Загальноміська
інформаційна система
SEA Smart City
www.sea.com.ua

Про компанію
Компанія СЕА
заснована в 1990 році
в Києві

В компанії
працює більше
300 спеціалістів

На підприємствах діє
система менеджменту
якості ISO 9001:2015

Офісні приміщення компанії
займають майже 2000 м 2 ,
виробничі та складські приміщення
перевищують 4000 м 2

КИЇВ
ХАРКІВ
ДНІПРО

Поставка
комплектуючих
та обладнання із
Європи, Азії та США
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Власне
виробництво
електроніки

Послуги з виробництва
та виготовлення друкованих
плат та комерційних розробок

Видавництво компанії
випускає профільні міжнародні
журнали «Електрик», «Радіокомпоненти»
та «Радіоаматор»

Структура групи компаній SEA

тм

Група компаній SEA

ТОВ «СЕА Електронікс Україна»

тм

ТОВ «СЕА Електротехніка»

Контрактне виробництво

Обладнання для енергетики
Електротехнічна та кабельно-дротова продукція

Електронні компоненти
Світлодіодна продукція та оптоелектроніка

Світлофори та технічні засоби управління
дорожнім рухом

Блоки живлення

Паркувальне обладнання та системи

Обладнання для промислової автоматизації

Світлодіодні екрани та медіа фасади
Обладнання та системи для автоматизації ЖКГ

Бездротові компоненти

ТОВ «Електронік Технолоджі»

Вимірювальні прилади
Паяльне обладнання та матеріали для пайки

Поставка приладів та обладнання спеціального
призначення
GPS/GLONASS моніторинг та контроль транспорту

Видавництво «Радіоаматор»: журнали
«Радіоаматор», «Електрик», «Радіокомпоненти»
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www.sea.com.ua

www.sea-components.de

www.ra-publish.com.ua

ДП «SEA Systems»
комерційні розробки (КБ СЕА)
www.mt-power.co.uk

www.sea-av.com.ua

www.cars-control.ua

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ОСВІТЛЕННЯМ

СИСТЕМА ЄДИНОГО
ПАРКУВАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ МІСТА

СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ
ЛІФТІВ

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ДОРОЖНІМ РУХОМ/МОНІТОРИНГ ТА
КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ
ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ
ЦЕНТР
ВИРОБНИЦТВО
Компанії СЕА

СИСТЕМА ОБЛІКУ
ТА СПОЖИВАННЯ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
«ЕЛЕКТРОННИЙ ДІМ»

СИСТЕМА ОБЛІКУ
ТА МОНІТОРИНГУ
РОЗПОДІЛЕННЯ ТА
СПОЖИВАННЯ ВОДИ З
ФУНКЦІЯМИ КНС, ВНС ТА
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ІТП, ЦТП
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Обладнання для управління дорожнім рухом
Світлодіодні світлофори
Транспортні
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Пішохідні

Низькі витрати на обслуговування та експлуатацію

Низьке споживання електроенергії

Наявність спеціально розробленої для оптичної системи
розсіювальної лінзи та вбудованої в джерело світла лінзи
Френеля, що забезпечує рівномірність розподілу світлового
потоку та формування потрібної діаграми спрямованості
випромінювання

Використання технології чорніння при виробництві зовнішньої
розсіювальної лінзи, що дозволяє повністю виключити фантомний
ефект кольорової засвітки, тим самим підвищуючи безпеку
дорожнього руху
Низькі витрати на обслуговування та експлуатацію

Пристрої звукового оповіщення
та управління пішохідною фазою
світлофорної сигналізації

Рупорний
гучномовець

Пристрої звукового сповіщення (ПЗС) призначені для звукового супроводу пішохідної світлофорної фази
Використання звукових світлофорів покращує орієнтацію пішоходів при переході
через вулицю, дозволяє зменшити ризик аварійних випадків на зебрах
Дані пристрої дозволяють людям з обмеженими можливостями повноцінно
приймати участь в щоденному дорожньому процесі.

