âm thanh báo động có thể điều chỉnh

· Phòng ngừa trước các tai nạn an toàn cũng như tạo điều kiện cho phương 
tiện liên lạc.
· Đèn chiếu sáng được tích hợp bên trong để dễ dàng nhận biết vào ban ngày 
và ban đêm.

Đây là một thiết bị được lắp đặt ở lối ra của bãi đậu xe để kích hoạt âm 
thanh báo động (còi) và chuyển động quay để chú ý đến các phương 
tiện gần đó và người qua đường khi xe rời đi.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Hình dạng và cấu trúc: Loại chống thấm tự hỗ trợ
2) Nguồn cung cấp: AC 220V, ± 10%, 50 / 60HZ
3) Công suất tiêu thụ: 90W trong quá trình hoạt động
4) Chất liệu: thép không gỉ 1,5t
5) Đèn: Đèn LED
6) LED: 12V 350mA 4.2W
7) Bộ rung mạnh: 90 dB hoặc cao hơn
8) Độ sáng: 12.000 mcd
9) Kích thước bên ngoài: 165 (W) × 200 (D) × 920 (H) mm
10) Tùy chọn: Điều chỉnh âm thanh báo động

· Phòng ngừa trước các tai nạn an toàn cũng như tạo điều kiện cho phương 
tiện liên lạc.
· Đèn chiếu sáng được tích hợp bên trong để dễ dàng nhận biết vào ban ngày 
và ban đêm.

Model: ST-PEL, No: 22881417
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13. Hệ thống phát hiện xe

14. Công tắc cổng rào

Model: ST-OSD, No: 22881533

Model: ST-HOS, No: 22881527

Một thiết bị được sử dụng cùng với các thiết bị được kết nối bằng 
cách phát hiện các tín hiệu được điều chế và truyền qua các cuộn 
mái chôn trên sàn khi một chiếc xe vào bãi đậu xe.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Phương pháp phát hiện: Phương pháp phát hiện vượt qua
2) Khả năng phát hiện: Xe hai bánh bất thường
3) Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh tự động
4) Tốc độ kiểm tra: 1KM / H ~ 180KM / H
5) Đầu ra: Tiếp điểm PULSE RELAY, Tiếp điểm TIMER RELAY
6) Điện áp đầu vào: AC 220V ± 10%, 50 / 60HZ
7) 1CH, 2CH

· Đặt 8 chế độ khác nhau và sử dụng chúng cho 20 chức năng khác nhau.
· Chức năng xác định hướng.
· Chức năng điều khiển độ nhạy từ độ nhạy cao đến độ nhạy thấp.
· Thời gian chớp có thể được điều chỉnh tùy ý từ 5 đến 60 giây.

Nó là một công tắc có thể mở hoặc đóng thanh cầu dao bằng cách 
vận hành cầu dao bằng tay.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Chuyển đổi: loại nút hoặc loại chuyển đổi
2) Chất liệu: nhựa

· Có thể điều khiển cầu dao bằng nút bấm thủ công mà không cần trực tiếp 
vận hành cầu dao trên xe.
· Có sẵn ở ba chế độ: mở / đóng / luôn mở.
· Luôn mở chức năng quản lý ngắt xe thuận tiện.
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15. Máy chủ kiểm soát đỗ xe (Rack)

16. Bộ thu điều khiển từ xa

Model: ST-PSS, No: 23073093

Bộ thu điều khiển từ xa thu nhận dữ liệu từ điều khiển từ xa và truyền 
lệnh mở cổng rào chắn.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Công suất tiếp điểm rơ le: 10A / 120VAC, 10A / 24VDC
2) Công suất sử dụng: AC220VA ± 10% / 60 Hz
3) Kích thước: 130x109x45 mm
4) Trọng lượng: 241 g (bộ thu), 49 g (ăng ten)

· Dễ dàng điều khiển cổng rào bằng điều khiển từ xa.

Có thể chỉ ra và nhập trạng thái hoạt động của từng cơ sở điều khiển 
và xử lý các vấn đề theo bãi đậu xe, đồng thời quản lý và điều khiển 
tất cả các thiết bị đậu xe trong bãi đậu xe.
Nó là một thiết bị cho phép nhiều dịch vụ bổ sung thông qua kết nối 
với thế giới bên ngoài.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel Core I3-9100 (3.6GHz)
2) Bộ nhớ: 8GB
3) Ổ cứng: 1TB
4) Hệ điều hành: Window 10 Pro
5) Đồ họa: Đồ họa Intel UHD 630

· Tất cả dữ liệu được tạo ra từ quản lý bãi đậu xe có thể được tích hợp.
· Dữ liệu có thể liên kết với nhau có thể được cung cấp trong các hệ thống cấp cao.
· Cung cấp dữ liệu thời gian thực để quản lý hoạt động của bãi đậu xe.
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17. máy chủ báo động lũ lụt

