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ВСТУП 
  

Інструкція з монтажу ЄАБС.425510.004 ИМ2 – містить правила і рекомендації необхідні 
для монтажу автоматизованої системи платного паркування «STOP-Park 1.1» з автоматичними 
терміналами в’їзду АПТ-В і блоками керування виїздом БВС-02-Н, що мають за кількістю 
пунктів оплату наступні конфігурації: 

а) система з одним пунктом оплати; 
б) система з двома пунктами оплати. 
 

 Склад комплекту «STOP-Park 1.1» наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

№ 
п/
п 

Найменування виробу, документу Позначення виробу, 
документу 

Кількість 
(в залежності  
від кількості  

пунктів оплати)  

При- 
мітки 

   Один 
пункт 
оплати 

Два 
пункти 
оплати

 

1 2 3 4 5 6 
 Основний комплект обладнання (продукція виробника «STOP-Park 1.1») 
1 Настанова щодо експлуатування 

«STOP-Park 1.1» 
ЄАБС.425510.004 РЭ 1 1 1) 

2 Паспорт «STOP-Park 1.1» ЄАБС.425510.004 ПС 1 1  
3 Інструкція з монтажу «STOP-Park 1.1» 
конфігурації з АПТ-В та БВС-02-Н 

ЄАБС.425510.004 ИМ2 1 1 1) 

4 Настанова оператора «STOP-Park 1.1» 
конфігурації з АПТ-В та БВС-02-Н 

ЄАБС.425510.004 РО2 1 1 1) 

5 Термінал паркування автоматичний 
в’їзний АПТ-В 

ЄАБС.425722.001 1 – 3 2 – 6 2) 

6 Блок зовнішніх з’єднань БВС-02-Н ЄАБС.426439.004 1 2 3) 
7 Пульт оператора ПО-02 ЄАБС.426439.005 1 2 4) 
8 Зчитувач проксіміті-карток EM-Marin 

CS-02P/Park 
ЄАБС.426459.007 1 2 4) 

9 Зчитувач проксіміті-карток EM-Marin 
СПКВ-01 

30968876.091.02 1 2 5) 

10 Сервер сегменту паркування ССП-01 ЄАБС.426439.007 1* 1**  
      

 Додатковий комплект обладнання (продукція інших виробників) 

11 Принтер квитків Tysso PRP-085  1 2 4), 6) 
12 Зчитувач штрих-коду Voyager 1200  1 2  
13 Дисплей клієнта CD-7220-G  1 2  
14 Клавіатура комп’ютерна PS/2  1 2  
15 Контролер індукційної петлі 

одноканальний 
 4 – 8 8 – 16 7)  

16 Комплекс гучномовного зв’язку 
«СПИКЕР-6» 

 1 2 8) 

17 Комутатор з 4 портами 10/100 Ethernet  1 1 9) 
18 Фіскальний принтер «Марія-301»  1 2 4), 10)
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 Кінець таблиці 1     
1 2 3 4 5 6 

19 Шлагбаум (з комплектом фотоелементів 
безпеки) 

 2 – 4 4 – 8 11), 12)

20 Світлофор двоколірний  2 – 4 4 – 8 11), 13)
21 Відеореєстратор з відеотерміналом  2 – 4  4 – 8 11), 13)
      

22 Комплект упаковки  1 1 14) 
* Поставляється за замовленням споживача 
** Поставка обов’язкова 
 
1) Поставляється у електронному вигляді на компакт-диску 
2) По 1 шт. на кожен в’їзд 
3) По 1 шт. на кожен виїзд 
4) По 1 шт. у кожен пункт оплати 
5) По 1 шт. на кожен пункт оплати 
6) Допускається заміна на аналогічні 
7) По 2 шт. на кожен в’їзд і виїзд. Може встановлюватися по 2 шт. у кожен АПТ-В та у виїзний 
шлагбаум.  
Дозволяється заміна контролера індукційної петлі на датчики з ІЧ фотоелементами, але при 
цьому можливий невірний облік автотранспорту, що проїжджає. 
8) Комплекс може підключатися у  «STOP-Park 1.1» для організації двостороннього 
гучномовного зв’язку між водієм ТС та оператором пункту оплати. Комплект поставки 
комплексу гучномовного зв’язку визначається споживачем 
9) Виріб призначений  для самостійного придбання споживачем для організації мережі Ethernet
для роботи з ССП-01 
10) Виріб призначений  для самостійного придбання споживачем  
11) По 1 шт. на кожен в’їзд і виїзд 
12) Виріб призначений  для самостійного придбання споживачем за погодженням з виробником 
«STOP-Park 1.1»  
13) Виріб може підключатися у систему «STOP-Park 1.1». Рекомендації щодо вибору виробу та 
його підключенню надає виробник «STOP-Park 1.1» 
14) Допускається поставка покупних виробів в упаковці виробника 

 
До складу «STOP-Park 1.1» входять вироби, призначені для експлуатації в різних 

кліматичних умовах. 
У групу виробів, призначених для внутрішнього застосування в пункті оплати (далі – 

внутрішній комплект обладнання) входять вироби, що позначені у таблиці 1 номерами 6 – 8,  
10 – 14, 17, 18 та відеотермінал.     

У групу виробів, призначених для зовнішнього застосування, входять вироби, що 
позначені у таблиці 1 номерами 5, 9, 19, 20 та відеореєстратор. 

Контролери індукційної петлі можуть встановлюватися: 
- на в’їзді на паркування у АПТ-В; 
- на виїзді з паркування у виїзний шлагбаум, при наявності там вільного місця,  

або у пункті оплати. 
Пристрої, що входять до комплексу гучномовного зв’язку «СПИКЕР-6», розміщуються 

відповідно до вимог їх виробника.  
 



           АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЛАТНОГО ПАРКУВАННЯ «STOP-Park-1.1»          
                               Інструкція з монтажу ЄАБС.425.510.004 ИМ2    5               
 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 
 
1.1 Монтаж «STOP-Park 1.1» здійснюється персоналом, що вивчив правила безпеки, 

викладені в НПАОП 40.1-1.21-98 («Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів») і ПТБ («Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок 
споживачів»), вимоги цієї інструкції, що пройшов інструктаж з техніки безпеки та має допуск 
до роботи з електроустановками.            

Монтаж «STOP-Park 1.1» проводити відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна 
автоматика будинків і споруджень» і НПАОП 40.1-1.32-01 «Правил будови електроустановок» 
у строгій відповідності із вказівками цієї інструкції та експлуатаційної документації на вироби, 
які входять у склад «STOP-Park 1.1».  

 
1.2  Вироби, що входять до складу «STOP-Park 1.1», повинні бути розміщені відповідно 

до умов експлуатації у містах  зручних для експлуатації і обслуговування.  
 