Пристрій звукового
оповіщення пішоходів

ПЗС-СЕА-3А – пристрій звукового супроводу пішоходів
у корпусі з габаритними розмірами 175×91×51 мм для зовнішнього застосування.
Допустимий монтаж всередині пішохідних та транспортних світлофорів. Опційно може
підключатися до пішохідного визивного табло ТВП-СЕА-3.
Має зовнішній додатковий рупорний гучномовець потужністю 15 Вт, USB-інтерфейс для
редагування установок і заміни відтворюваних звукових mp3 файлів із назвами вулиць,
кабель підключення вхідних сигналів довжиною 0.8 метрів. Електроживлення 220 В AC
від сигналів «зелений» і «червоний» дорожнього контролера.
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Пішохідне визивне табло
для управління пішохідною
фазою

Дорожні контролери для світлофорних об’єктів
Використання дорожніх діагностичних контролерів
Компанії СЕА дозволяє забезпечити:
Надійне організоване управління транспортними потоками у складі міської /
регіональної / загальнодержавної системи адміністрування дорожнього руху
Безцентрову координацію у складі магістралі світлофорних об’єктів
Гнучке локальне управління транспортними потоками на перехресті
Дистанційний моніторинг стану обладнання дорожніх контролерів
Віддалений контроль режимів, встановлених у ДКД на світлофорних об'єктах
Проведення планових замін світлофорних ламп та світлодіодних модулів, що
підвищує рівень безперебійності роботи світлофорних об’єктів
Дистанційну діагностику всіх ланцюгів дорожнього контролера та світлофорів за
допомогою мережі Інтернет, без необхідності виїзду на об’єкт

Модельний ряд:
ДКД-8-С2-М8525

ДКД-24-С2-М8525

ДКД-16-С2-М8525

ДКД-32-С2-М8525

Дорожній контролер для підключення 8 світлофорів

Дорожній контролер для підключення 16 світлофорів
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Дорожній контролер для підключення 24 світлофорів

Дорожній контролер для підключення 32 світлофорів

Дорожні знаки зі змінною
інформацією
Світлодіодні дорожні знаки
змінної інформації
виробництва Компанії СЕА
виготовлені згідно вимог
європейського стандарту
EN12966-1: 2015

Компанія СЕА має можливість виготовити будь-який
типорозмір світлодіодних шляховказувачів за бажанням
замовника з кроком 256 чи 320 мм, а також
надати програмне забезпечення.

8

Дорожні інформаційні табло змінної інформації
Функції:
• Організація руху при виникненні позаштатних ситуацій (ДТП, дорожні роботи, несприятливі
метеоумови)
• Допомога в перерозподіленні транспортних потоків
• Зменшення пробігу автотранспорту та витрат на паливо
• Сприяння зменшенню кількості аварій на дорогах та скороченню економічних втрат через ДТП

Сфера застосування:
— Вулиці міст, мегаполісів, транспортні розв'язки
— Пересічення основних транспортних і пішохідних потоків
— Зони реверсивного і комбінованого руху
— Дороги державного значення, траси й автомагістралі
— Під'їзди до стратегічно важливих об'єктів – вокзалів, аеропортів, мостів
— Автозаправні станції
— Зони паркування
— Інші зони концентрації транспортних потоків.

Технічні характеристики:
Використання світлодіодних модулів SMD та DIP монтажу: P10, P12, P13, P14, P16, P18, P20;
Крок пікселя: не більше 10, 12, 12.8, 14, 16, 18 та 20 мм відповідно;
Кут огляду (по горизонталі / по вертикалі): не менше 120/60;
Конфігурація пікселя: 1R1G1B;
Фізична щільність: 10000 точок/м²;
Яскравість: не менше 5500 кд/м²;
Частота оновлення інформації: не менше 600 Гц;
Максимальна споживча потужність: не більше 1000 Вт/м²;
Життєвий цикл: не менше 100000 годин.
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Комплексна система управління
дорожнім рухом
КСУДР виробництва Компанії СЕА дозволяє проводити
моніторинг всіх світлофорних об’єктів та оперативно
коригувати їхню роботу
Мінімізація диспетчерського обладнання для діагностики та
управління світлофорними об’єктами, що дозволяє істотно
економити фінанси на облаштування диспетчерського центру
Використання інтернет-ресурів, які дозволяють без додаткового
обладнання отримувати оперативну інформацію про стан на
дорогах