18. Máy chủ liên kết DB

Model: ST-FDNLS, No: 24319209

Model: ST-LLS, No: 24319210

Nó là một thiết bị thu thập và lưu trữ dữ liệu được truyền từ các thiết bị 
được lắp đặt trong bãi đậu xe và liên kết giữa các thiết bị với nhau.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel I3 trở lên
2) Bộ nhớ: DDR4 8GB trở lên
3) Lưu trữ: HDD 1TB trở lên
4) Điện áp đầu vào: AC 220V

SMS thảm họa được gửi khi có nguy cơ thiệt hại do lũ lụt bằng cách 
liên kết với trang web nơi sản phẩm của chúng tôi được lắp đặt có 
nguy cơ thiệt hại do lũ lụt.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel Xeon E-2224 (3.4GHz) trở lên
2) Bộ nhớ: 8GB trở lên
3) Lưu trữ: HDD 1TB trở lên
4) Điện áp đầu vào: AC 220V
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19. Máy chủ liên kết kiểm tra chứng chỉ

20. Máy chủ Định vị Bãi đậu xe

Model: ST-NFQCS, No: 24319211

Model: ST-PPCS, No: 24319213

Nó là một thiết bị thu thập và phân tích dữ liệu được tạo ra bởi mỗi thiết 
bị cục bộ (thiết bị nhận dạng bề mặt bãi đậu xe) và hiển thị số lượng chỗ 
đậu xe còn trống trên màn hình lối vào.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel I3 trở lên
2) Bộ nhớ: DDR4 8GB trở lên
3) Lưu trữ: HDD 1TB trở lên
4) Điện áp đầu vào: AC 220V

Là thiết bị được lắp đặt tại chỗ hoặc tại trung tâm kiểm soát để kiểm 
tra trình độ như giảm giá xe đang đậu bằng cách liên kết với mạng 
thông tin của Bộ Công an và Bộ Công an.
Có thể truyền dữ liệu đến thiết bị tại nơi lắp đặt thiết bị của chúng tôi 
bằng cách liên kết với mạng thông tin của Bộ Công an và An ninh đối 
với phương tiện nhập cảnh (xe hạng nhẹ, xe điện, người tàn tật, 
quốc gia nhà máy dầu, v.v.).

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel I3 trở lên
2) Bộ nhớ: DDR4 8GB trở lên
3) Lưu trữ: HDD 1TB trở lên
4) Điện áp đầu vào: AC 220V
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21. máy chủ DB vị trí

22. máy chủ hướng dẫn đậu xe

Model: ST-PPCDBS, No: 24319212

Model: ST-LPS, No: 24319214

Nó là một thiết bị hướng dẫn và quản lý phương tiện bằng cách truyền 
dữ liệu đến đèn báo lối vào hoặc đèn toàn sàn bằng cách kết nối với 
thiết bị cục bộ.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel I3 trở lên
2) Bộ nhớ: DDR4 8GB trở lên
3) Lưu trữ: HDD 1TB trở lên
4) Điện áp đầu vào: AC 220V

Nó là một thiết bị thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu được tạo ra 
bởi mỗi thiết bị cục bộ (thiết bị nhận dạng bề mặt bãi đậu xe) và chỉ 
hiển thị số lượng chỗ đậu xe còn trống trên màn hình lối vào.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) CPU: Intel I3 trở lên
2) Bộ nhớ: DDR4 8GB trở lên
3) Lưu trữ: HDD 1TB trở lên
4) Điện áp đầu vào: AC 220V
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23. Máy dò xe (Hộp) Model: ST-OSDBOX, No: 24321279

Nó là một thiết bị phát hiện lượng thay đổi của từ trường khi một 
chiếc xe chạy qua bằng cách chôn một cuộn dây vòng trong mặt 
đường.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Phương pháp phát hiện: Phương pháp phát hiện vượt qua
2) Khả năng phát hiện: hơn xe hai bánh
3) Phương thức đồng bộ hóa: đồng bộ hóa tự động
4) tốc độ thủy triều: 1KM / H ~180KM / H
5) Đầu ra: liên hệ PULSE RELAY /
TIMER RELAY liên hệ
6) Điện áp đầu vào: AC 220V ± 10%, 50 / 60HZ
7) Kích thước:
Vỏ ngoài chiều rộng 450 * chiều sâu 295 * chiều cao 690 (mm)
Máy dò xe 136 * 108 * 41 (mm) (lắp bên trong vỏ)



Hệ thống kiểm soát hướng dẫn
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Hệ thống Kiểm soát Hướng dẫn hướng dẫn và cho phép người lái xe đậu xe nhanh 
chóng và dễ dàng bằng cách phát hiện sự hiện diện của các phương tiện khác trong bãi 
đậu xe bằng cách sử dụng cảm biến siêu âm hoặc camera và hiển thị số lượng chỗ đậu 

xe còn trống.

Hệ thống điều khiển hướng dẫn được phân loại thành hai hệ thống theo phương pháp 
phát hiện của LPR: hệ thống siêu âm để phát hiện cảm biến và hệ thống hướng dẫn 

hình ảnh để chụp ảnh.

