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Платка за синхронизиране движението на два 

двигателя за плъзгащи врати DA.2S 
 

Платката DA.2S Ви позволява да свържете две автоматики (плъзгащи врати, въздушни 

врати) 

Управлението се извършва с команда от вход степ-бай-степ, a има възможност и за 

отделни команди ОТВОРИ /ЗАТВОРИ, в зависимост от модела на автоматиката и само 

по конкретна заявка на клиента. 

 

Свързването става посредством реле за двойно действие, като по този начин се 

гарантира галванична изолация между двата блока за управление 

 

СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ 

Свързванията към клемите, показани на Фиг. 1, са обяснени по-долу: 
 

Платка DA.2S 

Клема № Функция Описание 

1,2 24V ac Захранване 24V ac 50 Hz от един от двата блока за управление 

3,4 +24V Общ за всички аксесоари на „+24V“ 

5 FOTOC Вход за нормално затворен контакт (НЗ)на приемника на фотоклетка (виж 

електрическата схема) 

6 STOP Вход за бутон „СТОП“ (нормално затворен контакт)  

7 P.P. Вход за бутон степ-бай-степ (нормално отворен контакт - НО) 

8,9 FOTO1 Изход 1° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „FOTOC” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 1. 

10,11 FOTO2 Изход 2° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „FOTOC” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 2. 

12,13 STOP1 Изход 1° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „STOP” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 1. 

14,15 STOP2 Изход 2° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „STOP” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 2. 

16,17 PP1 Изход 1° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „P.P. ” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 1. 

18,19 PP2 Изход 2° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „P.P.” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 2. 

20,21 OPEN1 Изход 1° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „OPEN ” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 1. 

22,23 OPEN2 Изход 2° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „OPEN 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 2. 

24,25 CLOSE1 Изход 1° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „CLOSE ” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 1. 

26,27 CLOSE2 Изход 2° НЗ контакт на реле за двойно действие, задействан от входа „CLOSE” 

Да бъде свързан към съответния вход на блока за управление 2. 

28 OPEN Вход за бутон „ОТВОРИ“ (НО контакт) 

28 CLOSE Вход за бутон „ЗАТВОРИ“ (НО контакт) 
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ИЗХОД 
КОНТАКТ  

НЗ 

ПРИЕМНИК 
ФОТОКЛЕТКА 

Бенинка си запазва правото да прави промени, без да уведомява клиентите 