Програмне забезпечення «АРМ Адміністратора» —
призначено для роботи по забезпеченню
інформаційної безпеки КСУДР
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Дорожній двосторонній знак із внутрішнім
світлодіодним освітленням і світильником
Даний знак використовується для позначення місць, які призначені
для організованого переходу пішоходами проїжджої частини, і
освітлення зони пішохідного переходу. Завдяки вторинній оптиці
вбудованого світильника знак може впоратися із освітленням 1-3 смуг
руху.

Технічні характеристики:
• робота від мережі 220 В, або автономно (від сонячних панелей);
• робоча напруга 100-305 В;
• споживана потужність знака 80 Вт, потужність вбудованого світильника 60 Вт;
• світловий потік 7000 лм, формується асиметрична спеціальна КСС;
• кліматична зона УХЛ1, робота в діапазоні від -40 ° C до +50 ° C;
• типорозмір І, ІІ згідно ДСТУ 4100-2014;
• установка можлива як на опорі, так і на консолі з виносом,
або за допомогою підвісу на трос.

Експлуатація
Виріб захищено від впливу навколишнього середовища по IP65. Час
роботи не менше 60 000 годин. У виробництві використовуються
тільки якісні матеріали: джерело живлення MEAN WELL, світлодіоди
Seoul Semiconductor, оптика LEDil.

Параметри знака відповідають нормам
ДСТУ 4100-2014 та ДБН В.2.5-28-2018
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Світлодіодні світильники для освітлення наземних пішохідних
переходів
Спеціальна крива сили світла (КСС) не сліпить водіїв,
формується світлова пляма лише для пішоходів та дороги за
ними. Модельний ряд: від 30 до 165 Вт. Для освітлення одного
напряму руху необхідний один світильник.
Найменування

Номінальна
потужність, Вт

Світловий
потік, лм

Габаритні
розміри, мм

30

3030

500 × 200 × 60

Перехід ЛЕД КУ 30Вт

Світлотехнічне моделювання пішохідного
переходу j = 50 м відповідно типовим

Перехід ЛЕД КУ 40Вт

40

3500

530 × 260 × 70

рішенням: ділянка зебри 3 × 7, висота для

Перехід ЛЕД КУ 55Вт

55

5555

600 × 250 × 80

Перехід ЛЕД КУ 75Вт

75

7575

600 × 250 × 80

горизонтальна освітленість пішохідного

Перехід ЛЕД КУ 110Вт

110

11110

620 × 300 × 80

Перехід ЛЕД КУ 165Вт

165

16665

800 × 360 × 80

установки світильників 5 м. Середня
переходу складає 39,5 лк. Згідно діючих норм
ДБН В.2.5-28-2006 освітленість повинна
перевищувати 10 лк.

* Зовнішній вигляд вторинної оптики та її розміщення може відрізнятись від наведеної на малюнках.
** Світильники мають специфічний світлорозподіл.
12