Hệ thống hướng dẫn bằng hình ảnh nhận dạng chính xác biển số xe bằng cách sử dụng 
camera trong bãi đậu xe để chụp ảnh.

Đây là một hệ thống siêu âm phát hiện sự hiện diện của các phương tiện khác trong bãi 
đậu xe thông qua một cảm biến siêu âm.



Hệ thống kiểm soát hướng dẫn

Phát hiện sự hiện diện của các phương tiện trong bãi đậu xe!

Màn hình LED hướng dẫn vị trí đỗ xe!

Hướng dẫn đỗ xe nhanh chóng!

Tình trạng bãi đậu xe
Đèn báo

Màn hình LED hướng dẫn vùng

Bảng chỉ dẫn hướng dẫn

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

Hướng dẫn hình ảnh một chiều
Camera bãi đậu xe

Hình ảnh đa hướng
Hướng dẫn Camera bãi đậu xe
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Một hệ thống cảm biến siêu âm phát hiện sự hiện diện của các phương tiện trong bãi đậu xe và hiển thị chúng bằng màu sắc.

Hệ thống hướng dẫn bằng hình ảnh phát hiện sự hiện diện của các phương tiện trong bãi đậu xe 
trong một phạm vi và hiển thị chúng bằng màu sắc.

Phạm vi nhận dạng
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01. Hướng dẫn hình ảnh một chiều Camera bãi đậu xe

Với một camera, có thể nhận dạng tối đa ba mặt của bề mặt đỗ xe và 
thiết bị này cho phép cảm ứng đỗ xe nhanh chóng bằng cách theo dõi 
và lưu trữ hình ảnh giữa các bóng đèn 24 giờ.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Điện áp đầu vào: PoE 36-56V DC
2) Phần tử quay phim: 1/2 Color 5M CMOS (5M pixel)
3) Công suất tiêu thụ: Khoảng 7W (bao gồm cả dung sai đầy đủ, v.v.
4) Phương thức giao tiếp: 100M Ethernet
5) Chiếu sáng đối tượng tối thiểu: 1,2 đến 1 Lux = F1,2
6) Đồng bộ: Trình kích hoạt Internet
7) Tỷ lệ S / N: 38dB
8) Tốc độ màn trập: Tự động
9) Khung hình: 1,3 megapixel 5FPS (tối đa 10FPS),
1 tờ mỗi 2 giây 5 megapixel (tối đa 1 FPS)
10) Loại: Có thể gắn đường ren, Đường ren HAI LINE
11) Video: H.264
12) Hình ảnh xe: JPEG
13) Phạm vi nhận biết: 3 mặt đậu xe mỗi đơn vị

· Chỉ cảm ứng chỗ trống và bề mặt đỗ xe / đặt trước chức năng khoan dung.
· Chức năng giám sát và lưu trữ hình ảnh giữa các bóng đèn trong 24 giờ.
· Giải quyết chi phí bồi thường bằng cách sử dụng chúng làm bằng chứng trong 
  trường hợp xảy ra tai nạn.
· Lưu trữ thông tin thời gian / video và sử dụng các dữ liệu thống kê khác nhau.

02. Máy chủ quản lý hướng dẫn đỗ xe

Nó là một thiết bị có thể giám sát trạng thái xe và bãi đậu xe của bề mặt bãi 
đậu xe và kiểm tra bề mặt đậu xe của một phương tiện cụ thể trên hướng 
dẫn đậu xe và máy chủ DB.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Điện áp đầu vào: AC 220 V / 60 Hz
2) Công suất tiêu thụ: 450W (tối đa)
3) Môi trường sử dụng: -10 ℃ ~ 50 ℃, 10 ~ 70%
4) Cấu trúc: Thân máy, màn hình, bàn phím, chuột
5) Kích thước: Intel Core i7 7700, SSD 512GB, RAM 16G,
      Màn hình rộng 19 inch, Windows 10 trở lên

· Chỉ cảm ứng chỗ trống và bề mặt đỗ xe / đặt trước chức năng khoan dung.
· Chức năng giám sát và lưu trữ hình ảnh giữa các bóng đèn trong 24 giờ.
· Giải quyết chi phí bồi thường bằng cách sử dụng chúng làm bằng chứng trong 
  trường hợp xảy ra tai nạn.
· Lưu trữ thông tin thời gian / video và sử dụng các dữ liệu thống kê khác nhau.



Nó là một thiết bị được lắp đặt ở lối vào của đường xe chạy
trong khu vực và thông báo cho khách hàng số lượng chỗ đậu xe
có sẵn trong khu vực để phán xét nhanh chóng.