1.3 Монтажні роботи необхідно проводити згідно Інструкції з монтажу  

«STOP-Park 1.1», коли всі вироби, що входять до складу «STOP-Park 1.1», знаходяться в 
знеструмленому стані і відсутні напруги змінного чи постійного струму в ланцюгах, що 
будуть підключатися до виробів. 

 
2 ПЛАНУВАННЯ ПАРКУВАННЯ 
 
2.1 Конфігурації паркування 
2.1.1 У цій інструкції розглядаються наступні конфігурації паркування: 
а) один пункт оплати, сполучений з виїздом, та один АПТ-В і один БВС-02-Н; 
б) один пункт оплати, сполучений з виїздом, та від одного до трьох АПТ-В  

і один БВС-02-Н; 
 в) два пункти оплати, кожен з яких працює у конфігурації 2.1.1б) і функціонує спільно 
по WEB-інтерфейсу. 
 Примітки 
 1 Всі можливі конфігурації підтримують роботу паркування по WEB-інтерфейсу,  
що забезпечується поставкою спеціального обладнання. 
 2 Для конфігурацій 2.1.1а) і 2.1.1б) організація роботи паркування по WEB-інтерфейсу 
не є обов’язковою. 
 3 Для конфігурації 2.1.1в) організація роботи паркування по WEB-інтерфейсу  
є обов’язковою. 

 
2.1.2 Всі можливі конфігурації паркування мають наступні спільні і відмінні риси. 
2.1.2.1 Спільними і відмінними рисами конфігурацій являються: 
- спільні риси: 

- наявність пункту оплати з одним тим самим внутрішнім комплектом 
обладнання; 
- наявність однакового обладнання та однакової схеми його підключення для 
керування кожним в’їздом на паркування; 
- наявність однакового обладнання та однакової схеми його підключення для 
керування виїздом  з паркування; 
- наявність однакових інтерфейсів, що забезпечують роботу паркування; 

- відмінні риси: 
- кількість пунктів оплати; 
- кількість обладнання; 
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- необхідність використання для роботи двох пунктів оплати обов’язкового 
додаткового обладнання (сервер сегменту паркування ССП-01, комутатор з 4 
портами 10/100 Ethernet) для організації роботи паркування по WEB-інтерфейсу. 

2.1.3 У подальшому докладно розглядаються питання організації паркування 
конфігурації 2.1.1а) та наводяться особливості організації паркувань для інших конфігурацій. 

2.1.4 Схеми прокладання кабелів та підключення виробів для конфігурації 2.1.1а) 
наведено у додатках А та Б цієї інструкції. 
   Датчики транспортних засобів (ДТС) встановлюються з обох сторін в’їзного і виїзного 
шлагбаумів. 

У якості ДТС  використовуються індукційні петлі, кожна з яких підключається до свого 
одноканального контролера індукційної петлі: 

- ДТС, що контролюють в’їзд на паркування, підключаються до одноканальних 
контролерів індукційної петлі, що встановлені у АПТ-В; 

- ДТС, що контролюють виїзд з паркування, підключаються до одноканальних 
контролерів індукційної петлі, що встановлені у виїзний шлагбаум або у пункт оплати. 

Кожен із шлагбаумів має автономну систему безпеки з оптичним  випромінювачем та 
фотоприймачем, що запобігає закриванню шлагбаума під час знаходження автомобіля під 
шлагбаумом. 

Для зв’язку клієнтів з оператором використовується комплекс гучномовного зв’язку: 
- модуль виклику оператора встановлюється у АПТ-В; 
- виносний модуль абонента встановлюється на пункті оплати. 
Більш детально питання підключення розглядаються далі у цій інструкції. 
 
2.2 Місця для паркування транспортних засобів (ТС) повинні мати розмітку. 
 
2.3 Призначення пункту оплати та його розміщення. 
2.3.1 Пункт оплати використовується: 
- для розміщення робочого місця оператора; 
- для розміщення внутрішнього комплекту обладнання; 
-   для роботи з водієм ТС (клієнтом), для чого на пункті оплати повинне бути одне 

віконце; 
 - для розміщення на зовнішній поверхні виносного зчитувача безконтактних карток  (БК) 
СПКВ-01; 

- для розміщення на зовнішній поверхні виносного модуля абонента для переговорів   
водія ТС з оператором. 

 
2.3.2 Розміщення пункту оплати. 
Пункт оплати повинен бути сполучений з виїздом. 
2.3.3 Розміщення на пункті оплати віконця та обладнання 
2.3.3.1 Віконце на пункті оплати повинно бути розміщене таким чином: 
- щоб ТС знаходився у зоні дії ДТС2-1 (відповідно до  спеціальної розмітки) після 

зупинки ТС біля цього віконця;   
- щоб водій мав можливість доступу через вікно ТС до віконця на пункті оплати для 

роботи з оператором під час виконання операцій з оплати паркування, придбання БК та інше. 
Примітка – Тут і надалі використовується посилання на вироби, які їм надано на 

рисунках у додатках, наприклад – АПТ-В, шлагбаум 1, ДТС1-1, ДТС1-2. 



           АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЛАТНОГО ПАРКУВАННЯ «STOP-Park-1.1»          
                               Інструкція з монтажу ЄАБС.425.510.004 ИМ2    7               
 

 

2.3.3.2 Виносний зчитувач БК (СПКВ-01) повинен бути розміщений на пункті оплати 
таким чином, щоб водій під час зупинки ТС біля віконця на пункті оплати мав змогу піднести 
через вікно ТС до поверхні СПКВ-01 свою БК на відстань, що забезпечує зчитування 
інформації з БК: 

- не більше 8 см при розміщенні СПКВ-01 на неметалевій основі; 
- не більше 6 см при розміщенні СПКВ-01 на металевій основі. 
2.3.3.3 Виносний модуль абонента МА-5 повинен бути розміщений на пункті оплати 

таким чином, щоб водій під час зупинки ТС біля віконця на пункті оплати мав змогу вимовити у 
цей модуль голосове повідомлення оператору та почути відповідь від оператора. Рекомендації 
виробника виносного модуля абонента наведено у експлуатаційній документації на комплекс 
гучномовного зв’язку.  

2.3.3.4 Довжина кабелю Ethernet між пультом оператора ПО-02 і сервером сегменту 
паркування ССП-01 не повинна перевищувати 100 м при використанні витої пари.  
У іншому випадку для з’єднання необхідно використовувати оптоволоконний кабель. 

 
2.4 Розміщення шлагбаумів 
2.4.1 Розміщення шлагбаумів повинно забезпечити виконання вимог 2.5, 2.6. 
2.4.2 Розміщення фотоелементів безпеки шлагбаума (оптичного фотовипромінювача та 

фотоприймача) повинно запобігати закриванню шлагбаума під час знаходження автомобіля під 
шлагбаумом. 