Освітлення пішохідних переходів за допомогою
сонячних панелей
Використання автономного вуличного освітлення на сонячних панелях
позбавляє від необхідності проектування електричних мереж,
прокладання кабельних мереж, обліку спожитої електроенергії,
обов’язкової оплати за спожиту електроенергію та інших постійних
витрат.
Складові автономної системи освітлення:
Фотоелектричний модуль (сонячна панель) перетворює енергію
сонячного випромінювання в електричну.
Гелева акумуляторна батарея для накопичення та зберігання електроенергії.
Контролер системи для управління режимами та оптимізації зярядки/розрядки
акумулятора з застосуванням MPPT-технології дозволяє не тільки збільшити термін
експлуатації акумулятора, а також автоматично керувати режимами освітлення в
залежності від часу та пори року.
Світильник світлодіодний необхідної потужності.
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Світлодіодні світильники
для вулиць та доріг
Компанія СЕА пропонує вуличні консольні
світлодіодні світильники АЛЕЯ ЛЕД КУ (23-60 Вт) і
ПРОСПЕКТ ЛЕД КУ (70-160 Вт) для освітлення доріг,
тротуарів і автомагістралей всіх класів,
а також міських і заміських територій.
Світильники виготовляються серійно за ТУ,
виробничі майданчики в Києві та Харкові.

Система менеджменту якості виробництва
відповідає міжнародному стандарту
ISO 9001
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Освітлення вулиць та доріг всіх категорій на базі світильників
з інтелектуальним диммінгом
У середньому за рік набігає 3600-4000 годин роботи систем освітлення вулиць і доріг.
Весь цей час кожен світильник працює на 100% від своєї номінальної потужності. Чинні
державні стандарти дозволяють знижувати рівень освітленості в залежності від
інтенсивності автопотоку. З цим завданням відмінно справляються світильники з
інтелектуальним діммінгом: під час виробництва в джерело живлення (драйвер)
закладається характеристика роботи, яка в кожному випадку індивідуальна.
Ефективність використання подібних світильників можна розглянути на простому
прикладі. Закладаються 4 рівні потужності: 1. від моменту включення до 20.00 – 100%;
2. з 20.00 до 22.00 — 70%; 3.22.00 до 5.00 – 30%; 4. З 5.00 до моменту виключення – 70%.
В залежності від річного календарного графіку включення та виключення світильників
економія складає від 30 до 70%.
Переваги світильників ТМ LEDsvit:
1. Економія електроенергії від 30 до 70%.
2. Світильники працюють за узгодженим профілем. Немає необхідності в додатковому
обладнанні.
3. Оптимальне співвідношення ціни та якості.
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Управління мережами зовнішнього освітлення
на базі ресурсів стільникового зв’язку GSM
Компанія СЕА пропонує сучасну систему моніторингу та управління
технологічними об’єктами міського освітлення власного
виробництва, яка на сьогодні успішно експлуатується більш ніж в
20 містах України

Основні функції системи:
Автоматичне управління
Здійснюється за графіком, розробленим індивідуально для
конкретного регіону з урахуванням місцевих особливостей та інших
факторів
Оперативне управління
Дозволяє диспетчеру при необхідності застосовувати ручне управління
виконавчими пристроями пункту включення
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Шафа І-710 пункту включення з встановленим терміналом
управління
Шафи І-710 призначені для управління зовнішнім освітленням вулиць та забезпечують
прийом, облік та розподілення електроенергії трифазного змінного струму напругою
380/220 В, частоти 50 Гц, а також – для захисту ліній від перенапруги та струмів
короткого замикання.
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Шафа компенсації реактивної
потужності
Конденсаторні установки для компенсації реактивної потужності (КРП)
призначені для автоматичного регулювання коефіцієнта потужності в
симетричних розподільчих мережах трифазного змінного струму
напругою 400 В та частотою 50 Гц (в освітлювальних мережах для
зниження спожитої лампами реактивної потужності).
Вимірювач
активної
потужності

Основні складові КРП:

Споживана
потужність

Корпус
Регулятор реактивної потужності

Мережа

Ввідний рубильник
Рубильник захисту ступенів та регулятора
Контактори для конденсаторів
Симістори для конденсаторів
Реактори
Джерела живлення для симісторів
Конденсаторні батареї
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Вимірювач
реактивної
потужності

Конденсатори
для корекції

Система управління зовнішнім освітленням
Термінал пункту включення

Диспетчерський центр

Контроль наявності напруги в 15-ти точках виконуючого пункту

Прийом та фіксування в базі інформаційних повідомлень про всі події в
виконавчих пунктах