 

Thông số kỹ thuật và tính năng

Model: ST-FLSCR, No: 2335348204. Màn hình LED hướng dẫn vùng

1) Điện áp đầu vào: AC 220V 60Hz
2) Vật liệu cho vỏ bọc: Loại phun nhôm độ dày của
     1,2 mm trở lên
3) Phần hiển thị: Đèn LED để sử dụng
4) Môi trường sử dụng: -25 ℃ ~ 75 ℃, độ ẩm dưới 90%
5) Màu sắc: 3 Màu
6) Phương thức giao tiếp: RS485, TCP / IP

· Tạo ra hướng đi của xe và đi vào tầng liên quan Hiển thị số lượng xe đang đậu.
· Đánh dấu số chỗ đậu xe bằng số và chữ cái qua bảng hướng dẫn theo
  từng tầng.
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03. Bảng chỉ dẫn hướng dẫn Model: ST-LDBD100, No: 23353480(One way)
Model: ST-LDBD200, No: 23353481(Two way)

Đây là thiết bị được lắp đặt tại ngã tư trong bãi đậu xe và được trang 
bị mũi tên chỉ dẫn hướng với đèn LED có độ sáng cao để đảm bảo 
lái xe an toàn và lưu thông xe nhanh chóng trong bãi đậu xe.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Cấu trúc: Loại trần (Cấu trúc mặt cắt ngang)
2) Vật liệu cho thùng loa: Độ dày loại phun nhôm
      từ 1,2 mm trở lên
3) Nguồn điện sử dụng: AC 220 V, 60 Hz
4) Công suất tiêu thụ: 25W

· Phá bỏ cấu trúc đèn huỳnh quang hiện có và sử dụng nguồn sáng là đèn LED 
để tạo ra cấu trúc đơn giản.
· Cấu trúc có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa.
· Tỷ lệ chiếu sáng cao và tiêu thụ điện năng thấp so với
   độ sáng của đèn huỳnh quang hiện có.
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Thông số kỹ thuật và tính năng

Model: ST-VIL/DF, No: 2419340706. Đèn hướng dẫn phương tiện (cả hai bên)

1) Vật liệu bao vây: AL
2) Vật liệu hiển thị: PC khuếch tán ánh sáng
3) Kích thước: 1.300 (W) x200 (H) x80 (D)
4) Nguồn sáng: LED 30W lớp
5) Đánh dấu: cả hai bên

05. Đèn hướng dẫn phương tiện (phần)

Được lắp đặt tại các điểm giao cắt của từng khu vực trong bãi đậu 
xe, nó là thiết bị hướng dẫn người lái phương hướng di chuyển, 
hướng ra, khu vực để ra vào nhanh chóng.

Được lắp đặt tại các điểm giao cắt của từng khu vực trong bãi đậu 
xe, nó là thiết bị hướng dẫn người lái phương hướng di chuyển, 
hướng ra, khu vực để ra vào nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Vật liệu bao vây: AL
2) Vật liệu hiển thị: PC khuếch tán ánh sáng
3) Kích thước: 1.300 (W) x200 (H) x80 (D)
4) Nguồn sáng: LED 30W lớp
5) Đánh dấu: một mặt

Model: ST-VIL, No: 24193408
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Thông số kỹ thuật và tính năng

Model: ST-GIB/DF, No: 2417277108. Đèn hướng dẫn phương tiện (cả hai bên)

1) Kích thước: 1.300 (W) x230 ~ 250 (H) x13 (D)
2) Vật liệu bao vây: nhôm đúc
3) Nguồn sáng: LED 20W lớp
4) Vật liệu hiển thị: tấm dẫn sáng (hơn 4T) + PC màu trắng sữa
                                hoặc acrylic (trên 1,8t)
5) Đánh dấu: cả hai bên

07. Đèn hướng dẫn phương tiện (phần)

Được lắp đặt tại các điểm giao cắt của từng khu vực trong bãi đậu 
xe, nó là thiết bị hướng dẫn người lái phương hướng di chuyển, 
hướng ra, khu vực để ra vào nhanh chóng.

Được lắp đặt tại các điểm giao cắt của từng khu vực trong bãi đậu 
xe, nó là thiết bị hướng dẫn người lái phương hướng di chuyển, 
hướng ra, khu vực để ra vào nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Kích thước: 1.300 (W) x230 ~ 250 (H) x13 (D)
2) Vật liệu bao vây: nhôm đúc
3) Nguồn sáng: LED 20W lớp
4) Vật liệu hiển thị: tấm dẫn sáng (hơn 4T) + PC màu trắng sữa
                                hoặc acrylic (trên 1,8t)
5) Đánh dấu: một mặt

Model: ST-GIB, No: 24172770
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Thông số kỹ thuật và tính năng

Model: ST-ZGLD100, No: 2417277310. chênh lệch theo tầng (phần)

1) Kích thước: 1.300 (W) x230 (H) x80 (D)
2) Vật liệu bao vây: Loại ép nhôm, độ dày 1,2mm trở lên
3) Màu sắc: 3 màu
4) Vật liệu hiển thị: LED được sử dụng
5) Đánh dấu: một mặt / hai chiều

09. chênh lệch theo tầng (phần)

Là thiết bị được lắp đặt trên lối vào tầng tiến độ xe, báo cho tài xế 
biết số chỗ đỗ xe còn trống trên tầng theo thời gian thực để kịp thời 
hướng dẫn xác định tầng đỗ xe tại lối vào tầng tiến.

