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 Loop Detectorنمای ظاهری 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی

 60Hz AC220V~50 تغذیه ورودی

 1000µH~50 رنج اندوکتانس

 سطح متفاوت 4قابل تنظیم در  حساسیت

 170KHzتا  20KHzسطح از  4قابل تنظیم در  فرکانس

 پالس ممتدرله ارسال : 1رله خروجی،   رله  2 های خروجیحالت

 ایرله ارسال پالس لحظه: 2رله                          

 ms 500 ایرله پالس لحظه زمانمدت

 دقیقه 10نهایت و یا قابل تنظیم بین دو حالت بی رله پالس ممتد زمانمدت

LED نشانگر LED     قرمز: تغذیه ورودیLED عملکرد: وضعیت سبز  

 

 آشنایی با ترمینال
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 (Feederفیدر )

نامند. گیرد را فیدر میمورد استفاده قرار می Loop detectorدو سر سیم که در انتهای حلقه برای اتصال به 

تابیده  به همدور  20بایست حداقل سیم فیدر باید با سیم حلقه از یک جنس باشد و در طول یک متر می

 شوند.

توجه داشته باشید که با افزایش طول فیدر، حساسیت حلقه کاهش خواهد یافت. به همین منظور بهتر است 

 متر در نظر گرفته شود. 10تواند تا حداکثر طول فیدر میطول فیدر را در حداقل اندازه ممکن در نظر بگیرید. 

 نصب حلقه

صب برای نسطح زمین شیاری های برش، باید روی دستگاه با استفاده از

مربع یا مستطیل  صورتبهحلقه  غالباً و قرار دادن حلقه ایجاد شود.

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به حلقه، در شود توصیه میاست. 

صورت مورب بههای اطراف آن ها و زاویههنگام برش سطح زمین، لبه

 .داده شودبرش  ˚45با زاویه  و

های بایست از یکی از گوشهمی Loop detectorبرای اتصال حلقه به 

 تعبیه گردد.برای قرارگیری فیدر یک شیار دیگر  حلقه،شیار 

را بلندتر در نظر بگیرید تا در هنگام نصب حلقه  موردنظربهتر است قبل از قرار دادن حلقه درون شیار، سیم 

 با مشکل کوتاه بودن سیم مواجه نشوید. Loop detectorو اتصال آن به 

پس از اتمام نصب حلقه، داخل شیار را با استفاده از 

 مواد ضدآب مانند رزین اپوکسی سیاه، قیر داغ و ...

 .یدپرکن

  4.5mm~4ابعاد استاندارد شیار:   عرض: 

 50mm~30عمق:                                      

 نکات نصب

 Crosstalk :یا تداخل 

ل وجود دارد. در صورت و تداخ Crosstalkایجاد  احتمالکه دو حلقه در نزدیکی یکدیگر نصب شوند، هنگامی

 Loopها باعث ایجاد میدان مغناطیسی برای حلقه دیگر و عملکرد اشتباه وجود تداخل، امکان دارد یکی از حلقه

detector های زیر را انجام دهید:حلراه ،شود. برای رفع این مشکل 

 ها تنظیم نمایید.های متفاوتی برای حلقهفرکانس Loop detectorسوئیچ موجود روی تفاده از دیپبا اس .1

 متر در نظر بگیرید. 2بیشتر از  سعی نمایید فاصله بین دو حلقه را .2

فیدر را درون شیلد قرار  حتماًکشی سایر تجهیزات الکتریکی وجود دارد، سیم ،اگر در مسیر فیدر .3

 دهید.
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  اجسام فلزیاثرگذاری 

اگر در زیر محل نصب حلقه و یا در مکان خیلی نزدیک به آن یک جسم فلزی وجود داشته باشد باعث ایجاد 

 تغییر در اندوکتانس حلقه خواهد شد. برای جبران این کاهش تعداد دور حلقه را یک یا دو دور افزایش دهید.

 مشخصات حلقه و فیدر 
 

 مربع باشد. متریلیم 0.5حلقه و فیدر باید از سیم مسی افشان عایق دار با حداقل سطح مقطع  .1

در صورت مجبور شدن  .شودالی )لحیم شدگی( در آن وجود دارد، توصیه نمیاز سیمی که اتص استفاده  .2

 شیلد و عایق کنید. کامالًبه ایجاد اتصال و لحیم شدگی سیم را 

متر  50تا  30حالت معمول طول کابل حلقه بین  در شود.جاده تعیین می طول حلقه با توجه به عرض .3

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 Loop detectorتنظیمات 

 تنظیم فرکانس 

رنج پایین، متوسط رو  4تنظیم نمود. این فرکانس در  2و  1های سوئیچتوان به کمک دیپفرکانس کاری را می

