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lámpa vezérlés 2 lámpához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGYELEM! 

 

 A készülék telepítését és rendszeres karbantartását szakemberrel végeztesse. 

 

 Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a telepítést megelőzően. A termék helytelen 

használata, vagy a bekötés hibája a helyes működést és a végfelhasználó biztonságát 

befolyásolja 

 

 A berendezés kábelezését feszültségmentes állapotban végezze 

 

 A készülék áram aláhelyezést, csak abba az esetbe végezze, ha a berendezés kábelei 

helyesen kerültek bekötésre és ellenőrizte 

 

 A központi egység két forgalomirányító lámpa irányítására lett tervezve, ezért tilos azt 

más termékhez, vagy más célra felhasználni. 

 

 Csak az eredeti gyári alkatrészek beüzemelésére vállal garanciát a gyártó! A Stagnoli 

nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az okozott károk miatt, a nem eredeti 

alkatrészek használatából eredő hibákért és helytelen beüzemeléséért 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



A termék leírása 
 

 Közlekedési lámpa vezérlőegység két közlekedési lámpa vezérléséhez (két szín) 

alkalmas parkolókban, szállodákban, és minden olyan épületben, ahol az autók 

forgalmát kell megfelelően szabályozni. 

 

A központi egységnek két működését logikája van: 

1.  Működés logika időzítővel: A zöld és piros fények időtartamát saját trimmer 

potenció méterekkel állítjuk be. 

A fotocellák vagy egyéb érzékelő eszközök használata szabályozhatja a közlekedési 

lámpák kapcsolását, ha nem közeledik arra autó. 

2. Működés logika érzékelő eszközökkel (pl. fotocella). A zöld és piros fények 

időtartamát fotocellák vagy egyéb érzékelő eszközök határozzák meg. 

 

FŐBB MŰSZAKI ADATOK 

 

  230 V 50 Hz 5 VA tápegység. 

  24 VAC segédkimenet (max.130 mA). 

 FUSE 160 mA védelmi biztosíték 

 FUSE 160 mA védelmi biztosíték a segéd kimenethez 

 Relé kimenetek   230V, max 2A relé kimenet potenciálmentes érintkezővel. 

 N.O. vagy N.C. bemenet a vezérlőegységek (fotocellák, stb. ) beállítására. 

 DIP2 mikrokapcsoló a N.O. vagy N.C. bemenetek kiválasztásához. 

 DIP1 mikrokapcsoló a működés logika időzítővel vagy érzékelő eszközökkel való 

kiválasztásához 

 T1 trimmer potenciométer a vörös fény időzítőjének beállításához ( 5-120 sec.) 

 T2 trimmer potenciométer a zöld fény időzítőjének beállításához ( 5-120 sec.) 

 T3 trimmer potenciométer a prioritási idő beállításához (5-120 sec) 

  LED lámpa a be és kimenetek megjelöléséhez. 

 

Központi vezérlőegység két mikrokapcsolóból áll, (Dip), amelyek lehetővé teszik a központi 

egység működési módszerének és a bejövő érzékelő eszköz érintkezési fajtájának 

kiválasztását. Az alábbiakban láthatóak a különböző kombinációk: 

 

 

 DIP 1=OFF-DIP 2=OFF: MŰKÖDÉSI LOGIKA IDŐZÍTŐVEL VALÓ 

BEÁLLÍTÁSA 

 DIP 1=ON-DIP 2=OFF: MŰKÖDÉSI LOGIKA N.O . ÉRZÉKELŐ 

ESZKÖZÖKKEL VALÓ BEÁLLÍTÁSA 

 DIP 1=ON-DIP 2=ON : MŰKÖDÉSI LOGIKA N.C . ÉRZÉKELŐ    

                ESZKÖZÖKKEL VALÓ BEÁLLÍTÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDŐZÍTŐS MŰKÖDÉSI LOGIKA 

 

Időzítős működési logika beállításához utasítások 

 

 

 Dip 1 OFF állásba. 

 Dip 2 = OFF 

  A T1 trimmer potenciométerrel az időt állítjuk, amelyben mindkét lámpa pirosan 

világít (5-120 másodperc) 

 T2 trimmer potenciaméterrel az időt állítjuk, amelyben mindkét lámpa zölden világít 

(5-120 másodperc) 

 T3 trimmer potenciaméternek nincs jelentősége. 

 

Az időzítős működési logika a következő lépésekből áll: 

 

1. Amikor a központi vezérlő egység be van kapcsolva, mindkét lámpa pirosan világít a T1 

által beállított időtartamra (idő T1). 

2. Amikor a T1 idő eltelt az 1-es kimenethez kapcsolt lámpában, kigyullad a zöld lámpa, 

miközben a 2-es kimenethez kapcsolt lámpában a piros fény világít. 

3. A közlekedési lámpák ezt a folyamatot végzik a T2 által beállított teljes időtartamra (T2 

időtartam). 

4. Amikor a T2 idő véget ér, mindkét lámpa pirosra vált a T1-es időtartamra, hogy lehetővé 

tegye a legutolsó autók bejárattól való távozását.  