 
2.5 Розміщення та монтаж ДТС 
2.5.1 Індукційні петлі ДТС1-1 і ДТС1-2, що обслуговують в’їзд на паркування, повинні 

розміщуватися з обох сторін шлагбаума 1.  
Контролери індукційних петель датчиків ДТС1-1 і ДТС1-2 вмонтовуються  

у АПТ-В. Підключення до контролерів індукційної петлі здійснюється згідно схеми, що 
наведена на рисунку Б.1, кабель для підключення вибирається згідно паспорта на контролер 
індукційної петлі. 

2.5.2 Індукційні петлі датчиків ДТС2-1 і ДТС2-2, що обслуговують виїзд з паркування, 
повинні розміщуватися з обох сторін шлагбаума 2. 

Контролери індукційних петель датчиків ДТС2-1 і ДТС2-2 вмонтовуються у шлагбаум 2 
при наявності там вільного місця, або розміщуються у пункті оплати. Підключення до 
контролерів індукційної петлі здійснюється згідно схеми, що наведена на рисунку Б.1, кабель 
для підключення вибирається згідно паспорта на контролер індукційної петлі. 

2.5.3 Зони дії індукційних петель датчиків ДТС, встановлених з обох сторін шлагбаума, 
не повинні перекриватися, тобто один датчик повинен фіксувати наявність ТС перед 
шлагбаумом, а другий датчик повинен фіксувати наявність ТС після шлагбаума.  

2.5.4 Вказівки щодо розміщення та монтажу індукційних петель наведено  
у додатку А цієї інструкції та у паспорті виробника на контролер індукційної петлі, що 
використовується, де вказується зона дії ДТС, відстані між елементами петлі, довжина 
петлі, глибина паза для закладки петлі та інше. 

 
2.6 Розміщення АПТ-В 
2.6.1 АПТ-В розміщується на в’їзді на паркування на віддаленні від ПО-02 у 

безпосередній близькості від об’єкту керування в’їздом (шлагбаум 1) і петель датчиків ДТС1-1, 
ДТС1-2. 

2.6.2 Для функціонування паркування необхідно забезпечити розміщення АПТ-В таким 
чином, щоб: 

- ТС знаходився у зоні дії ДТС1-1 (відповідно до  спеціальної розмітки) після зупинки 
ТС біля АПТ-В (див. рисунок А.2);   
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- водій мав можливість доступу через вікно ТС до передньої панелі АПТ-В  
(див. рисунок  В.1): 

- до кнопки видачі паркувального талона та вікна видачі паркувального талона на 
АПТ-В; 
- до зчитувача безконтактних карток на АПТ-В для піднесення безконтактної 
картки; 
- до модулю виклику оператора на АПТ-В, що знаходиться під дисплеєм АПТ-В. 

2.6.3 Для монтажу АПТ-В використовується комплект монтажних частин, що наведений 
у паспорті на АПТ-В. 

Монтаж АПТ-В здійснюється згідно монтажному кресленню (див. рисунок А.3). 
Для кріплення основи АПТ-В до фундаменту необхідно відкрити на АПТ-В монтажні 

відсіки 1, 2, 5 (див. рисунок В.2 у додатку В) та закріпити основу АПТ-В до фундаменту. 
 
2.7 БВС-02-Н розміщується усередині пункту оплати у безпосередній близькості від 

об’єкту керування виїздом (шлагбаум 2 або пункт оплати) і петель датчиків ДТС2-1, ДТС2-2. 
БВС-02-Н вмонтований у монтажний бокс.  
 
3 ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ 
 
3.1 Прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» конфігурації 2.1.1а). 
3.1.1 Сх ема  пр окл а д а нн я  к а б е л і в  
Схема прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» конфігурації 2.1.1а) наведена  

на рисунку А.1 додатка А.  
На рисунку А.1 кабелі мають позначення w1 – w24, рекомендації щодо їх вибору 

наведено у таблиці А.1 додатка А. 
Вказівки щодо розміщення та монтажу індукційних петель наведено на рисунку А.2. 
Примітка – Схема прокладання кабелів наведена для конфігурації системи де відсутні 

світлофори та відеореєстратори. 
 
3.1.1.1 Про к л а д а н н я  к а б е л і в  і нт е рф е й с у  R S - 4 8 5  
Вироби АПТ-В, БВС-02-Н (у пункті оплати), ПО-02 (у пункті оплати) повинні 

підключатися до інтерфейсу RS-485 послідовно. З’єднання зіркою або з розгалуженнями не 
допускається. 

Сумарна довжина кабелів між першим і останнім компонентами, що послідовно 
включені в інтерфейс RS-485 повинна бути не більше 1200 м. 

 
3.1.1.2 Про к л а д а н н я  к а б е лю  г у ч н ом о в н о г о  з в ’ я з к у  
Прокладання кабелю гучномовного зв’язку здійснюється від пульта оператора 

комплексу гучномовного зв’язку «СПИКЕР-6» (у пункті оплати)  до АПТ-В, при цьому для 
підключення використовується окрема лінія зв’язку та вільна пара контактів (контакти «А1») на 
пульті оператора комплексу гучномовного зв’язку. 

Довжина кабелю гучномовного зв’язку вибирається згідно рекомендацій виробника 
цього комплексу. Якщо відстань, на яку прокладається такий кабель, перевищує вказану у 
паспорті на комплекс гучномовного зв’язку, то необхідно вибрати кабель з більшим перетином 
ніж вказано у паспорті. 
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3.1.2 Прокл а д а нн я  к а б е лю  д о  с в і т л офо р у  н а  в ’ ї з д і  н а  
п а р к у в а нн я   

Якщо у системі використовується світлофор на в’їзді на паркування, то прокладається 
кабель від світлофору до АПТ-В для керування світлофором, при цьому кабель вибирається 
згідно рекомендацій виробника світлофора. 

 
3.1.3 Прокл а д а нн я  к а б е л і в  д о  в і д е о р е є с т р а т о р а  н а  в ’ ї з д і  н а  

п а р к у в а нн я   
Якщо у системі використовується відеореєстратор для фіксації в’їзду на паркування, то 

прокладаються кабелі: 
а) від відеореєстратора до АПТ-В для керування відеореєстратором; 
б) від відеореєстратора до в’їзного відеотермінала у пункті оплати для відео- 

спостереження. 
Кабелі вибирається згідно рекомендацій виробників відеореєстатора і відеотермінала. 
 
3.1.4 Прокл а д а нн я  к а б е лю  д о  с в і т л офо р у  н а  ви ї з д і  з  п а рк у в а нн я   
Якщо у системі використовується світлофор на виїзді з паркування,  

то прокладається кабель від світлофору до БВС-02-Н для керування світлофором, при цьому 
кабель вибирається згідно рекомендацій виробника світлофора. 