Контроль відкриття вхідних дверей шафи виконуючого пункту
Управління двома виконуючими пристроями (контакторами) згідно
програми автономної роботи (графік включення), або по оперативним
командам диспетчерського центру
Прийом даних через порт RS-485 та інші інтерфейси
(струмова петля, RS232) від приладу обліку електроенергії
Дистанційне налаштування конкретної конфігурації пункту
включення (кількість запобіжників, контакторів і т.п.); підключення
плат розширення через цифрові інтерфейси
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Передача дистанційних налаштувань на конкретну конфігурацію пункту
включення з відображенням результату в вигляді мнемосхеми пункту
включення
Пошук терміналів за назвою пункту включення, групами та
додатковими ознаками
Формування звітів з бази даних за видами подій (штатні, аварійні),
групами виконавчих пунктів, часовими інтервалами, а також
комбінаціями цих критеріїв
Обмін пакетами даних з терміналом по каналах GPRS, CSD та DTMF
посилками

Комплексна система диспетчеризації
ліфтів
на базі ресурсів стільникового зв’язку GSM
Основні функції системи:
Дистанційний збір та візуалізація інформації про стан технологічних
об’єктів ліфтового господарства
Забезпечення двостороннього переговорного зв’язку між
диспетчерським пунктом та кабіною ліфта, диспетчерським
пунктом та машинним приміщенням, а також звукової сигналізації
про виклик диспетчера на зв'язок
Управління місцевим освітленням сходових
майданчиків
Оперативне управління головним контактором
живлення станції ліфта
15
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Система диспетчеризації ліфтів виробництва СЕА
Термінал для передачі інформації на пульт диспетчера
по мережі стільникового зв’язку стандарту GSM
Технічні можливості терміналу
Використовувані канали зв’язку. Передача інформації в диспетчерський пункт здійснюється через
мережу GSM із використанням пакетної передачі даних GPRS.
Електроживлення. Термінал забезпечується енергією від мережі змінної напруги 220 В, 50 Гц.
Джерело резервного живлення – акумулятор – забезпечує не менше 5-ти годин автономної роботи.
Конструктивне виконання. Переговорний пристрій кабіни ліфта являється
вандалостійким.
Комплектація. До складу терміналу входять вбудований мікрофон і динамік для
організації голосового зв'язку з машинним приміщенням.
Додаткові опції. Можливе підключення виносного мікрофона та динаміка для організації
голосового зв'язку з кабіною ліфта; проведення аналізу напруги в 15-ти контрольних
точках обслуговуваного об'єкта; управління двома виконавчими пристроями.

Диспетчерський центр
Дистанційний збір та візуалізація інформації про стан технологічних об’єктів
ліфтового господарства в режимі реального часу
Забезпечення екстреного каналу голосового зв’язку між диспетчером та
кабіною ліфта
Оперативне управління головним контактором живлення станції ліфта
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Автоматизована система обліку та моніторингу розподілу
та споживання води з функціями КНС та ВНС
Обчислювач СЕА АСОЕ.В.ЛР.-Р
Комбінований інтелектуальний пристрій, який поєднує функції
вимірювального приладу (обробка імпульсів механічних водомірів та
сигналів датчиків температури та тиску) та телекомунікаційного
обладнання (для підключення електронних лічильників теплової енергії,
води, газу та електроенергії)

Диспетчеризація КНС та ВНС
Інтерактивна візуалізація об’єкту у
вигляді мнемосхеми
Поточний моніторинг роботи насосного
обладнання
Детальний облік споживаної
електроенергії
Можливість проведення аналізу
напрацювання обладнання
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Система обліку та споживання
енергоресурсів СЕА АСОЕ
Відображення об’єктів на інтерактивній електронній
карті міста
Візуальний інтерфейс об’єкта у вигляді інтерактивної
мнемосхеми
Можливість детального перегляду поточних та
архівних даних
Формування електронних та друкованих документів у
формі таблиць та графіків
Ведення та відображення масиву тривог та повідомлень
Багатокористувацький Web-інтерфейс з розподілом
прав доступу, вхід з будь-якого пристрою
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Диспетчеризація ІТП та ЦТП

