
2-kanałowy detektor pętli indukcyjnej

PIN OPIS
1 Faza 230 VAC "L"
2 Neutralny 230 VAC "N"
3 Pętla - kanał 1
4 Pętla - kanał 1
5 Pętla - kanał 2
6 Pętla - kanał 2
7 Przekaźnik NO 1
8 Masa przekaźnika 1
9 Uziemienie (ochronny)
10 Przekaźnik NO 2
11 Masa przekaźnika 2

Rodzaj przewodów (pętla + połączenie)
Wielożyłowy przewód o przekroju 1,5 mm2, izolacja PVC lub silikon, obciążenie do 15 A.

Doprowadzenie przewodów na większe odległości.
Zaleca się stosowanie przewodów ekranowanych. 
Wymagana wodoodporna puszka połączeniowa.
Przewód zasilający pętlę powinien być skręcony od początku pętli do detektora, minimum 
20 skrętów na metr.

Geometria pętli.

Należy unikać kładzenia dużych pętli, zmniejsza to jej czułość.

Głębokość ułożenia pętli.

Miejsce ułożenia pętli musi być suche i czyste.

Określenie liczby zwojów.

Obwód pętli Ilość zwoi
3-6 m 4
6-10 m 3
10-30 m 2

Dodać 2 dodatkowe zwoje aby zrekompensować podpowierzchniowe zakłócenia czułości.



Uruchomienie detektora pętli

Częstotliwość (switch 1 i 2).

Ustawienie częstotliwości w celu wyeliminowania zakłóceń pomiędzy sąsiadującymi pętlami,
wywołanymi pracą przekaźników, przypadkowej indukcji, itp.

Czułość (switch 3 i 4 dla kanału 1, switch 5 i 6 dla kanału 2).

W tabeli podano przykładowe czułości pętli dla różnyjch typów pojazdów. Może być to przydatne
w przypadku konieczności wyeliminowania niektórych pojazdów. Wartości zostały podane dla pętli 
o wymiarach 2x3 m (3 zwoje).

Rodzaj pojazdu Δ L/L
Rower 0,02%

Motocykl 0,12%
Małe samochody 0,40%
Duże samochody >1%

Automatyczne zwiększanie czułości (switch 7).

Kiedy wybrany zostanie tryb automatycznego zwiększania czułości (ON) to automatycznie 
wzrasta poziom czułości w celu wykrycia samochodów o wysokim zawieszeniu.



Obecność PRES (switch 8).

ON - stała obecność
OFF - ograniczona obecność (1 godz. dla 3%  Δ L/L)

Po pierwszym podłączeniu zasilania lub po ponownym uruchomieniu, detektor automatycznie
dostraja się do pętli indukcyjnych.
Po 0,2 sek. czerwona dioda zacznie migać zgodnie z częstotliwością pracy (50 Hz - 5 błysków).
Jeśli wystąpił błąd na pętli (obwód otwarty/obwód zwarty), czerwona dioda zacznie szybko migać
a jeśli ponownie się dostraja to miga wolno.

Przycisk RESET.

Detektor musi być zresetowany gdy następuje zmiana przełączników. Kasowanie błędów pętli
może nastąpić tylko przez reset urządzenia.
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