 
3.1.5 Прокл а д а нн я  к а б е л і в  д о  в і д е о р е є с т р а т о р а  н а  ви ї з д і  з  

п а р к у в а нн я   
Якщо у системі використовується відеореєстратор для фіксації виїзду з паркування, то 

прокладаються кабелі: 
а) від цього відеореєстратора до БВС-02-Н для керування відеореєстратором; 
б) від цього відеореєстратора до виїзного відеотермінала у пункті оплати для 

відеоспостереження. 
Кабелі вибирається згідно рекомендацій виробників відеореєстатора і відеотермінала. 
 
3.1.6 З а г а л ь н і  вимо г и  д о  пр о кл а д а нн я  к а б е л і в   
3.1.6.1 Перед прокладанням кабелів, кінці кабелів, які йдуть до елементів обладнання 

маркуються  по обидва боки. 
3.1.6.2 У процесі прокладання кабелів і підключення обладнання рекомендується 

заповнити таблицю підключень, у якій вказуються кольори проводів кабелів, номера 
з’єднувачів і розміщення обладнання, до яких вони йдуть. 

3.1.6.3 Кабелі між виробами повинні прокладатися найкоротшим шляхом з метою 
мінімізації опору проводів і зменшення дії можливих електромагнітних завад.  

3.1.6.4 Кабелі повинні забезпечити вимоги правильного монтажу: 
- передбачити запас довжини проводів на випадок їхньої поломки; 
- проводи, які підключаються, не повинні, бути занадто погнутими і їх ізоляція  

не повинна бути ушкоджена. 
3.1.6.5 Для  захисту  від механічних  ушкоджень  рекомендується  інформаційні кабелі 

розміщати  в  металорукавах,  металевих  або  пластикових трубах (у тому числі, гофрованих), 
коробах, лотках або кабель-каналах.  

3.1.6.6 Для запобігання обриву жил інформаційних кабелів, прокладених у закладних 
кабель-каналах або трубах, у випадку протягання через ці канали якихось інформаційних 
додаткових комунікацій, кабелі в місцях прокладання повинні надійно закріплюватися. 

3.1.6.7 При виборі місця прокладання інформаційних кабелів необхідно уникати місць із 
підвищеним електромагнітним випромінюванням – силових мережевих трансформаторів, 
пристроїв мобільного зв’язку, радіоустановок, кабель-каналів, у яких прокладені лінії 
високочастотного зв’язку та інше. 
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3.1.6.8 Прокладання кабелів мережі змінного струму 220 В виконувати з дотриманням 
вимог «Правил будови електроустановок» НПАОП 40.1-1.32-01. 

 
3.2 Прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1б) 
3.2.1 Схема прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1б) аналогічна 

наведеній на рисунку А.1 і її можна отримати з рисунку А.1 наступним чином: 
а) додати для кожного нового в’їзду компоненти обладнання, що використовуються для 

організації в’їзду; 
б) додати необхідні кабелі для підключення нових компонентів обладнання; 
в) здійснити відповідні корегування у схемі підключення (див. 4.2 цієї інструкції). 
3.2.2 Прокладання кабелів інтерфейсу RS-485 здійснюється аналогічно наведеному у 

3.1.1.1, при цьому нові компоненти інтерфейсу (АПТ-В) включаються послідовно у інтерфейс 
RS-485. 

3.2.3 Прокладання кабелів гучномовного зв’язку здійснюється аналогічно наведеному у 
3.1.1.2, при цьому для підключення нових ліній зв’язку використовуються вільні пари контактів 
(контакти «А2» – «А8») на пульті оператора комплексу гучномовного зв’язку. 

3.2.4  Інші вказівки щодо прокладання кабелів аналогічні 3.1.4 – 3.1.6. 
3.2.5  Для кожного нового в’їзду на паркування повинні виконуватися вказівки: 
 -  3.1.2, якщо на такому в’їзді встановлюється світлофор; 
 -  3.1.3, якщо на такому в’їзді встановлюється відеореєстратор. 
 
3.3 Прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1в) 
3.3.1 Схему прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1в) можна 

отримати наступним чином: 
а) для кожного з пунктів оплати, що використовуються у конфігурації 2.1.1а), схема 

прокладання кабелів наведена на рисунку А.1; 
б) для кожного з пунктів оплати, що використовуються у конфігурації 2.1.1б), схему 

прокладання кабелів можна отримати згідно рекомендацій 3.2 цієї інструкції; 
в) для організації спільної роботи двох пунктів оплати необхідно між пунктами 

оплати додатково прокласти кабелі Ethernet. Вимоги до кабелів наведено у 2.3.3.4 цієї 
інструкції. 
 
 

4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБІВ 
 
4.1 Підключення виробів у «STOP- Park 1.1» конфігурації 2.1.1а). 
4.1.1 Сх ема  п і д к люч е н ь  вир о б і в  
Схема підключень виробів у «STOP-Park 1.1» для конфігурації 2.1.1а) наведена на 

рисунку Б.1 у додатку Б.  
   

 

УВАГА!  Всі підключення необхідно здійснювати, коли всі вироби, що входять до 
складу «STOP-Park 1.1», знаходяться в знеструмленому стані і відсутні 
напруги змінного чи постійного струму в ланцюгах, що будуть підключатися 
до виробів. 

 

 
Примітки 
1 Схема підключень виробів (рисунок Б.1) відповідає схемі прокладання кабелів  

(див. рисунок А.1), при цьому на ній показані кабелі w1 – w24 зі схеми прокладання кабелів та 
додаткові підключення. 
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2 Підключення (див. рисунок Б.1) внутрішнього принтера, внутрішнього зчитувача 
штрих-коду, внутрішнього зчитувача БК, дисплея клієнта та комп’ютерної клавіатури до ПО-02  
здійснюється за допомогою кабелів, що поставляються з наведеними виробами. 

 
4.1.2 П і д к люч е нн я  АПТ -В ,  БВС - 0 2 -Н ,  ПО - 0 2 , ССП - 0 1  
Підключення АПТ-В, БВС-02-Н, ПО-02, ССП-01 необхідно виконувати згідно вказівок, 

що наведені у додатках В – Е цієї інструкції. 
 
4.1.3 П і д к люч е нн я  ДТС  
Підключення ДТС необхідно виконувати згідно вказівок паспорта на контролер 

індукційної петлі та вимог цієї інструкції. 
 
4.1.4 П і д к люч е нн я  шла г б а ум і в  
Підключення шлагбаумів необхідно виконувати згідно вказівок виробника шлагбаума та 

вимог цієї інструкції.  
 
4.1.5 П і д к люч е нн я  ме р еж і  R S - 4 8 5  
4.1.5.1 Вироби ПО-02, БВС-02-Н, АПТ-В повинні підключатися до інтерфейсу RS-485 

послідовно (див. рисунок Б.1). З’єднання зіркою або з розгалуженнями не допускається. 
На рисунку Б.1 послідовне підключення компонентів у інтерфейс RS-485  здійснюється 

за допомогою кабелів w25 та w5, при цьому відлік номеру компонентів інтерфейсу 
здійснюється від ПО-02 (див. таблицю 2). 