ОТОПЛЕНИЕ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗ

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Температура
внешнего воздуха

Температура воды
в прямом трубопроводе

Температура газа

ЗАГАЗОВАННОСТЬ

Температура воды
в прямом трубопроводе

Давление воды
в прямом трубопроводе

Давление газа

ЗАТОПЛЕНИЕ

Давление воды
в прямом трубопроводе

Расход воды
в прямом трубопроводе

Расход газа

Расход воды
в прямом трубопроводе

Температура воды
в обратном трубопроводе

Температура воды
в обратном трубопроводе

Давление воды
в обратном трубопроводе

Давление воды
в обратном трубопроводе

Расход воды
в обратном трубопроводе

Электроснабжение
Напряжение ф. А
Ток ф. А

Расход воды
в обратном трубопроводе

Мощность ф. А

Н1

Энергия

ТЕПЛООБМЕННИК

Візуалізація значень та
надсилання повідомлень
у аварійних ситуаціях

Формування архіву
даних з подальшою
подачею в таблицях
та електронних формах

Контроль
роботи
диспетчера

Н4

ТЕПЛООБМЕННИК

КОТЕЛ №1

Автоматичний збір даних з датчиків та лічильників
(теплова енергія, тиск, запиленість, загазованість,
робота пальників і т.д.) через інтерфейси
RS232 / 485 / M-BUS
Технічний облік використаних енергоресурсів
Автоматична обробка інформації з регулюючих
контролерів про роботу котлів та
теплообмінників
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Н3

№1

№2

№3

ГВС

Н2

ОТОПЛЕНИЕ

Тепловая энергия

№4
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КОТЕЛ №2

Давление воды
Расход воды

ГАЗ

ХВО

Паркувальне обладнання і системи SEA

тм

ВІЛЬНИХ МІСЦЬ

Spaces available

Паркувальне обладнання

Паркувальні системи

Паркувальний
простір міста

Автоматизована система
контролю оплати парковки (АСКОП SEA)

Модернізація і
обслуговування парковок

моб. додаток
користувача
SEA Parking
моб. додаток
Parking Inspector
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Паркомати та платіжні термінали SEA

ТМ

Компанія СЕА виробляє автомати для оплати послуг паркування, використовуючи модульну систему комплектації у
найбільш відповідному типі корпусу. Всі моделі паркувальних автоматів серії «СЕА АП 100» видають фіскальні чеки
встановленого зразка, обладнані модулем радіоканалу GSM і зчитувачем безконтактних паркувальних карток.

Паркомати без видачі решти

СЕА АП
100.04

СЕА АП
100.05

СЕА АП
100.10

СЕА АП
100.14

Паркомати із видачею решти

СЕА АП
100.15

СЕА АП
100.28

СЕА АП
100.33

СЕА АП
100.34

Мобільні програми водіїв та обслуговуючого персоналу забезпечують інтерфейс АСКОП SEA для зручної навігації в
паркувальному просторі, проведення і контролю оплат за послуги та інші сервіси.
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В'їзні, виїзні та переїзні термінали парковки
Основним елементом в'їзних і виїзних терміналів парковки є
стійки, які керують шлагбаумами та іншими пристроями
паркувальної системи.
Компанія СЕА виготовляє в'їзні, виїзні та переїзні стійки з різною
комплектацією для всіх типів автоматизованих парковок, а саме:
однорівневі та багаторівневі; вбудовані в термінал оператора
напівавтоматичного паркування; з використанням паркувальних
карт багаторазової дії, паперових м'яких чеків або твердих талонів;
з пристроєм зчитування карт E-Marine або Mifare; з переговорним
пристроєм «водій-оператор», з фото-фіксацією водія та ін.
Дворівневі стійки ідеально підходять для організації автоматичних
та напівавтоматичних парковок автостанцій, вокзалів і аеропортів,
а також парковок для транспортних засобів різних типів і
габаритів.
Переїзні стійки служать для організації переїзду з однієї
паркувальної зони мультизонних, однорівневих та багаторівневих
паркінгів у іншу їх зону, без виїзду за межі території паркінгу.
Під час заїзду та виїзду з паркувального майданчику можлива
оплата за послуги банківською картою через паркувальні стійки
(спосіб Check in - Check out).
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Інформаційне табло парковок
Паркувальна система веде підрахунок вільних місць з одночасною
індикацією на табло.

