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A estação ESPAS 30-SA, combinada com uma barreira eletromecânica, é um dispositivo para controlar um ponto de trânsito de entrada ou de saída
de uma área de estacionamento.
A unidade funciona numa rede com fios como um componente entre os outros elementos do sistema.
Este dispositivo permite gerir os assinantes e o cartão de operador.
O display e o guia por mensagens de voz melhoram a experiência do utilizador.

ESPAS 30-SA
Tensão de
alimentação 230 VAC ±10%. 50 Hz-60 Hz

Consumo máximo de
energia 200 W

Consumo de energia
em repouso 70 W

Temperatura de
funcionamento -20 ÷ 50 °C

Tamanhos 1265 x 341 x 315 mm
Peso bruto 60 kg
Interface de
comunicação padrão RS485

Cor padrão RAL7015

Material 
Armário em chapa de aço FE360B com espessura de 2,0 mm;
painel dianteiro em policarbonato antidesgaste e antirriscos.

Código Nome Intercomunicador Bus Intercomunicador IP Leitor de cartão RFID Leitor de cartão MIFARE Veículo de altura dupla
baixa e alta

P211E30A11 ESPAS 30-SA •
P211E30A10 ESPAS 30-SA CIT-BUS • •
P211E30A15 ESPAS 30-SA CIT-IP • •
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Código Nome Intercomunicador Bus Intercomunicador IP Leitor de cartão RFID Leitor de cartão MIFARE Veículo de altura dupla
baixa e alta

P211E3NA11 ESPAS 30-SA SCN •
P211E3MA11 ESPAS 30-SA MIFARE •

P211E3MA10
ESPAS 30-SA MIFARE
CIT-BUS • •

P211E3MA15
ESPAS 30-SA MIFARE
CIT-IP • •

P211E30A16 ESPAS 30-SA VCIT-IP •

P211EHHA15
ESPAS 30-SA DA
CIT-IP • • •

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
21261 - KIT STATIONS ANCHOR BASE D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT 

Base de fixação de coluna para 20/30 terminais de
entrada/saída

Laço magnético de alta sensibilidade pré-distribuído (cauda de
10 m x laço de 6 m)

D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT D121711 - HEATER UNIT 

Laço magnético de alta sensibilidade pré-distribuído (cauda de
10 m x laço de 8 m)

Unidade de aquecimento de 60 W para estação
interna/instalação de posto de pagamento fora do carro em
barra DIN

D121458 - TRAFFIC LIGHT 100MM 130198 - TRAFFIC LIGHT LED 100MM 

Semáforo, 2 luzes (verde/vermelha), diâm. 100 mm Semáforo, 2 luzes LED, diâm. 100 mm

139047 - TRAFFIC LIGHT POLE SUPPORT D413445 - TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM 

Suporte de poste de semáforo
Pedestal com altura de 800 mm, com porta, para coluna de
entrada/saída

D413530 - BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM D113999 - LOOP DETECTOR LITE 

Pedestal com altura de 600 mm, com porta, para coluna de
entrada/saída

Detetor de laço de 2 canais, 24 VDC, até 4 frequências por canal
para instalações de laço fechadas, sensibilidade ajustável,
função de impulso para aumentar a sensibilidade

D113948 - LOOP DETECTOR PRO P800138 - KIT DENEB TO DENEB 

Detetor de laço de 2 canais, 24 VDC/CA, até 4 frequências por
canal para instalações de laço fechadas, sensibilidade ajustável,
função de impulso para aumentar a sensibilidade. Deteção de
direção.

Placa adicional utilizada para comunicar entre duas estações na
configuração "Duas vias" e "Altura dupla". Apenas para sistema
30.

P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT Kit para gerir a função de interbloqueio (estação entre duas
barreiras), útil para evitar filas de espera no portão ou para
requisitos particulares de segurança. Utilizado quando é
necessário gerir um terceiro laço (exemplo, moto). Inclui um
detetor de laço para o segundo laço de segurança da barreira e
um kit de terminais para ligar os comandos da segunda
barreira.

O dispositivo permite a inserção dentro de uma rede TCP/IP
com fios de dispositivos que utilizam uma interface série
RS-485. A solução é utilizada em todas as realidades onde é
necessário transmitir dados em série através de, por exemplo,
uma rede local já presente.
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