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DA.SO4 
Négymotoros parkolás gátló  

vezérlő elektronika 
 
 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek 

 

 
Figyelmeztetés! 

 

A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az 
előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót ki kell oktatni a 
működésről. A Beninca termékek biztonsági címkékkel vannak ellátva, ezek 
sérülése a garancia elvesztését eredményezi.  
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Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca DA.S04 parkolás-gátló 
rendszert választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 40 
éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok 
felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes 
eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges 
körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket 
választóknak. A DA.S04 négymotoros rendszert, motoros parkolás-gátlóhoz 
lehet használni. Maximális terhelhetőség: 100W 

 
 

A vezérlődoboz felszerelése: 
 

1, Pattintsa ki a csavarokat védő lemezt, majd csavarja ki a fedelet rögzítő 
csavarokat. 

2, Mielőtt hozzáérne a panelhez, földelje le magát, érjen kézzel a kapuhoz, 
vagy a talajhoz a sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében! 

3, Vegye ki a panelt a dobozból. 
4, Jelölje át a dobozt a falra, lehetőleg olyan magasra, ahol a hó, víz sár nem 

érheti (a leesett hó ne lepje be). 
5, Készítsen 4 db 6-8mm-es furatot a falra. 
6, Helyezzen a furatokba megfelelő tiplit a csavarok rögzítésére. 
7, A kábelek bekötéséhez használjon tömszelencéket, ezek furatát szintén a 

doboz alján lévő kikönnyítéseknél készítse el. 
8, Szerelje fel a falra a dobozt a megfelelő csavarok segítségével. 
9, Tegye vissza a panelt a dobozba. 
10, Húzza be a kábelezést a tömszelencéken keresztül. 
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A telepítés menete: 
 
Az elektronikát az érvényben lévő normatíváknak megfelelően kell telepíteni. A 
tápellátást biztosító és a gyenge áramú kábeleket egymástól elkülönítve 
vezesse a hálózati zavar elkerülése érdekében. 
 
1, Vegye kézbe a DA.E kártyát és kösse be a motort (1-es sorkapocs a motor 
kék ere, 2-es sorkapocs a motor barna ere), és igény esetén a nyomógomb 
vezetékeit a PP bemenetre! 
2, Csatlakoztassa a vezérlőkártyát (kártyákat egymás mellé) a J1…J4 kártya 
fogadókra! Csatlakoztassa igény esetén a rádióvevő kártyát! (Ha távirányítóval 
kívánja működtetni). 
3, Válassza ki az alkalmazni kívánt rádiócsatornát a J6, J7, J8 jumperekkel. A 
két csatorna a négy vezérlőbementhez párosítható. 
4, Csatlakoztassa igény esetén az akkumulátortöltő kártyát! (ha 
szünetmentességet kell biztosítani.) 
5, Ellenőrizze az összes bekötést, mielőtt tápfeszültség alá helyezi! Majd 
adjon tápfeszültséget a vezérlőnek. 
6, Tanítsa fel a rádióvevőnek az összes távirányítót! 
Állítsa be a DA.E vezérlőkártyán a nyomóerőt a P.M. trimmerrel! Ne tekerje 
túl! Mindig a legkisebb erőtől induljon el fölfelé, próbálgatással. 
A motort kézzel kb. 50N (5kg) nyomóerővel meg lehessen állítani. 
Feszültség alatt a vezérlőkártyán lévő POWER LED világít. Ha nem, ellenőrizze 
a biztosítékokat! 
230Vac – fázis és nulla a megfelelő helyen legyen, és a DA.E kártyák biztosítói 
is épek legyenek. 
 
DA.S04 be és kimenetei: 
 
1-2  .......... 230Vac bemenet. 1: fázis,   2: nulla 
3-4  .......... Antenna bemenet. 3: antenna meleg pont,   4: árnyékolás 
5-6  .......... 24Vdc kimenet. 5: +,   6: - 
J1 ............ DA.E vezérlőkártya bemenet 1 
J2 ............ DA.E vezérlőkártya bemenet 2 
J3 ............ DA.E vezérlőkártya bemenet 3 
J4 ............ DA.E vezérlőkártya bemenet 4 
J5  ........... Akkumulátortöltő-kártya bemenet 
JRX .......... Rádióvevő-kártya bemenet 
J6-J7 ........ A 2.számú rádiócsatorna jumerei 
J7-J8 ........ Az 1.számú rádiócsatorna jumperei 

 
DA.E vezérlőkártya be és kimenetei: 
 
1-2 ............. Motor-kimenet 
3-4 ............. PP bemenet nyomógombos indításhoz 
P.M. ......... Nyomóerő érték beállítás 
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DA.RB akkutöltő kártya be és kimenetei 
 
J5  ........... Akkumulátortöltő-kártya bemenet az alaplapon 
0V ............ Az akkupakk negatív pólusa 
+24V ........ Az akkupakk pozitív pólusa 
 
Ajánlott akkumulátor 2x 12V 2-2,3Ah 
 
DA.SO4 alaplap: 
 

 
 
DA.E logikai kártya 
 

 
 
DA.RB Akkutöltő panel 

 
Figyelem: 
A vezetékeket úgy rendezze el a dobozon belül, hogy azok ne feszítsék a 
panelek csatlakozóit. 


	Figyelmeztetés!

