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Обезопасителна рамка 
SC.RES 

 

 
 
 

Внимание 
 

• Преди да пристъпите към монтажа, внимателно прочетете следващите инструкции: 
• Не използвайте този елемент за цели или употреби, различни от тези, за които той е 

изрично тестван и проектиран. 
• Ако се налага поправка и/или обслужване, използвайте само оригинални части. 

 
Ограничения при употреба 

 
Обезопасителната рамка SC.RES може да се използва уред за безопасност при моторизирани 
врати и портали. Препендикулярна работна сила: 50N. 
Работна сила при 45°: 350N. 
Този уред може да работи на открито и при озкръжаваща температура от -10° до +50° със 
съответна максимална влажност от 93%. 
Максимален обхват на действие: 50m. 
Внимание: Не поставяйте този продукт в контакт с петрол, масла, разтворители и киселини. 
 

Монтаж и процедури по плътното прикрепване на рамката 
 

1) Отрежете рамката, за да постигнете желаната дължина (фиг.1). 
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2) Само за уред SC.90: 
Отрежете рамката на 45°, за което може да използвате специалните ножици (модел 

SC.F). 
Вкарайте гвоздеи L, за да осигурите непрекъснатостта на проводниците С, които са 

вкарани в гумата. Залепете с лепило капачетата Т в двата края на рамката (фиг.2). 
 

 
 

3) За да можете да вкарате правилно затварящото капаче, основата на рамката трябва да се 
подреже за 12 мм. Подрязването трябва да стане съвсем точно, за да осигурите напълно 
гладкйа повърхност (фиг.3). 
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4) Изчистете посочената част с шкурка (фиг.4). 
 

 
 

5) Затварящото капаче се отличава с 4 предварително направени отвора. Изберете един от 
отворите, за да пъхнете кабела и махнете пластмасата с посочения уред (фиг.5). 

 

 
 

6) Вкарайте кабела в отвора (фиг.6). 
 

 

 
 
Свързващ кабел 
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7) Вкарайте игловидните контакти в конектора, както е показано на фигурата, 
позиционирани осово в съответствие с ците в гумата (фиг.7). 

 

 

 
Игловидни 
контакти 

 
 
Жици  

 
8) Вкарайте игловидните контакти на съпротивлението от другата страна на 

обезопасителната рамка (фиг.8). 
Внимание: Преди да прикрепите плътно рамката с капачетата, проверете дали 
съпротивлението в края на свързващия кабел е между 7.8 и 8.6 кΩ. 

 

 

 
 
 
 
Съпротивление 

 
 

guma_SC_RES_bul.doc                               Beside Ltd.                                        Page 
4 of 8 



9) Поставете намазаната с лепило лента на изчистената повърхност на рамката и вкарайте 
веднага капачето, след това го натиснете за около 10 сек. 
Внимание: Поставете намазаната с лепило ента на цялата описана повърхност, като 
следвате инструкциите: 

• Завъртете нагоре ръба на капачето (фиг.9). 
 

 
 

• Намажете с лепило края на обезопасителната рамка и поставете капачето (фиг.10). 
 

 
 

• Намажете с лепило останалата повърхност, разгънете ръба на капачето и го поставете 
така, че да прилепне плътно към обезопасителната амка. 

Внимание: Върхът на конектора трябва да се завърти в посока навън (фиг.10). 
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10) За да осигурите плътно прилепване, намажете с лепило ръба на капачето и използвания 
отвор (фиг.11). 

 

 
 
 

11) За затварящото капаче на другия край на обезопасителната рамка следвайте 
инструкциите, дадени преди монтажа на капачето на съпротивлението. 
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Централа – уред за 
осъществяване на 
управление 

Обезопасителна 
рамка 

Вход 
Захранване 

 
Свързване 

 
Основни характеристики на централата на SC.RES 
Захранване: 24Vac ± 10% или 24Vdc ± 10% 
Консумация: max 60mA 
Изход: нормално затворен контакт 
Вход: линеен с 8.2kOhm ± 5% съпротивителна клема 
Статус на индикаторите:  
 OK: Линейният вход е правилно снабден с клеми. Контактът на изхода е затворен. 
 O.C.: Линейният вход е отворен. Контактът на изхода е отворен. 
 S.C.: Линейният вход е свързан на късо. Контактът на изхода е отворен. 
Забележка: В случай на повреда в захранването контактът на изхода е отворен. 
 
Табло с клеми 
Клеми  Функция 
1,2  Вход, захранване, 24VDC (1= “+”; 2= “-“). 
3,4  Вход, захранване, 24VAC (входът е изолиран чрез трансформатор за 
  безопасност). 
5,6  Линеен вход с 8.2kOhm ± 5% съпротивителна клема. 
7,8  Изход, нормално затворен контакт (статус “ОК”). 
 
Връзки 
Свържете клеми 1,2 или 3,4 в зависимост от вида на захранването на централата. 
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Разположение на уреда 
 
Разположението на обезопасителната рамкатрябва да бъде съобразено с действащите 
нормативни актове в страната, в която се монтира рамката. 
 

Обслужване 
 

• Поради случайни рискове е задължително да не се опитвате да поправяте продукта 
сами. Поправките трябва да извършват от квалифициран персонал. 

• За тази обезопасителна рамка не се изисква някаква специална поддръжка. 
 

Внимание 
 
Всички продукти на Бенинка` са застраховани срещу евентуални вреди, нанесени на обекти и 
лица в резултат от производствени повреди. Застраховката важи само при условие, че цялата 
система е маркирана със знак СЕ и всички части са Бенинка`. 
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