Таблиця 2 
Номер компонента інтерфейсу №1 №2 №3 
Назва компонента інтерфейсу ПО-02 БВС-02-Н АПТ-В 

Кабель, що з’єднує компоненти №1 та №2 інтерфейсу    w25      

Кабель, що з’єднує компоненти №2 та №3 інтерфейсу       w5     

 
4.1.5.2 Особливості підключення виробів до інтерфейсу RS-485 

 

УВАГА!  При підключенні виробів до інтерфейсу RS-485 необхідно дотримуватися 
полярності приєднання 

 

Всі виводи контактів позначені на схемі підключення літерою «A» повинні з’єднуватися 
тільки між собою.  

Всі виводи контактів позначені на схемі підключення літерою «В» повинні з’єднуватися 
тільки між собою.  

Третє провід  (RS-485-G - «сигнальна земля») використовується для з’єднання загальних 
виводів інтерфейсних вузлів.  

 
На останньому у ряді виробів, що включені до інтерфейсу RS-485,  необхідно встановити 

резистор-термінатор 120 Ом між виводами «А» і «В».  
Примітки 
1 Відлік компонентів, що підключені до інтерфейсу RS-485, здійснюється від ПО-02. 
2 Вказаний резистор вмонтований у вироби АПТ-В та БВС-02-Н і підключається за 

допомогою встановлення перемички на платах виробів (джампер J4 – див. додатки Б, В, Г). 
 
Для АПТ-В та БВС-02-Н необхідно задати їх номери для роботи у інтерфейсі RS-485 за 

допомогою розрядів перемикача S1 (див. додатки Б, В, Г).   
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4.1.6 П і д к люч е нн я  в ин о с н о г о  з ч и т у в а ч а  СПКВ - 0 1  
Підключення виносного зчитувача СПКВ-01, встановленого на зовнішній поверхні 

пункту оплати, до БВС-02-Н у пункті оплати необхідно виконувати згідно паспорта на  
СПКВ-01 та вимог цієї інструкції. Рекомендації щодо вибору типу кабелю наведено на схемі 
підключень.  

 
4.1.7 П і д к люч е нн я  а п а р а т у р и  г у ч н омо в н о г о  з в ’ я з к у  
4.1.7.1 Підключення модулю виклику оператора на АПТ-В  (контакти «LINE»)   до 

пульта оператора гучномовного зв’язку у пункті оплати необхідно виконувати згідно вимог цієї 
інструкції. 

4.1.7.2 Підключення виносного модуля абонента МА-5, встановленого на зовнішній 
поверхні пункту оплати,  до пульту оператора гучномовного зв’язку необхідно виконувати 
згідно вказівок, наведених у експлуатаційній документації на комплекс гучномовного зв’язку. 

 
4.1.8 П і д ключ е ння  АПТ -В ,  п у нк т у  о пл а т и  д о  мер еж і  з м і н н о г о  

с т р ум у  2 2 0  В  т а  п о б у д о в а  з а з ем л е н ня .  
Підключення АПТ-В, пункту оплати до мережі змінного струму 220 В та побудова 

заземлення виконується згідно вимог «Правил будови електроустановок» НПАОП 40.1-1.32-01. 
Підключення захисного заземлення АПТ-В здійснюється у знеструмленому стані до 

клеми заземлення на АПТ-В. 
Підключення захисного заземлення ПО-02 здійснюється у знеструмленому стані до 

клеми заземлення на ПО-02. 
 
Примітки 
1 Внутрішній комплект обладнання розміщується на робочому місці оператора. 
2 Для підключення внутрішнього комплекту обладнання необхідно не менше 8 точок 

підключення до мережі змінного струму 220 В загальним струмом споживання не більше 3 А. 
3 ПО-02 підключається до мережі змінного струму 220 В за допомогою мережевої вилки 

із двома контактами. 
4 Підключення інших виробів внутрішнього комплекту обладнання здійснюється від 

мережі змінного струму 220 В через зовнішні адаптери живлення, що поставляються 
 
4.1.9 П і д к люч е нн я  с в і т л офо р а  н а  в ’ ї з д і  н а  п а рк у в а нн я   
Підключення такого світлофора до АПТ-В здійснюється до контактів «RGL1»  

колодки монтажної ХК2 на АПТ-В (див. додаток В) за допомогою кабелю, що наведений  
у 3.1.2. 
  

4.1.10 П і д ключ е ння  в і д е о р е є с т р а т о р а  н а  в ’ ї з д і  н а  п а рк у в а нн я  
Підключення такого відеореєстратора до АПТ-В здійснюється до контактів «DVR1»  

колодки монтажної ХК2 на АПТ-В (див. додаток В) за допомогою кабелю, що наведений  
у 3.1.3а). 

Підключення такого відеореєстратора до в’їзного відеотерміналу здійснюється згідно 
документації виробника цього обладнання за допомогою кабелю, що наведений у 3.1.3б). 

 
4.1.11 П і д ключ е ння  с в і т л офо р а  н а  в и ї з д і  з  п а рк у в а ння  
Підключення такого світлофора до БВС-02-Н здійснюється до контактів реле «RGL1» на 

платі БВС-02-Н (див. додаток Г) за допомогою кабелю, що наведений у 3.1.4. 
  

4.1.12 П і д ключ е ння  в і д е о р е є с т р а т о р а  н а  ви ї з д і  з  п а р к у в а нн я  
Підключення такого відеореєстратора до БВС-02-Н здійснюється до контактів реле 

«DVR1» на платі БВС-02-Н (див. додаток Г) за допомогою кабелю, що наведений у 3.1.5а). 
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Підключення такого відеореєстратора до виїзного відеотерміналу здійснюється згідно 
документації виробника цього обладнання за допомогою кабелю, що наведений у 3.1.5б). 

 
4.2 Підключення виробів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1б). 
4.2.1 Схема підключень виробів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1б) аналогічна 

наведеній на рисунку у додатку Б і її можна отримати за допомогою рисунку Б.1 наступним 
чином: 

а) додати компоненти обладнання, що використовуються для організації в’їзду; 
б) додати необхідні кабелі; 
в) здійснити відповідні корегування у схемі підключення компонентів по інтерфейсу  

RS-485; 
г) здійснити відповідні корегування у схемі підключення компонентів гучномовного 

зв’язку. 
4.2.2  Інші вказівки щодо підключень виробів аналогічні 4.1.2 – 4.1.8, 4.1.11, 4.1.12, при 

цьому вказівки щодо встановлення: 
 - джампер J4 на АПТ-В необхідно встановити, якщо АПТ-В в інтерфейсі RS-485  

є останнім компонентом, якщо відлік вести починаючі від ПО-02; 
- адреси кожного АПТ-В необхідно встановити згідно рекомендацій, що наведені у 

додатку Б. 
4.2.3  Для кожного нового в’їзду на паркування повинні виконуватися вказівки: 
 -  4.1.9, якщо на такому в’їзді встановлюється світлофор; 
 -  4.1.10, якщо на такому в’їзді встановлюється відеореєстратор. 
4.2.4 Якщо передбачається використання WEB-інтерфейсу для роботи паркування, то 

додаткові компоненти обладнання сервер сегмента паркування ССП-01 і комутатор 10/100 
Ethernet підключаються до ПО-02 згідно рисунку Б.1.  