Là thiết bị được lắp đặt trên lối vào tầng tiến độ xe, báo cho tài xế 
biết số chỗ đỗ xe còn trống trên tầng theo thời gian thực để kịp thời 
hướng dẫn xác định tầng đỗ xe tại lối vào tầng tiến.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Kích thước: 1.300 (W) x230 (H) x80 (D)
2) Vật liệu bao vây: Loại ép nhôm, độ dày 1,2mm trở lên
3) Màu sắc: 3 màu
4) Vật liệu hiển thị: LED được sử dụng
5) Đánh dấu: một mặt / một chiều

Model: ST-ZGLD, No: 24172772
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11. Các cấp độ khác nhau theo từng tầng (cả hai bên)

Một thiết bị được lắp đặt tại lối vào tầng đỗ xe để thông báo cho tài 
xế biết số lượng chỗ đỗ xe còn trống của tầng tương ứng theo thời 
gian thực để kịp thời hướng dẫn quyết định chọn tầng đỗ xe tại lối 
vào tầng tiến.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Kích thước: 1.300 (W) x230 (H) x80 (D)
2) Vật liệu bao vây: Loại ép nhôm, độ dày 1,2mm trở lên
3) Màu sắc: 3 màu
4) Vật liệu hiển thị: LED được sử dụng
5) Đánh dấu: cả hai bên

Model: ST-ZGLD/DF, No: 24172989



Học kĩ càng/
Công nghệ theo dõi lộ trình xe

Học sâu là một công nghệ cho phép máy tính suy nghĩ và học hỏi như con người, 
đồng thời nhận ra tỷ lệ nhận dạng cao hơn bằng cách nhận dạng biển số xe là hình ảnh chứ không phải số.

Công nghệ theo dõi xe nhận biết camera theo dõi chuyển động của xe và ghi nhớ vị trí xe đang đỗ.
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Hệ thống đối sánh hình ảnh dựa trên học tập sâu

- Tính năng trích xuất và đối tượng hóa hình ảnh khu vực biển số xe.
- Có thể nhận dạng rõ ràng bằng cách so sánh các đặc điểm của hình ảnh biển số xe khi ra vào xe.
- Giải quyết vấn đề không nhận dạng được do biển số xe bị hư hỏng và chướng ngại vật.

Trích xuất số xe (chữ, số) từ biển số xe → Tỷ lệ nhận dạng thất bại cao do biển số bị hư hỏng và chướng ngại vật

Hệ thống nhận dạng số xe chung hiện có

Cải thiện tỷ lệ nhận dạng số xe
                           sử dụng kỹ thuật đối sánh hình ảnh tự phát triển

Hệ thống đối sánh hình ảnh dựa trên học tập sâu

X6고 310X
“Không thể nhận ra”

Hình ảnh phương tiện Phát hiện phương tiện

Phát hiện các phương tiện được
xác định Mạng học sâu

Trích xuất số xe xác định
Mạng học sâu

※Theo cách thông thường,
    Không thể nhận dạng nếu không đọc đúng biển số xe

※Trong trường hợp đối sánh hình ảnh học sâu, 
nếu nhận dạng số xe không thành công, phương tiện đó có 
thể được xác định và nhận dạng thông qua đối tượng DB.

Trích xuất số xe xác định
Mạng học sâu

Chỉ định biển số xe

Sự công nhận
sự thành công

Tìm kiếm, đối sánh

Lưu dữ liệu

Công nghệ nghiên cứu mới (Bằng sáng chế)

Số xe
khai thác Chỉ định phương tiện

Phát hiện
biển số xe

Chỉ định
biển số xe

Biển số xe
Đối sánh hình ảnh

Biển số xe
Đối tượng DB

Hệ thống đối sánh hình ảnh dựa trên học tập sâu

Cách thông thường

Đối tượng khu vực biển số xe (cụ thể) Đối sánh hình ảnh biển số xe (tính toán độ tương đồng)

Phù hợp
0.53

0.94

0.45

0.23

0.32

Biển số để lại Biển số nhập

Deep Learning

Bằng sáng chế số. 10-1987618

36 │ Manufacturing firm - ST1



 

Thông số kỹ thuật và tính năng

Model: ST-DLLPR, No: 23876994

Nó giám sát và điều khiển từ xa tất cả các thiết bị kiểm soát đỗ xe và 
có thể truyền thông tin vận hành cơ bản đến các thiết bị cục bộ, đồng 
thời nó có khả năng thu thập dữ liệu thông qua giao tiếp với từng thiết 
bị và quản lý các tổng hợp và thống kê khác nhau.

