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Централа VE.CS управлява светофари за достъп на превозни средства до определени зони, където има 
само един вход. 
 

Общи забележки 
 

a) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на действащите 
нормативни актове; 

b) Кабели с различни напрежения, трябва да са физически разделени, или изолирани с 
допълнителна изолация от поне 1 мм; 

c) Кабелите трябва да са допълнително закрепени близо до входовете на модулите; 
d) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
e) Да се проверят дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; 
f) След като подадете захранване към централата, светлинният индикатор трябва да свети; ако не 

свети, проверете състоянието на бушоните и наличието на 230 Vac при терминали 1 и 2 
(придържайте се към: 1 – фаза, 2 – неутрален). 

 
Функции на Входове / Изходи 

 
Терминал № Функция  Описание 
 
1-2  Захранване  Вход, 230Vac 50Hz (1 – фаза / 2 – неутрален) 
3  L COM   Общ, червена / зелена светлина и на двете лампи 
4  V – E   Изход, зелена светлина за външния светофар 
5  R – E   Изход, червена светлина за външния светофар 
6  V – I   Изход, зелена светлина за вътрешния светофар 
7  R – I   Изход, червена светлина за вътрешния светофар 
8-9  OUT 24 VAC  Изход, захранване за аксесоарите, 24Vac / 50mA max. 
10  GND   Заземяване на светофарния модул 
11  +24V   Общ за всички контролни входове 
12  FTC – E   Вход, външен сензор (Нормално затворен контакт). 
     Позволен само при включен дип-суич №1. 
13  FTC – I   Вход, вътрешен сензор (Нормално затворен контакт). 
     Позволен само при включен дип-суич №1. 
14  SCA   Вход, позволен за всички изходни контакти (Нормално 
     затворен контакт). 
     Позволен само при включен дип-суич №1. 
 

Функции на дип-суичовете 
 
DSW1  “MODE”  Избира начина на работа на светофарния модул. 
     Off: ограничена от времето операция (Светофарът превключва 
     червено / зелено на определени интервали от време, избирани  
     чрез тримера.) 

Внимание: Вход “SCA” и “+24V” трябва да бъдат свързани на 
късо. 
On: операция чрез сензори (фотоклетки, електромагнитни 
рамки и др.) 
Внимание: Тримерът не се използва. Двата изхода се връщат в 
свободна позиция, ако не се получи импулсен сигнал от 
сензорите в рамките на 35 секунди от предишното 
превключване. 

 
Функции на тримерите 

 
Тримерът позволява да се регулира периодът от време, през който двата светофара променят светлините 
си, при настройка “ограничено от времето операция” (DSW1 = Off). 
Настройката варира от 10 секунди минимум до 150 секунди максимум. 
Минималното време се получава, когато тримерът се завърти докрай в посока, обратна на 
часовниковата стрелка. 



Операции 
 

е са включени по принцип на зелена светлина. Когато превозното средство активира 
нзор, вътрешният светофар се превключва на червена светлина. Вътрешният светофар 
решния сензор да се активира, за да превключи отново на зелена светлина. В случай, че нито 
Светофарит
външния се
изчаква вът

един от сензорите не се активира в рамките на 35 секунди, и двата светофара светят зелено. 
Операциите са еднакви и за двете посоки. 
 

Схема на свързване на кабелите (Операции чрез сензорите) 
 

 

Вътрешен светофар Външен светофар 
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Външни 
фотоклетки 

Вътрешни 
фотоклетки 
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