5. Amikor a T1 idő véget ér, az 1-es kimenethez kapcsolt közlekedési lámpában a piros égve 

marad, miközben a 2-es kimenethez kapcsolt lámpában a zöld világít. 

6. Amikor a T2 idő véget ér, mindkét lámpában a piros fény világít a T1-es időtartamra, hogy 

lehetővé tegye a legutolsó autók bejárattól való távozását.  

7. A ciklus indul a 2. lépéstől és megy folyamatosan. 

 

ÉRZÉKELŐ ESZKÖZÖS MŰKÖDÉSI LOGIKA 

EEDIGELLENŐRIZVE 

 

Az érzékelő eszközös működési logika a következő lépésekből áll: 

 Dip 1 ON állásban 

 Dip 2 OFF állásban van, a N.O. érintkezésekhez 

 Dip 2 ON helyzetben, a N.C. érintkezésekhez 

 T1 trimmer potencióméter az időt állítjuk, amelyben mindkét közlekedési lámpában a 

piros világít (5-től 120 mp-ig) 

 T2 trimmer potencióméter az időt állítjuk, amelyben mindkét lámpában a zöld világít 

(5-120 másodperc 

 T3 trimmer potenciométerrel a T2 időtartam visszaállítási késleltetését állíthatjuk. 

Azért, hogy ha az egyik oldalon intenzív a forgalom, akkor a másik oldal is 

hozzáférjen az átjáróhoz (5-120mp) 

 

 

 

 



Az érzékelő eszközös működési logika a következő lépésekből áll: 
 

1. Amikor a központi vezérlő egység be van kapcsolva, mindkét közlekedési lámpa pirosan 

világít a T1-es potenciaméter által beállított időtartamra (T1 idő). 

2. Amikor a T1 idő letelik az első érzékelő eszköz (pl. fotocella), impulzust küld ahhoz a 

lámpához, amelyik zölden világít a T2 potenciaméter által beállított időtartamra, míg a másik 

lámpa pirosan ég. 

3. A T2 időtartam visszaáll, ha az érzékelő eszköz mozgást érzékel, míg a másik érzékelő 

szabad. Ha nem, akkor közvetlenül a 7-es lépés következik. 

4. Amennyiben az érzékelő eszközt nem éri stimuláció miután véget ér a T2 időtartam, 

mindkét lámpán kigyullad a piros fény. 

5. Mindkét lámpa pirosan ég a teljes T1-es időtartam alatt. Amennyiben ez idő alatt bármely 

oldalról impulzus érkezik,az automatikusan tárolásra és feldolgozásra kerül, miután a T1 

időtartam véget ér. 

6. Amennyiben a T1 időtartam véget ér, a ciklus kezdődik elölről a 2-es lépéstől kezdődően. 

7. Amennyiben a bejárat másik oldalán lévő érzékelő eszköz is mozgást érzékel, a T3-as 

időzítő számlálója elindul (T3 időtartam). 

8. Amikor a T3 időtartam véget ér, a T2 időtartam visszaállítása megáll (a lámpák által 

irányított két bejárati út egyikéről való ismételt elhaladás miatt.) 

9. Amikor a T2 időtartam véget ér, mindkét lámpán égve marad a piros fény a teljes T1 

időtartam ideje alatt. 

10. Amikor a T1 időtartam véget ér, a másik lámpán kigyullad a zöld fény és a ciklus 

kezdődik elölről a 3-as lépéstől kezdődően. 

 

 

Megjegyzések 
 

- A relé érintkezők áramellátása függ attól, hogy melyik lámpát kívánja használni:         

a 230 V-os lámpáknál a relé érintkezőit 230 Vac-os feszültséget, míg a LED-es 

lámpákra 24 V-os feszültséget kell kapcsolni.   

- A DIP kapcsolókat akkor kell állítani amikor a központi egység nincs használatban. 

- A piros fény vezérlőegységének kimenetei a relé NC érintkezőjéhez vannak kapcsolva, 

így ha megsérül az elektromos kártya, a közlekedési lámpák piros fénye égve marad. 

- A bemenetek csak az érzékelő eszköz által észlelt változásokat olvassák el, így az 

érzékelő eszköz tönkremehet, ha folyamatos (aktiváló) impulzust küld (pl. napsütés éri 

a fotocellát), nem lehet hozzáférni, és a lámpa piros fénye égve marad.  

- Az elektromos kártya nem igényel különösebb karbantartást. Ellenőrizze a közlekedési 

lámpát és a központi vezérlőegységet a megfelelő működés érdekében legalább 

kétszer egy évben. 

- Javasoljuk, hogy egy különálló mágneskapcsolót helyezzenek be mielőtt a 

vezérlőegység áramköréhez kapcsolják, illetve két F1 és F2 biztosítékot (max 2A-ig) a 

lámpák két közös pontjához annak érdekében, hogy megvédje a reléket egy lehetséges 

áramszünettől.  

 

 

 

 

 

 


