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Quadro Espas 30 může spravovat bezdotykové karty přímo v jízdním pruhu nebo v POS
Jednotka funguje v síti propojené kabelem
jako součást mezi dalšími prvky systému.
Má hlavní funkci pro řízení vstupní a výstupní stanici
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QUADRO ESPAS 30
Kód Název Popis

P208005EN-B QUADRO ESPAS 30 EN

Quadro Espas 30 může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS. Funguje
připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny funkce
požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a
programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Pro venkovní
prostředí je k dispozici verze E se skříni IP66 (sklolaminátová, odolná UV záření a
zámkem). 

P208005EA-B QUADRO ESPAS 30 EA

Quadro Espas 30 s RFID 125 kHz. Může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS.
Funguje připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny
funkce požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a
programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Pro venkovní
prostředí je k dispozici verze E se skříni IP66 (sklolaminátová, odolná UV záření a
zámkem). 

P208005IN-B QUADRO ESPAS 30 IN

Quadro Espas 30 může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS. Funguje
připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny funkce
požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a
programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Verze IP56
pro vnitřní instalaci (I). 

P208005IA-B QUADRO ESPAS 30 IA

Quadro Espas 30 s RFID 125 kHz. Může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS.
Funguje připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny
funkce požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a
programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Verze IP56
pro vnitřní instalaci (I). 

QUADRO ESPAS 30 EN QUADRO ESPAS 30 EA QUADRO ESPAS 30 IN QUADRO ESPAS 30 IA

Napájecí napětí
230 V střídavý proud ±10 %.

50 Hz – 60 Hz
230 V střídavý proud ±10 %.

50 Hz – 60 Hz
230 V střídavý proud ±10 %.

50 Hz – 60 Hz
230 V střídavý proud ±10 %.

50 Hz – 60 Hz
Standardní
komunikační rozhraní RS485 RS485 RS485 RS485

Velikosti 392 x 420 x 180 mm 392 x 420 x 180 mm 316 x 396 x 188 mm 316 x 396 x 188 mm
Provozní teplota -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
Max. spotřeba energie 70 W 70 W 70 W 70 W

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT 

Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m
konec x 6 m smyčka)

Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m
konec x 8 m smyčka)

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

Semafor, 2 světla (zelená/červená), prům. 100 mm Semafor, 2 LED světla, prům. 100 mm
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DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
130186 - TRAFFIC LIGHT 200MM 130197 - TRAFFIC LIGHT LED 200MM 

Semafor, 2 světla (zelená/červená), prům. 200 mm Semafor, 2 LED světla, prům. 200 mm

D113999 - LOOP DETECTOR LITE D113948 - LOOP DETECTOR PRO 

2kanálový smyčkový detektor, 24 V střídavý proud, až 4
frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná
citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti

2kanálový smyčkový detektor, 24 V stejnosměrný
proud/střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace
smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro
zvýšení citlivosti. Detekce směru.

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

Laserový detektor přítomnosti a bezpečnostní detektor. Používá
se jako alternativa magnetických smyček. Obsahuje jeden vstup
a dva reléové výstupy. Maximální rozsah detekce: 9,9 m x 9,9
m. Napájení 10–35 V stejnosměrný proud.

Laserový bezpečnostní detektor. Používá se v kombinaci s
magnetickými smyčkami, aby bylo možné přidat další
bezpečnostní zařízení (např.: pro chodce). Zahrnuje dva reléové
výstupy. Maximální rozsah detekce: 5 m x 5 m. Napájení 10–35
V stejnosměrný proud.

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

Dálkové ovládání pro nastavení bezpečnostního laserového
detektoru a laserového detektoru přítomnosti a
bezpečnostního detektoru.

Další deska použitá ke komunikaci mezi dvěma stanicemi v
konfiguraci „obousměrná" a „dvojitá výška". Pouze pro systém
30.

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

Sada pro správu funkce blokování (stanice mezi dvěma
závorami) je užitečná, aby zabránila frontám u brány nebo pro
zvláštní bezpečnostní požadavky. To lze využít, když je
požadována správa třetí smyčky (např. motocykl). Obsahuje
smyčkový detektor pro bezpečnostní smyčku druhé závory a
sadu terminálů, aby se připojily příkazy druhé závory.

Zařízení umožňuje zapojení do propojené sítě zařízení TCP/IP za
použití sériového rozhraní RS-485. Řešení se používá ve všech
těchto realitách, kde je nutné přenášet sériová data například
přes již přítomnou lokální síť.



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
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