Thông số kỹ thuật và tính năng

1) Nguồn điện đầu vào: AC 220V, 50 ~ 60Hz
2) CPU: Intel Quad-Core Xeon (2.2GHz)
3) Bộ nhớ: 8GB
4) HDD: Serial ATA-2 3TB 7200rpm 32MB
5) Giao diện: TCP / IP
6) Tốc độ truyền thông: 1Gbps
7) Hệ điều hành: WINDOWS SERVER 2019 trở lên
8) Nguồn cung cấp: 650W
9) Loại: RACK hoặc TOWER
10) Kích thước: 430 (W) * 650 (D) * 1.332 (H)

Model: ST-DLPSS, No: 23881696

01. Máy nhận dạng số xe áp dụng đối sánh hình ảnh dựa trên học sâu

02. Máy chủ nhận dạng số xe

1) Nguồn điện đầu vào: AC 220V, 50 ~ 60Hz
2) Thiết bị lấy hình ảnh: 1.3M, CCD
3) Vật liệu bao vây: Tấm thép (sơn tĩnh điện)
4) Ống kính: ngàm CS
5) Bù ngược sáng: Tắt / BLC / HLC
6) CPU: Intel G6400 (4.0GHz)
7) Bộ nhớ: 8GB
8) HDD: SSD 480GB
9) Tốc độ truyền thông: 1Gbps
10) Hệ điều hành: Window 10
11) Nguồn cung cấp: 120W
12) Bảng hiển thị thông tin: 2 cột và 6 cột
13) Kích thước: 260 (W) * 320 (D) * 1.332 (H)

· Chức năng nhận dạng phương tiện nhẹ thông qua hình ảnh thu được.
· Nhận biết các biển số xe đặc biệt như biển số ngoại giao và biển số tạm thời.
· Gửi giá trị được công nhận đến bảng thông tin.
· Chức năng học cho các biển số xe đã chụp ảnh.

· Thông tin hoạt động đã thiết lập được tự động truyền đến bộ điều khiển bãi đậu xe
   thiết bị để mỗi thiết bị có thể được vận hành tự động.
· Tích hợp chức năng vận hành của bãi đậu xe, nơi có tỷ lệ đậu xe và
  thông tin hoạt động khác nhau được tách biệt.
· Chức năng truy vấn lịch sử bán hàng cho từng công nhân và thiết bị.
· Chức năng tính toán tổng hợp hàng ngày / hàng tháng / hàng năm, v.v.

Manufacturing firm - ST1 │ 37

Sản phẩm là một công cụ nhận dạng phương tiện hiệu suất cao, nhận 
dạng các phương tiện bằng cách chụp ảnh các phương tiện ra vào 
bằng hệ thống đối sánh hình ảnh phương tiện dựa trên học tập sâu.



Hệ thống theo dõi xe dựa trên CCTV

<Mục nhập xe: bắt đầu theo dõi chuyển động>

<Bãi đậu xe: Nhận biết phía đã đậu>

Trạng thái của xe đang được theo dõi và chỗ đậu xe được hiển thị trên màn hình.
Nếu ô trên chỗ đậu xe có màu đỏ là xe đang đậu, và nếu ô màu xanh là xe trống.

- Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện để phát hiện xe bằng cách áp dụng YOLO, một mô hình học sâu phát hiện đối tượng, vào hình ảnh camera 
quan sát của bãi đậu xe.
- YOLO (Bạn Chỉ Nhìn Một Lần) là hình chữ nhật ranh giới của đối tượng hiện có trong ảnh và lớp của đối tượng,
Mô hình học sâu đưa ra xác suất của một lớp cùng một lúc và được biết đến nhiều nhất trong số các thuật toán phát hiện đối tượng thời gian thực.

Công nghệ phát hiện phương tiện trong video CCTV

- Sau khi phát hiện một chiếc xe trong khung hình ảnh đầu vào mỗi giây bằng camera CCTV,
  Chuyển động của xe được theo dõi trong thời gian thực bằng cách nhập thông tin xe đã phát hiện vào công nghệ theo dõi xe.

Công nghệ theo dõi phương tiện được phát hiện trong video CCTV

- Thực hiện một thuật toán để kiểm tra xem xe đang được theo dõi đang di chuyển hay dừng lại.
- Thực hiện một thuật toán để xác định xem xe có đang đỗ trên bề mặt đỗ được chỉ định của xe đang dừng hay không.

Bãi đậu xe công nghệ nhận dạng không gian trống
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02. Bộ nhận dạng phương tiện (loại camera quan sát)

Nó nhận dạng chiếc xe bằng cách chụp ảnh số xe trong
bãi đậu xe và gửi dữ liệu đến máy chủ.

Thông số kỹ thuật và tính năng

· Lấy nét chính xác và sắc nét.
· Có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác nhau.
· Thiết kế bên ngoài gọn gàng phù hợp với mọi nơi.