به پایین، متوسط رو به باال و باال قابل تنظیم و انتخاب است. این فرکانس برحسب شکل هندسی حلقه، ابعاد 

 شود.حلقه و تعداد دور آن تنظیم می

قرار داشته باشند، برای جلوگیری از تداخل فرکانسی دو دو حلقه در مجاورت یکدیگر  کهیدرصورتتوجه: 

 ها در نظر گرفت.ان دو فرکانس متفاوت برای حلقهتوحلقه می

 

 

 

 

 

 ON:  2و  1دیپ 

 پایین

 OFF:  2و  ON: 1دیپ 

 متوسط رو به پایین

 ON:  2و  OFF: 1دیپ 

 متوسط رو به باال

 OFF:  2و  OFF: 1دیپ 

 باال
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  میزان حساسیت حلقهتنظیم 

 

 

 

 

 

 

 میزان حساسیت افزایش اتوماتیک 

و به  شدهیتتقواتوماتیک  صورتبهحساسیت حلقه  5سوئیچ کردن دیپ ONبا 

که ورود یک خودرو توسط حلقه خواهد رسید. هنگامی یفتعرقابلباالترین حد 

تا رسیدن به بیشترین حد حساسیت  تشخیص داده شود، میزان حساسیت حلقه

باز خواهد  شدهیمتنظبه مقدار حلقه میزان حساسیت  ،و پس از عبور خودرو یافتهیشافزاطور اتوماتیک به

 گشت.

                                       کنید. OFFرا  5در صورت عدم نیاز به این قابلیت دیپ 

 فیلتراسیونایش اتوماتیک افز 

 دچار سیستم در نزدیکی حلقه، در صورت وجود یک میدان الکترومغناطیسی قوی

فیلتری برای جلوگیری از اختالل  6کردن دیپ  ONبا  اختالالت فرکانسی خواهد شد.

 در مدار فعال خواهد شد.

، ممکن است باعث کاهش 6کردن دیپ  ONتوجه داشته باشید، اگر تجهیزات در شرایط نرمال قرار دارند، 

 حساسیت شود.

 تنظیمات رله پالس 

است. ارسال این پالس در دو حالت ورود خودرو به حلقه  500ms زمانمدتای با یک پالس لحظه 2خروجی رله 

خروج آن از حلقه قابل تنظیم است. در صورت استفاده از این رله درب یا بوم راهبند با دریافت پالس باز  یا

 شده و پس از سپری شدن زمان بسته شدن اتوماتیک بسته خواهند شد.

 

 

 

 

 

 ON:  4و  3دیپ 

 کم

 OFF:  4و  ON: 3دیپ 

 کممتوسط رو به 

 ON:  4و  OFF: 3دیپ 

 زیادمتوسط رو به 

 OFF:  4و  OFF: 3دیپ 

 زیاد

  ON: 7دیپ 

پالس  ،به داخل حلقه خودروورود  محضبه

 شود.ارسال می

  OFF: 7دیپ 

پالس  ،داخل حلقه از خودروخروج  محضبه

 شود.ارسال می
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 تنظیمات رله ممتد 

برای مرکز کنترل  Loop detectorکه خودرو داخل حلقه هست، پالس ممتد است، یعنی تا هنگامی 1خروجی رله 

 دو. این پالس در و درب یا بوم راهبند باز خواهد ماند یا راهبند، پالس و فرمان ارسال خواهد کرد درب بازکن

 دقیقه( قابل تنظیم است. 10حالت بینهایت و محدود )

 

 

 

 

 

اگر پس از  ،رسال خواهد کردادقیقه پالس  10به مدت  Loop detectorکنید،  OFFرا  8توجه: اگر دیپ 

یگر پالسی ارسال و د شدهگرفتهگذشت این زمان خودرو همچنان درون حلقه باشد، حضور خودرو نادیده 

 که خودرو از درون حلقه عبور کند.تا هنگامینخواهد شد 

LED نشانگر وضعیت 

 سبز LED قرمز LED وضعیت

 روشن تغذیه ورودی
آماده اعالم خطا یا  Loop detectorپس از تست خودکار 

 شود.تشخیص حضور می

 زندیک یا دو چشمک می روشن تست خودکار

 زن سریع در هنگام باز بودن یا اتصال کوتاه شدن حلقهچشمک روشن اعالم خطا و اشکال در حلقه

 روشن روشن وجود خودرو درون حلقه

 خاموش روشن عدم وجود خودرو

 

 

  ON: 8دیپ 

، باشد داخل حلقه در خودرو کهتا مادامی

 شود.پالس ارسال می

  OFF: 8دیپ 

به مدت  ،خودرو وارد حلقه شود که زمانیاز 

 شود.پالس ارسال می دقیقه 10