Інформаційне табло парковки «кількість вільних місць»
Може використовуватися як світлодіодне табло кількості вільних місць
(як в горизонтальному, так і у вертикальному виконанні) відкритих
паркувальних комплексів (на вулиці), а також — як міжрівневе
світлодіодне табло, що встановлюється на переїздах між рівнями
багатоповерхових паркінгів.

Міжрівневі табло парковки «однорядне / багаторядне табло»
Встановлюються при переїзді на верхній (нижній) рівень критих
багаторівневих парковок, а також на території відкритих паркувальних
комплексів, де є кілька паркувальних секторів, у якості світлодіодних
табло кількості вільних місць.
Стандартні міжрівневі табло класифікуються за кількістю рядів,
включають головні табло парковки одно- / дво- / три- / чотирирядні.
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Програмне забезпечення автоматизованої системи
контролю оплати паркування (АСКОП)
Паркомати, що входять до складу парковок тротуарного типу, а також платіжні термінали автоматичних
парковок можуть бути об’єднані у загальну бездротову систему єдиного паркувального простору міста з
можливістю віддаленого моніторингу в режимі реального часу.
АСКОП SEA призначена для автоматизації процесів оплати за паркування, диспетчеризації паркоматів,
контролю оплат водіїв, формування фінансових та інших статистичних звітів.
Система рекомендована для юридичних осіб, власників, орендаторів, співвласників сервісів паркування,
водіїв транспортних засобів та обслуговуючого персоналу паркувальних систем: інспекторів, диспетчерів,
операторів.
Web-портал АСКОП – це програмний продукт для моніторингу технічної та бухгалтерської інформації,
отримання оперативних відомостей про всі паркомати у складі груп, парковок, а також розташованих
окремо. Має п‘ять підрозділів: «Паркомати», «Парковки», «Адміністрування», «Бухгалтерія» та «Мобільний
інспектор».
Мобільна
парковка

Інтернет
провайдер
Диспетчер

GSM

Сервер БД
Паркомати
тм
SEA
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WEB сервер
Адміністратор

Паркувальний
інспектор

GPRS
провайдер

Мобільні додатки АСКОП
Мобільний додаток для водіїв
SEA Parking*
Програма призначена для надання користувачу
інформаційно-навігаційного сервісу паркування, а
також можливості безготівкової оплати за
послуги паркування за допомогою пристрою під
управлінням операційної системи Android чи iOS.
*опубліковано на ресурсах Play Market та AppStore

Мобільний додаток інспектора
Parking Inspector*
Контроль використання паркувального простору
забезпечується перевіркою інспекторами з паркування
факту оплати за послуги за допомогою
смартфону/планшету/спеціального пристрою з
фото-фіксацією автомобіля та підключеним сервісом
Mobile ID.
*програма доступна для завантаження з офіційного сайту
Компанії СЕА
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фрагмент
«Заставка»

фрагмент
«Карта»

фрагмент
«Оплата»

Варіанти реалізації паркувальних комплексів SEA

Паркувальні системи для аеропортів

Паркувальні комплекси для
авто- та залізничних вокзалів
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Паркінги для готелів, ТРЦ і БЦ