1) Máy ảnh: 2 triệu pixel
2) Ống kính: 4,8mm ~ 120mm
3) Nguồn cung cấp: AC24V 3A
4) Kích thước (chiều rộng): 209mm
5) Kích thước bên ngoài (chiều cao): 337,4mm
6) Kích thước (chiều sâu): 209mm
7) Tốc độ đếm xe: trong vòng 1,0 giây
8) Tỷ lệ nhận dạng phương tiện: 99%
9) Tốc độ chạy xe: 40Km / h trở xuống

01. Trình nhận dạng bề mặt đỗ xe

1) Nguồn điện đầu vào: AC 24V, 5A
2) Độ phân giải: 2 triệu pixel
3) Ngàm ống kính: ngàm C / CS
4) Được trang bị hồng ngoại IR
5) Phương thức giao tiếp: POE / RS232
6) Hệ điều hành: Window 10 Pro
7) Kích thước: 404 (W) * 164 (D) * 132 (H)

Thông số kỹ thuật và tính năng

Model: ST-DLHSC, No: 24220605

Model: ST-SPD, No: 23876993
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Nó là một thiết bị có thể chụp ảnh phương tiện và bề mặt bãi đậu xe và gửi 
đến máy chủ, lưu trữ và xử lý dữ liệu, đọc dữ liệu được lưu trữ từ một vị trí 
từ xa và cũng có thể chụp ảnh ban đêm.

· Có thể nhanh chóng xác định xem một chiếc xe đang đỗ bằng cách đánh giá 
sự hiện diện hay vắng mặt của một chiếc xe trong khu vực đỗ xe tương ứng 
trong thời gian thực.



Hệ thống kiểm soát tổng thể

Nhiều bãi đậu xe hoạt động riêng lẻ ở một nơi
Nó là một hệ thống quản lý và vận hành tích hợp hiệu quả.

Kiểm tra và điều khiển từ xa video lối vào / lối ra của toàn bộ bãi đậu xe,
Nhiều dữ liệu khác nhau có thể được hỏi, sửa đổi và xóa.

· Quản lý dữ liệu
· Quản lý thẻ đi lại

· Giám sát bãi đậu xe từ xa
· Hoạt động của bảng tình huống
· Số liệu thống kê và báo cáo DB
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· Trung tâm điều khiển tích hợp

· Thiết bị máy chủ

· PC quản lý

· Màn hình quản lý

· Giám sát an ninh
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* Khoảng 782 trường hợp khác với những trường hợp trên

Dự án chính

Hệ thống kiểm soát truy cập
· Cấu hình: bộ nhận dạng số xe, bộ ngắt xe, máy tính quản lý bãi đậu xe, v.v.
· Khách hàng: Văn phòng chính phủ, trường học, cơ sở tôn giáo, chung cư, công ty, v.v.

※Ví dụ ứng dụng theo loại

Trung tâm Y tế Công cộng Jeonju

Trung tâm y tế Gunsan

Bệnh viện Shincheon

Bệnh viện Seongnam Yale

Bệnh viện tàu điện ngầm Anyang

Phòng khám X quang Jeonju Hyundai

Bệnh viện Đại học Chung-Ang

Bệnh viện Chăm

Bệnh viện điều dưỡng Wonkwang

Bệnh viện Jesus

Jain Sản phụ khoa

Học viện Y học hạt nhân

Nội khoa Haegang

Phòng khám nha khoa Yonsei

Sejong Bangok E.S

Changwon Changbuk M.S

Trung tâm học tập suốt đời Godeok

Trung tâm học tập suốt đời ở Incheon

Incheon Bugae E.S

Haesung H.S

Namwon Seojin Girls 'H.S

Jeonju Poongnam M.S

Gunsan thương mại H.S

Jeonju Sacred Heart Girls 'M.S

Tế Nam E.S

Gunsan Girls 'H.S

Đại học quốc gia Jeonju

Seosan Seoil H.S

Làng bạc Ilsan

Căn hộ Byeonsan

Căn hộ Gunsan Vivaldi

Làng Dangjin Waemok

Căn hộ hạng vàng

Căn hộ Daea ở Seogyo-dong

Căn hộ Jeonju Welga

Gunsan Dawon Parkville

Bundang Poongrim I-One

Căn hộ Gunpo Eulji

Căn hộ Làng vận động viên Jeonju

Căn hộ Jeonju Umirin

Căn hộ Seongnam Charmant

Căn hộ Daejeon Samsung

Chợ Jeonju Sand Nae

Hóa chất Hansol

Tòa nhà Gunsan ENB

Namwon Saemaul Geumgo

Chợ Jeonju Bongdong

Nhà thờ Yeomsan

Nhà thờ Iksan Gohyeon

Công nghiệp lọc Hyundai

Nhà thờ Yean

Nhà máy xử lý chất thải Cheonan

hội trường đám cưới

Trụ sở Nonghyup Jeonbuk

Nhà thờ Iksan Saerom

Trung tâm mua sắm giấc mơ Jeonju

Bãi đậu xe công cộng ở ga Iksan

Bãi đậu xe tải Jinju

Gunsan Seonyudo, Jangjado

Bãi đậu xe công cộng Dangjin Hapdeok

Geochang Udusan

Bãi đậu xe Nosongcheon

Hồ Asan Sapgyo

Làng Hanok Jeonju

Bãi đậu xe công cộng đang hoạt động Seosan

Bãi đậu xe Jeonju Okto

Địa điểm cắm trại tự động Mucheongpo

Rừng giải trí Gosan

Imsil Hogukwon

Văn phòng Tổ chức y tế Cơ sở giáo dục Cơ sở dân cư Kinh doanh
Trung tâm mua sắm, Tôn giáo Khác

