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Quadro Espas 30 kan proximiteitskaarten direct op de baan of aan de kassa beheren.
De eenheid werkt in een bekabeld netwerk
als onderdeel tussen de andere elementen van het systeem.
Het heeft als belangrijkste functie het beheer van het ingangs- en uitgangsstation
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QUADRO ESPAS 30
Code Naam Beschrijving

P208005EN-B QUADRO ESPAS 30 EN

Quadro Espas 30 kan aan de kant van de baan of aan de kassa geplaatst worden. Het
werkt gekoppeld aan het netwerk met alle elementen van het Parkingsysteem. Alle
functies die nodig zijn voor het beheer van de in- en uitgang zijn inbegrepen. Het omvat:
besturingsbord met display en programmeerjoystick, RS485 interface, lusdetector.
Voor de openluchtomgeving is de versie E met IP66-kast ( glasvezel UV-bestendig en
toetsblokkering ) beschikbaar. 

P208005EA-B QUADRO ESPAS 30 EA

Quadro Espas 30 met RFID 125kHz. Het kan aan de kant van de baan of aan de kassa
geplaatst worden. Het werkt gekoppeld aan het netwerk met alle elementen van het
Parkingsysteem. Alle functies die nodig zijn voor het beheer van de in- en uitgang zijn
inbegrepen. Het omvat: besturingsbord met display en programmeerjoystick, RS485
interface, lusdetector. Voor de openluchtomgeving is de versie E met IP66-kast (
glasvezel UV-bestendig en toetsblokkering ) beschikbaar. 

P208005IN-B QUADRO ESPAS 30 IN

Quadro Espas 30 kan aan de kant van de baan of aan de kassa geplaatst worden. Het
werkt gekoppeld aan het netwerk met alle elementen van het Parkingsysteem. Alle
functies die nodig zijn voor het beheer van de in- en uitgang zijn inbegrepen. Het omvat:
besturingsbord met display en programmeerjoystick, RS485 interface, lusdetector.
IP56-versie voor interne installatie (I). 

P208005IA-B QUADRO ESPAS 30 IA

Quadro Espas 30 met RFID 125kHz. Het kan aan de kant van de baan of aan de kassa
geplaatst worden. Het werkt gekoppeld aan het netwerk met alle elementen van het
Parkingsysteem. Alle functies die nodig zijn voor het beheer van de in- en uitgang zijn
inbegrepen. Het omvat: besturingsbord met display en programmeerjoystick, RS485
interface, lusdetector.IP56 versie voor interne installatie (I). 

QUADRO ESPAS 30 EN QUADRO ESPAS 30 EA QUADRO ESPAS 30 IN QUADRO ESPAS 30 IA
Voedingsspanning 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz
Standaard
communicatie-
interface

RS485 RS485 RS485 RS485

Groottes 392 x 420 x 180 mm 392 x 420 x 180 mm 316 x 396 x 188 mm 316 x 396 x 188 mm
Gebruikstemperatuur -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
Max stroomverbruik 70 W 70 W 70 W 70 W

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT 

Vooraf bekabelde magnetische lus met hoge gevoeligheid (10 m
staart x 6 m lus)

Vooraf bekabelde magnetische lus met hoge gevoeligheid (10 m
staart x 8 m lus)

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

Verkeerslicht, 2 lampjes (groen/rood), diam, 100mm Verkeerslicht, 2 LED lampjes, diam. 100mm

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

Verkeerslicht, 2 lichten (groen/rood), diam, 200mm Verkeerslicht, 2 LED lampjes, diam. 200mm
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D113999 - LOOP DETECTOR LITE D113948 - LOOP DETECTOR PRO 

2-kanaals lusdetector, 24VDC, tot 4 frequenties per kanaal voor
gesloten lusinstallaties, instelbare gevoeligheid, boostfunctie
voor gevoeligheidsverhoging

2-kanaals lusdetector, 24VDC/AC, tot 4 frequenties per kanaal
voor gesloten lusinstallaties, instelbare gevoeligheid,
boostfunctie voor gevoeligheidsverhoging. Richtingsdetectie.

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

Aanwezigheids- en Veiligheidslaserdetector. Het wordt gebruikt
als een alternatief voor magnetische lussen. Inclusief een
ingang en twee relaisuitgangen. Maximaal detectiebereik: 9,9m
x 9,9m.10-35VDC stroomvoorziening.

Veiligheidslaserdetector. Wordt gebruikt gecombineerd met
magnetische lussen om een extra veiligheidsvoorziening toe te
voegen (bijv. voor voetgangers). Inclusief twee relaisuitgangen.
Maximaal detectiebereik: 5m x 5m.10-35VDC
stroomvoorziening.

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

Afstandsbediening voor instellingen Veiligheidslaserdetector en
Aanwezigheids- en Veiligheidslaserdetector.

Extra bord gebruikt om te communiceren tussen twee stations
in "Two Ways" en "Double Height" configuratie. Enkel voor 30
systeem.

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

Kit voor het beheer van de interlockfunctie (station tussen twee
slagbomen), handig om wachtrijen aan de poort te voorkomen
of voor bijzondere beveiligingseisen. Het is bruikbaar wanneer
er beheer voor een derde lus nodig is (bijv. motor). Inclusief een
lusdetector voor de tweede veiligheidslus van de slagboom en
een kit met terminals om de commando's van de tweede
slagboom aan te sluiten.

Het apparaat maakt het mogelijk om apparaten in een bekabeld
TCP/IP-netwerk te plaatsen met behulp van een RS-485 seriële
interface. De oplossing wordt gebruikt in al die realiteiten waar
het nodig is om seriële gegevens te verzenden via bijvoorbeeld
een reeds aanwezig lokaal netwerk.
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