тм

Парковки з реверсивним
в'їздом-виїздом

Багаторівневі та підземні парковки

Система GPS/GLONASS моніторингу та контролю транспортних
засобів
GSM
GPRS

Персональний
комп’ютер

Супутник

Серія продукції:
GRYPHON MINI / MINI AE / MINI2 / PRO
CAR TRACK S654

GPS
GLONASS

WWW

Автомобіль
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Корабель

Сервери

Web-сервіси GPS/GLONASS моніторингу
Основні можливості сервісу:
Доступний та зрозумілий інтерфейс
Повна реалізація всіх вимог щодо моніторингу об’єктів
та контролю роботи датчиків
Підтримка тарифних планів з гнучкими індивідуальними
налаштуваннями
Потужний функціонал по роботі з операторами та
розмежуванням доступу
Високий рівень безпеки завдяки 3-рівневій системі
авторизації
Гнучке налаштування датчиків залежно від вимог та
сфери застосування
Висока швидкість генерування даних
Детальні звіти та графіки руху транспортних засобів з
урахуванням даних з датчиків

* Основною особливістю ISMO є можливість підключення
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GPS/GLONASS трекерів не тільки нашого виробництва,
а і всіх присутніх на ринку пристроїв (при наявності
документації на них та відкритого протоколу передачі даних).

ПЗ Web-сервісу ISMO4
є сумісним з будь-якими
моделями трекерів*

Модельний ряд трекерів

GRYPHON
MINI

GRYPHON
MINI2

CAR TRACK
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GRYPHON
MINI AE

GRYPHON
PRO

Проектування та монтаж автоматизованих систем SEA
Компанія СЕА здійснює розробку
проектів по впровадженню
тм
автоматизованих систем SEA ,
а також проводить монтаж:
Світлофорних об’єктів
Систем автоматизованого управління
дорожнім рухом
Дорожніх інформаційних табло та
знаків змінної інформації
Мереж вуличного освітлення
Систем управління вуличним
освітленням
Системдиспетчеризації ліфтів
Паркувальних комплексів
26
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тм

ЗАГАЛЬНОМІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА
Основні принципи роботи загальноміської
інформаційної системи
Муніципальні органи та адміністрації міст мають у своєму
розпорядженні великий об’єм соціально-значимої інформації,
яка може бути корисною населенню та гостям міста – для
зручності відображення життєдіяльності міських служб ЖКГ
Компанія СЕА пропонує спростити доступ до
адресно-довідкової інформації шляхом розміщення
відповідних сервісів на офіційному сайті міста за допомогою
пошукових мереж
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ЗАГАЛЬНОМІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
Схема реалізації
Інформація та дані від Адміністрації
Прес-служба Адміністрації

Міські події

Міські ДАІ, служби порятунку

Дані про ДТП

Інформаційна платформа та сервіси
для сайтів Адміністрації міста
Сервіси пошукових систем для сайтів Адміністрації
та міських органів
• Онлайн-карта із всією інформацією
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Центри організації руху
(АСУДД)

Робота світлофорних об’єктів

Департаменти / комітети
з благоустрою

Дорожні роботи,
перекриття руху

Департаменти / комітети
по транспорту

Маршрути, заблоковані напрямки,
парковки

Муніципальні підприємства
громадського транспорту

Маршрути, розклади, GPS-треки

Диспетчерські ЖКГ

Відключення води, газу, опалення,
аварії на лініях та ін.

Комітет з питань
правопорядку та безпеки

Відео з міських камер спостереження,
бази даних інфраструктури міста: освітні,
медичні, муніципальні заклади,
парковки та ін.

Пошукові системи

• Дані про затори

Доведення інформації до публічного
відома
Створення загальнодоступних сервісів
• Затори
• Дорожні події (перекриття, ДТП та ін.)
• Маршрути громадського транспорту
• Транспорт на карті в режимі онлайн
• Інформація ЖКГ
• Міські події на карті міста

Медіа-підтримка реалізованих сервісів

ЗАГАЛЬНОМІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
Варіанти реалізації окремих систем
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Дякуємо
за увагу!
Україна, м. Київ,
вул. Краківська, 13-Б
тел.: +38 044 291-00-41
e-mail: info@sea.com.ua

www.sea.com.ua