  
4.3 Підключення виробів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1в). 
4.3.1 Схему підключення виробів у «STOP-Park 1.1» у конфігураціях 2.1.1в) можна 

отримати наступним чином: 
а) якщо кожен з пунктів оплати використовується у конфігурації 2.1.1а), то: 
- для одного з пунктів оплати схема підключення виробів наведена на рисунку А.1; 
- для другого з пунктів оплати схема підключення виробів аналогічна, наведеної на 

рисунку А.1, за вилученням зі схеми сервера сегмента паркування ССП-01 та комутатора 10/100 
Ethernet; 

б) якщо кожен з пунктів оплати використовується у конфігурації 2.1.1б), то схему 
підключень можна отримати згідно рекомендацій 4.2 цієї інструкції; 

в) для організації спільної роботи двох пунктів оплати необхідно підключити кабелі 
Ethernet від пульта оператора  ПО-02 до серверу сегменту паркування ССП-01: 

- у одному пункті оплати, де розміщені перший ПО-02, ССП-01 та комутатор 10/100 
Ethernet підключаються кабелі: 

- кабель w29 між першим ПО-02 і комутатором 10/100 Ethernet; 
- кабель w30 між комутатором 10/100 Ethernet та ССП-01; 
- кабель w_N (на рисунку не наведено) між комутатором 10/100 Ethernet і другим 
ПО-02, встановленим у другому пункті оплати; 

- у другому пункті оплати підключається  кабель w_N, наведений вище, до другого  
ПО-02. 
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Додаток А 
Схема прокладання кабелів, монтаж індукційних петель та АПТ-В  

А.1 Схема прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» конфігурації 2.1.1а) 
Схема прокладання кабелів у «STOP-Park 1.1» конфігурації 2.1.1а) наведена на рисунку А.1 
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Рисунок А.1 
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Рекомендації щодо вибору кабелів наведено у таблиці А.1 
 
Таблиця А.1 

Кабель Рекомендації для вибору кабелю Кабель Рекомендації для вибору кабелю 
w1 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі w13 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі 
w2 2 х не менше 0,5 мм2 (керування шлагбаумом) w14 4 х не менше 0,5 мм2 
w3 2 х не менше 0,5 мм2 (керування шлагбаумом) w15 2 х не менше 0,5 мм2 
w4 Силовий кабель для підключення мережі змінного струму  220 В 

50 Гц – 3 х не менше 1,5 мм2 
w16 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі 

w5 UTP 4х2х0,5 не нижче п’ятої категорії (RS-485) w17 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі 
w6 UTP 4х2х0,5 не нижче п’ятої категорії (гучномовний зв’язок) w18 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі 
w7 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі w19 Силовий кабель для підключення мережі змінного струму  220 В 

50 Гц – 3 х не менше 1,5 мм2 
w8 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі w20 2 х не менше 0,5 мм2 (керування шлагбаумом) 
w9 Силовий кабель для підключення мережі змінного струму  220 В 

50 Гц – 3 х не менше 1,5 мм2 
w21 2 х не менше 0,5 мм2 (керування шлагбаумом) 

w10 4 х не менше 0,5 мм2 w22 2 х не менше 0,5 мм2 (сигнал петлі) 
w11 2 х не менш 0,5 мм2 w23 2 х не менше 0,5 мм2 (сигнал петлі) 
w12 Вибирається згідно паспорта на контролер петлі w24 Силовий кабель для підключення мережі змінного струму  220 В 

50 Гц – 3 х не менше 1,5 мм2 
Примітки 
1 Всі кабелі для зовнішньої проводки 
2 Петлі датчиків ДТС1-1, ДТС1-2, ДТС2-1, ДТС2-2 монтуються відповідно до інструкції по експлуатації на контролер індукційної петлі 
3 Сумарна довжина кабелів w5 та w25 (див. схему підключень виробів у додатку Б), що утворюють інтерфейс RS-485 не повинна перевищувати 1200 м 
4 Довжина кабелю w6 вибирається згідно рекомендацій виробника комплексу гучномовного зв’язку 
5 Тип підключення й підведення мережі змінного струму  220 В 50 Гц виконується згідно вимог «Правил будови електроустановок»  
НПАОП 40.1-1.32-01 
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А.2 Вказівки щодо розміщення та монтажу індукційних петель 
Вказівки щодо розміщення та монтажу індукційних петель наведено на рисунку А.2 
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Рисунок А.2 
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А.3 Вказівки щодо монтажу АПТ-В 
Вказівки щодо монтажу АПТ-В наведено на рисунку А.3 

 
 

Рисунок А.3 
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Додаток. Б 
Схема підключення виробів у «STOP-Park 1.1» конфігурації 2.1.1а) 
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Рисунок Б.1 
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Рекомендації щодо вибору кабелів 
Рекомендації щодо вибору кабелів наведено у таблиці Б.1 
Таблиця Б.1 

Кабель Рекомендації для вибору кабелю 
w1 – w24 Дивись таблицю А.1  

w25 UTP 4х2х0,5 не нижче п’ятої категорії (RS-485, живлення БВС-02-Н) 
w26 Восьмі провідний кабель для зовнішньої проводки з перерізом проводів не менше (0,15 - 0,20) мм2  

w27, w28 Вибирається згідно рекомендацій виробника комплексу гучномовного зв’язку 
w29, w30 UTP 4х2х0,5 не нижче п’ятої категорії, використовуючи для всіх з’єднань вісім жил кабелю та схему прямого кабельного з’єднання 
Примітки 
1 Всі кабелі для зовнішньої проводки 
2 Сумарна довжина кабелів w5 та w25 – відстань між першим (ПО-02) і останнім (АПТ-В) послідовно включеними виробами у мережу RS-485 
повинна бути не більше 1200 м. 
3 Довжина кабелю w26 для підключення зчитувача СПКВ-01 повинна бути не більше 15 м 

 
Рекомендації щодо встановлення джамперів та адреси компонентів. 
Джампер J4 «TERM» встановлюється при монтажі на останньому компоненті (АПТ-В – див. рисунок Б.1), що включений послідовно у 

