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Quadro Espas 30 może zarządzać kartami zbliżeniowymi bezpośrednio na drodze lub przy POS
Jednostka pracuje w sieci przewodowej, jako komponent pomiędzy innymi elementami systemu.
Jego główną funkcją jest zarządzanie stacją wjazdową i wyjazdową
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QUADRO ESPAS 30
Kod Nazwa Opis

P208005EN-B QUADRO ESPAS 30 EN

Urządzenie Quadro Espas 30 można ustawić obok drogi lub przy POS. Pracuje w
ramach sieci wszystkich elementów systemu parkingowego. Oferuje wszystkie
funkcje związane z zarządzaniem wjazdami i wyjazdami. Zawiera: tablicę sterującą z
wyświetlaczem i joystickiem do programowania, interfejs RS485, wykrywacz pętli.
Dostępna jest wersja E z szafą IP66 (włókno szklane odporne na promienie UV i
zamek na klucz), przystosowana do instalacji na otwartym powietrzu. 

P208005EA-B QUADRO ESPAS 30 EA

Quadro Espas 30 z RFID 125 kHz. Urządzenie można ustawić obok drogi lub przy POS.
Pracuje w ramach sieci wszystkich elementów systemu parkingowego. Oferuje
wszystkie funkcje związane z zarządzaniem wjazdami i wyjazdami. Zawiera: tablicę
sterującą z wyświetlaczem i joystickiem do programowania, interfejs RS485,
wykrywacz pętli. Dostępna jest wersja E z szafą IP66 (włókno szklane odporne na
promienie UV i zamek na klucz), przystosowana do instalacji na otwartym powietrzu. 

P208005IN-B QUADRO ESPAS 30 IN

Urządzenie Quadro Espas 30 można ustawić obok drogi lub przy POS. Pracuje w
ramach sieci wszystkich elementów systemu parkingowego. Oferuje wszystkie
funkcje związane z zarządzaniem wjazdami i wyjazdami. Zawiera: tablicę sterującą z
wyświetlaczem i joystickiem do programowania, interfejs RS485, wykrywacz pętli.
Wersja IP56 do instalacji wewnętrznych (I). 

P208005IA-B QUADRO ESPAS 30 IA

Quadro Espas 30 z RFID 125 kHz. Urządzenie można ustawić obok drogi lub przy POS.
Pracuje w ramach sieci wszystkich elementów systemu parkingowego. Oferuje
wszystkie funkcje związane z zarządzaniem wjazdami i wyjazdami. Zawiera: tablicę
sterującą z wyświetlaczem i joystickiem do programowania, interfejs RS485,
wykrywacz pętli. Wersja IP56 do instalacji wewnętrznych (I). 

QUADRO ESPAS 30 EN QUADRO ESPAS 30 EA QUADRO ESPAS 30 IN QUADRO ESPAS 30 IA
Napięcie zasilania 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz
Standardowy interfejs
komunikacyjny RS485 RS485 RS485 RS485

Rozmiary 392 x 420 x 180 mm 392 x 420 x 180 mm 316 x 396 x 188 mm 316 x 396 x 188 mm
Temperatura pracy -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
Maks. zużycie energii 70 W 70 W 70 W 70 W

ZALECANE AKCESORIA
D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT 

Wstępnie podłączona pętla magnetyczna o wysokiej czułości
(końcówka 10 m x pętla 6 m)

Wstępnie podłączona pętla magnetyczna o wysokiej czułości
(końcówka 10 m x pętla 8 m)

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

Sygnalizacja świetlna, 2 światła (zielone/czerwone), średnica
100 mm Sygnalizacja świetlna, 2 diody LED, śr. 100 mm

130186 - TRAFFIC LIGHT 200MM 130197 - TRAFFIC LIGHT LED 200MM 

Sygnalizacja świetlna, 2 światła (zielone/czerwone), średnica
200 mm Sygnalizacja świetlna, 2 diody LED, śr. 200 mm
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ZALECANE AKCESORIA
D113999 - LOOP DETECTOR LITE D113948 - LOOP DETECTOR PRO 

2-kanałowy wykrywacz pętli, 24 VDC, do 4 częstotliwości na
kanał dla instalacji z zamkniętą pętlą, regulowana czułość,
funkcja wzmacniania czułości

2-kanałowy wykrywacz pętli, 24 VDC/AC, do 4 częstotliwości na
kanał dla instalacji z zamkniętą pętlą, regulowana czułość,
funkcja wzmacniania czułości. Wykrywanie kierunku.

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

Laserowy wykrywacz obecności i bezpieczeństwa. Stosowany
jako alternatywa dla pętli magnetycznych. Zawiera jedno
wejście i dwa wyjścia przekaźnikowe. Maksymalny zasięg
wykrywania: 9,9 m x 9,9 m, zasilanie 10-35 VDC.

Wykrywacz bezpieczeństwa lasera. Stosowany jest w
połączeniu z pętlami magnetycznymi, aby dodać dodatkowe
urządzenie zabezpieczające (np. dla pieszych). Zawiera dwa
wyjścia przekaźnikowe. Maksymalny zasięg wykrywania: 5 m x
5 m, zasilanie 10-35 VDC.

394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL P800138 - KIT DENEB TO DENEB 

Sterownik zdalny do ustawień laserowego wykrywacza
bezpieczeństwa i obecności oraz laserowego wykrywacza
bezpieczeństwa.

Dodatkowa tablica, służąca do komunikacji pomiędzy dwiema
stacjami w konfiguracji „dwustronnej" i „o dwukrotnie większej
wysokości". Tylko dla 30 systemów.

P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT 

Zestaw do zarządzania funkcją blokady (stacją pomiędzy
dwoma szlabanami), przydatny do eliminowania kolejek przed
bramą lub w przypadku istnienia szczególnych wymagań
bezpieczeństwa. Może być stosowany, gdy wymagane jest
zarządzanie trzecią pętlą (np. dla motocykli). Zawiera
wykrywacz pętli dla pętli bezpieczeństwa drugiego szlabanu
oraz zestaw dla terminali, umożliwiający podłączenie poleceń
drugiego szlabanu.

Urządzenie umożliwia dołączanie urządzeń do przewodowej sieci
TCP/IP za pomocą interfejsu szeregowego RS-485. Rozwiązanie
stosowane jest w tych sytuacjach, w których konieczne jest
przesyłanie danych szeregowych przez, na przykład, już
istniejącą sieć lokalną.
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