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O Quadro Varco é um produto que permite a contagem de entradas e saídas de áreas ou subáreas no interior de toda a área de estacionamento.
Com o Gestor de software de estacionamento é possível definir o método de funcionamento da barreira.
O dispositivo pode gerir até 2 portões
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Código Nome Descrição

FP208002 QUADRO VARCO
O Quadro Varco é um produto que permite a contagem de entradas e saídas de áreas
ou subáreas no interior de toda a área de estacionamento.  

QUADRO VARCO
Tensão de
alimentação 230 VAC ±10%, 50 Hz-60 Hz

Consumo máximo de
energia 70 W

Temperatura de
funcionamento -10 ÷ 50 °C

Tamanhos 300 x 380 x 180 mm
Interface de
comunicação padrão RS485

Grau de proteção IP57

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT 

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

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

D113999 - LOOP DETECTOR LITE D113948 - LOOP DETECTOR PRO 

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

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.

394080 - PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER 
LOOPS 394073 - LASER SAFATEY DETECTOR 

Detetor laser de presença e segurança. Utilizado como uma
alternativa para os laços magnéticos. Inclui uma entra e duas
saídas de relé. Alcance de deteção máximo: 9,9 m x 9,9 m.
Alimentação 10-35 VDC.

Detetor laser de segurança. Utilizado em combinação com
laços magnéticos para adicionar um dispositivo de segurança
adicional (por exemplo: para peões). Inclui duas saídas de relé.
Alcance de deteção máximo: 5 m x 5 m. Alimentação 10-35
VDC.

394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 

Controlo remoto para regulação dos detetores de laser de
segurança e de presença e segurança.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
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