інтерфейс RS-485, якщо вести відлік компонентів від ПО-02      
Адреса АПТ-В та БВС-02-Н встановлюються згідно таблиці Б.2 
 
Таблиця Б.2 

Положення розрядів 
на перемикачі S1 (див. додатки В, Г) 

Відповідність номеру в’їзду/виїзду на 
дисплеї ПО-02 

A4 A3 A2 A1 A0 MODE2 MODE1 MODE0 для АПТ-В для БВС-02-Н 
0 0 0 0 1 0 0 0 В’їзд 01 Виїзд 01 
0 0 0 1 0 0 0 0 В’їзд 02 - 
0 0 0 1 1 0 0 0 В’їзд 03 - 
0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Примітка – У таблиці введено умовне позначення положення розрядів: 
- «1» – розряд встановлено у положення «ON»; 
- «0» – розряд встановлено у положення «OFF» 
 
 

   

S1
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Додаток В 

Будова та підключення АПТ-В 
В.1 Будова АПТ-В  
В.1.1 Органи керування і індикації розміщені на передній панелі АПТ-В (див. рисунок В.1). 
Монтажні та приладовий відсіки АПТ-В наведено на рисунку В.2. 

 

 

 

  
Примітка – Мікрофон і гучномовець та кнопка 
виклику оператора є компонентами гучномовного 
зв’язку водія ТС з оператором (модуль виклику 
оператора) 

1 – монтажний відсік для зовнішніх підключень 
2 – монтажний відсік, через який забезпечується 
доступ до елементів кріплення АПТ-В до 
фундаменту 
3 – відсік, у якому знаходиться плата для 
встановлення джамперу TERM та адреси АПТ-В 

4 – приладовий відсік 
5 – монтажний відсік, через який 
забезпечується доступ до елементів 
кріплення АПТ-В до фундаменту 

Рисунок В.1 – Передня панель АПТ-В Рисунок В.2 – Монтажні та приладовий відсіки АПТ-В 
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В.1.2 У монтажному відсіку 1 (див. рисунок В.2) знаходиться обладнання для зовнішнього монтажу: 
а) клема заземлення; 
б) колодки монтажні ХК1 – ХК4; 
в) блок підключень  
 
В.1.2.1 Кл ем а  з а з е м л е н н я  знаходиться зліва від блока підключень на стойці АПТ-В, має маркування і використовується для 

заземлення АПТ-В. 
В.1.2.2 Ко л о д к и  м он т ажн і  ХК1, ХК2, ХК3, ХК4 наведено на рисунку В.3. 
Колодки ХК1 – ХК3 використовується для підключення пристроїв АПТ-В до зовнішніх пристроїв, а колодка ХК4 є резервною. 

 
Рисунок В.3 – Колодки монтажні ХК1 – ХК4 
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В.1.2.3 Б л о к  п і д к люч е н ь   
Блок підключень (див. рисунок В.4) має металевий корпус, кріпиться до АПТ-В за 

допомогою петель і закривається захисною кришкою, яка знімається. 
У блок підключень встановлюються (див. рисунок В.4): 
а) у верхній частин: 
- автоматичний вимикач живлення мережі змінного струму 220 В, до якого 

здійснюється підключення від мережі змінного струму 220 В; 
- два контролери індукційної петлі, які підключаються через колодку ХК1 до АПТ-В 

(див. рисунки Б.1, В.3); 
            б) у нижній частині – першій обігрівач, який підключений до системи обігріву. 

Автоматичний вимикач живлення призначений для захисту електричних ланцюгів 
від перевантажень і струмів короткого замикання, а також для вмикання/вимикання АПТ-В. 
 

 
Рисунок В.4 – Блок підключень 

 
 
В.1.3 У приладовому відсіку 4 (див. рисунки В.2, В.5) знаходиться обладнання: 
- принтер паркувальних талонів з утримувачем рулону термопаперу; 
- термореле системи обігріву, яке підключене до системи обігріву; 

            - другий обігрівач, який підключений до системи обігріву. 

 
Рисунок В.5– Приладовий відсік 
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В.2 Підключення АПТ-В  
В.2.1 Всі підключення в АПТ-В необхідно здійснювати у знеструмленому стані всього обладнання системи, відсутності напруги мережі 

змінного струму  220 В у ланцюгах живлення АПТ-В та відсутності напруги у ланцюгах, що будуть підключатися до плати монтажної.    
В.2.2 Заземлити корпус АПТ-В, для чого підключити провід заземлення до клеми заземлення АПТ-В. 
В.2.3 Підключити обладнання до колодок ХК1 – ХК3 на АПТ-В (див. рисунок В.3) згідно схеми підключень (див. рисунок Б.1) та таблиць 

В.1 – В.3.  
 
Призначення контактів колодок ХК1 наведено у таблиці В.1. Кабелі для підключення до колодки ХК1 вибираються згідно паспорту на 

контролер індукційної петлі. 
Таблиця В.1 

Що підключається з одного боку колодки Контакти 
колодки ХК1 

Що підключається з іншого боку колодки 

Петля датчика ДТС 1-1* 1 Петля 1 1 Контакти «Петля» Контролера_індукційної_петлі № 1** 
Петля датчика ДТС 1-1* 2 Петля 1 2 Контакти «Петля» Контролера_індукційної_петлі № 1** 
Петля датчика ДТС 1-2* 3 Петля 2 3 Контакти «Петля» Контролера_індукційної_петлі № 2** 
Петля датчика ДТС 1-2* 4 Петля 2 4 Контакти «Петля» Контролера_індукційної_петлі № 2** 
Контакти «ДТС» Контролера_індукційної_петлі № 2** 5 ДТС2 5 *** 
Контакти «ДТС» Контролера_індукційної_петлі № 2** 6 ДТС2 6 *** 
Контакти «ДТС» Контролера_індукційної_петлі № 1** 7 ДТС1 7 *** 
Контакти «ДТС» Контролера_індукційної_петлі № 1** 8 ДТС1 8 *** 
* Підключення до індукційних петель датчиків, що розміщені поза АПТ-В 
** Підключення до двох одноканальних контролерів індукційної петлі, що встановлені усередині АПТ-В 
*** Підключення до внутрішнього пристрою АПТ-В, що виконане до встановлення двох одноканальних контролерів індукційної петлі 
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Призначення контактів колодок ХК2 наведено у таблиці В.2 
Таблиця В.2 

Контакти колодки ХК2 Що підключається 
1 NO RGL1 Світлофор 1 
2 C RGL1  
3 NC   
4 NO SB2 Шлагбаум 1 (команда «шлагбаум закрити») 
5 C SB2  
6 NC   
7 NO SB1 Шлагбаум 1 (команда «шлагбаум відкрити») 
8 C SB1  
9 NC   
10 NO DVR1 Відеореєстратор1 
11 C DVR1  
12 NC   

