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Quadro Varco je produkt, který umožňuje počítání vstupů a výjezdů z oblastí nebo podoblastí na celém parkovišti.
Se softwarem pro systém řízení parkování je možné nastavit způsoby fungování závory.
Zařízení může spravovat až 2 brány

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)

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 

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