Hệ thống định cư có người lái / không người lái
· Cấu hình: thiết bị nhận dạng số xe, thiết bị ngắt xe, máy tính quản lý bãi đậu xe, gian hàng, người đặt giá vé, v.v.
· Người tiêu dùng: các cơ sở lớn, bệnh viện, điểm du lịch, trung tâm mua sắm, bãi đậu xe, v.v.
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Cơ sở Jeonju
Tổng công ty quản lý

Hàng hải khu vực Mokpo
và Quản lý cảng

Changwon KEPCO

Nông ngư nghiệp
Tổng công ty phân phối sản phẩm

Hàng hải khu vực Mokpo
and Management

Văn phòng hạt Buan

Tòa thị chính Jinju

Tòa thị chính Jeonju

Văn phòng Giáo dục Jeollabuk-do

Lực lượng bảo vệ bờ biển Gunsan

Văn phòng giáo dục Wanju

Văn hóa Thông tin
Cơ quan xúc tiến

Văn phòng Giáo dục Gunsan

Văn phòng tỉnh Jeonbuk

Trung tâm Tài nguyên Sinh thái Khu
vực Honam Quốc gia Mokpo



Hệ thống định cư không người lái
· Cấu hình: thiết bị nhận dạng số xe, thiết bị ngắt xe, máy tính quản lý bãi đậu xe, máy tính giá vé, v.v.
· Khách hàng: Văn phòng chính phủ, bãi đậu xe trả phí, điểm du lịch, trung tâm mua sắm, tòa nhà thương mại, v.v.

Bãi đậu xe ven sông Hệ thống cảnh báo thiệt hại do ngập nước
· Cấu hình: nhận dạng số xe, ngắt xe, máy chủ quản lý bãi đậu xe tích hợp,
    làm ngập máy chủ liên kết, v.v.
· Khách hàng: Chính quyền địa phương, Ban An toàn Thảm họa, Ban Xây dựng, v.v.

Hệ thống tùy chỉnh

Sản xuất 2 giai đoạn
máy thanh toán không người lái cho nhà xe vận

chuyển hàng hóa

Sơn màu được chỉ định của Bệnh viện
Chúa Giêsu Jeonju
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Giấy phép

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(Người đứng đầu)

Giấy chứng nhận ủy quyền
cho Trung tâm R&D công nghiệp

Đăng ký kinh doanh nhà thầu thông
tin và truyền thông

Tư cách thành viên của Thông tin và
    Kinh doanh nhà thầu truyền thông

Giấy chứng nhận sản xuất trực tiếp
(Kỹ thuật phần mềm)

Giấy chứng nhận sản xuất trực tiếp
(Bảo trì và hỗ trợ phần mềm)
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ISO 9001 ISO 14001
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Giấy chứng nhận bằng sáng chế Giấy chứng nhận bằng sáng chế Giấy chứng nhận bằng sáng chế

Công nghiệp Hàn Quốc
Thành viên hiệp hội công nghệ
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Chứng nhận Hàn Quốc-Máy quét hư hỏng xe Chứng nhận Hàn Quốc-Trạm thanh toán tự động Chứng nhận Hàn Quốc-LPR

Chứng nhận Hàn Quốc-Loại tích hợp LPR Đạt được chứng nhận Inno-Biz
Giấy chứng nhận Doanh nghiệp
vừa và nhỏ có triển vọng



Chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn nhóm Giấy chứng nhận kinh doanh mạo hiểm

Chứng nhận Hàn Quốc-Toàn diện
   Bảng chỉ số đầu vào

Giấy chứng nhận công ty công nghệ xuất sắc

Chứng chỉ kiểm tra LPR
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Chứng nhận Hàn Quốc-Cổng rào
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Chứng nhận Hàn Quốc-Hệ thống phát 
hiện phương tiện

Chứng nhận Hàn Quốc-Hệ thống phân 
biệt kiểu mẫu

Ban thông tin chứng nhận Hàn Quốc Tích hợp chứng nhận KC-Bộ nhận
dạng số xe (Học kĩ càng)

Chứng nhận sản xuất trực tiếp
(thiết bị và phụ kiện thang máy)

chứng chỉ hiệu suất





TEL. +82-1899-2864│FAX. +82-63-262-1020
 E-mail. parking_st1@naver.com

https://parkingst1.wixsite.com/st-1

923, Girin-daero, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea / Postal code. 54852

ST-1

※본 제작물은 전북테크노파크가 주관하는 ‘도약기업 육성사업’의 지원으로 제작되었습니다.
제작일 2021년 10월 07일”