 
Призначення контактів колодок ХК3 наведено у таблиці В.3 
Таблиця В.3 

Контакти колодки ХК3 Що підключається 
1 А RS-485 контакт «A»  
2 G RS-485 загальний Ланцюги підключення RS-485_2 
3 B RS-485 контакт «B»  
4 А RS-485 контакт «A»  
5 G RS-485 загальний Ланцюги підключення RS-485_1 
6 B RS-485 контакт «B»  
7   Не використовуються 
8    
9 Line Переговорное Ланцюги підключення гучномовного зв’язку 
10 Line   
11   Не використовуються 
12    
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В.2.4 Підключити знеструмлені ланцюги мережі змінного струму 220 В до автоматичного вимикача живлення АПТ-В, для чого необхідно 

зняти передню кришку з блока підключень. 
До автоматичного вимикача живлення підключаються обидва проводи мережі змінного струму 220 В: 
- до першої клеми вимикача підключається один із проводів живлення; 
- до другої клеми вимикача підключається іншій із проводів живлення. 
Після підключень необхідно встановити передню кришку на блок підключень. 

 
В.2.5 Встановити в АПТ-В на платі APS-BVS-03 (див. рисунок В.6) джампер J4 «TERM» та адресу АПТ-В згідно додатка Б та вказівок, що 

наведено нижче. 
Для доступу до плати APS-BVS-03 необхідно відкрити відсік 3 (див. рисунок В.2) та відкрити кришку монтажного боксу. 

 

 
Рисунок В.6 
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 Встановити адресу АПТ-В за допомогою розрядів перемикача S1 (див. додатково рисунок В.6) згідно таблиці В.4: 
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Додаток Г 
Будова та підключення БВС-02-Н 

Г.1 Будова БВС-02-Н  
БВС-02-Н виконаний у пластмасовому корпусі.  
Плата БВС-02-Н наведена на рисунку Г.1.  

 
Рисунок Г.1 
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Г.2 Підключення БВС-02-Н 
Г.2.1 Всі підключення в БВС-02-Н необхідно здійснювати у знеструмленому стані всього обладнання системи та відсутності напруги у 

ланцюгах, що будуть підключатися до плати БВС-02-Н.    
Г.2.2 Підключити плату БВС-02-Н згідно схеми підключень.  
Призначення контактів плати БВС-02-Н наведено у таблиці Г.1 

 Таблиця Г.1 
 

Контакти Що підключається  Контакти Що підключається 
DTS11 Сигнал контролера петлі ДТС2-1  SB11 Шлагбаум 2 (команда «шлагбаум відкрити») 
DTS12 Сигнал контролера петлі ДТС2-2  SB12 Шлагбаум 2 (команда «шлагбаум закрити») 
KEY1 Не використовується  DVR1 Відеореєстратор 2 
IN1 Не використовується  RGL1 Світлофор 2 
IN2 Не використовується   Резерв 

KEY2 Не використовується  RGL2 Не використовується 
DTS22 Не використовується  DVR2 Не використовується 
DTS21 Не використовується  SB22 Не використовується 

   SB21 Не використовується 
+ 12 В Живлення  + 12 В (від ПО-02) + 12 В_1    
GND Загальний (від ПО-02)   RDR1 +12V Виносний Живлення + 12 В 

+ 12 В  + 12 В_2   + 5 V зчитувач БК Не використовується 
GND     DAT1 (СПКВ-01) Вихід даних 

    CLK1  Вихід синхроімпульсів 
A RS-485 контакт «А» RS-485_1   GL1  Зелений світлодіод 
G RS-485 загальний    RL1  Червоний світлодіод 
B RS-485 контакт «В»    GND  Загальний 
A RS-485 контакт «А» RS-485_2    
G RS-485 загальний   RDR2 +12V Не використовується  
B RS-485 контакт «В»    + 5 V Не використовується  
    DAT2 Не використовується  
    CLK2 Не використовується  
    GL2 Не використовується  
    RL2 Не використовується  
    GND Не використовується  

Примітка – Відповідні за назвою контакти +12В_1 і +12В_1 та RS-485_1 і RS-485_2 з’єднані між собою 
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 Г.2.3 Встановити адресу БВС-02-Н за допомогою розрядів перемикача S1 (див. додатково рисунок Г.1) згідно таблиці Г.2: 
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Додаток Д 

Будова та підключення ПО-02 
Д.1 Будова ПО-02  
ПО-02 виконаний у металевому корпусі.  
На передній панелі ПО-02 розміщено (див. рисунок Д.1): 
- чотирьохрядний монохромний матричний дисплей;  
- кнопки (без фіксації) для керування роботою ПО-02. 
 

 
Рисунок Д.1 
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Д.2 Підключення ПО-02 
Д.2.1 Всі підключення до ПО-02 необхідно здійснювати у знеструмленому стані всього обладнання системи та відсутності напруги у 

ланцюгах, що будуть підключатися до ПО-02.    
Д.2.2 Заземлити корпус ПО-02, для чого підключити провід заземлення до клеми заземлення ПО-02. 
Д.2.3 Підключити ПО-02 згідно схеми підключень.  
Підключення ПО-02 до зовнішніх пристроїв здійснюються за допомогою з’єднувачів, що розміщені на задній панелі ПО-02  

(див. рисунок Д.2) 
 

 
Рисунок Д.2 

 

 Примітка – Підключення ПО-02 до компонентів інтерфейсу RS-485 (АПТ-В, БВС-02-Н) здійснюється до з’єднувача «БВС» на ПО-02 за 
допомогою кабелю з з’єднувачем DB-9M, контакти для підключення наведено на рисунку Б.1. 
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Додаток Е 
Будова та підключення ССП-01 

Е.1 Будова ССП-01  
ССП-01 виконаний у пластмасовому монтажному боксі.  
До складу ССП-01 входять сервер та блок живлення сервера (див. рисунок Е.1). 
Блок живлення – імпульсний перетворювач напруги AC/DC, що живиться від мережі змінного струму 220 В, 50Гц. 

 
Рисунок Е.1 

Е.2 Підключення ССП-01 
Е.2.1 Підключення ССП-01 до мережі Ethernet необхідно здійснювати, коли ССП-01 відключений від мережі  змінного струму 220 В, 

50 Гц. 
Е.2.2 Підключення ССП-01 до мережі Ethernet (див. рисунок Б.1) здійснюється за допомогою схеми прямого кабельного з’єднання. 
Введення кабелю Ethernet здійснюється через один з отворів у пластиковому корпусі БВС-01 (див. рисунок Е.1), який проламується.  
Е.2.3 Після підключення ССП-01 до мережі Ethernet необхідно закрити корпус ССП-01, встановивши кришку на монтажний бокс. 
Е.2.4 Підключення ССП-01 до мережі змінного струму 220 В, 50 Гц здійснюється за допомогою вилки з контактом заземлення. 

 


