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Regulacja częstotliwości pętli A detektora z jedną pętlą
Przełącznik DIP #1

Przełącznik DIP #2

OFF

OFF

Wysoka

ON

OFF

Średnio wysoka [Wysoka –20%]

OFF

ON

Średnio niska [Wysoka – 25%]

ON

ON

Niska [Wysoka – 30%]

Konfiguracja A podwójnej pętli

Pętla A

Pętla B

Częstotliwość pętli

Konfiguracja B podwójnej pętli

Impuls przy wejściu B

Impuls przy wejściu A

Impuls na wyjściu B

Impuls na wyjściu A

Przekaźnik B
(tryb bez kierunku)

Impuls przy wejściu B Impuls na wyjściu B

Impuls przy wejściu A

Impuls na wyjściu A

Przekaźnik B
(kierunek tryb A B)

Impuls przy wejściu B

Impuls na wyjściu B

Impuls przy wejściu A

Impuls na wyjściu A

Impuls przy wejściu B

Impuls na wyjściu B

Impuls przy wejściu A

Impuls na wyjściu A
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• 1 zielona LED wskazuje zasilanie modułu
• 2 czerwone diody LED:
• status odpowiedniej pętli detekcji w normalnej sytuacji
• wartość pomiaru częstotliwości oscylacji lub komunikat błędu przy włączonym zasilaniu

W normalnej sytuacji czerwona LED jest włączona (ON) tak długo do momentu wykrycia przez pętlę dowolnego obiektu metalowego.
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Wyświetlanie diody LED

Częstotliwość oscylacji za NISKA lub otwarta pętla

LED miga z częstotliwością 1 Hz

Częstotliwość oscylacji za WYSOKA

LED miga szybciej z 2 Hz

Zwarta pętla lub brak oscylacji

LED miga wolniej z 0,5 Hz
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Błąd częstotliwości pętli

OBJAW

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

Nie działa detektor pętli
Zielona dioda LED jest wyłączona

Brak zasilania elektrycznego detektora
pętli

Sprawdzić zasilanie elektryczne

Nie działa detektor pętli
Czerwona dioda LED wolno miga (0,5 Hz)

Nastąpiło zwarcie odnośnej pętli

Sprawdzić kabel pętli.

Nie działa detektor pętli
Czerwona dioda LED miga z
częstotliwością 1Hz lub 2Hz

Częstotliwość oscylacji spada poza
dozwolony zakres

Wyregulować częstotliwość
przełącznikami DIP lub zmienić zwoje
pętli

Dioda pętli działa prawidłowo, ale nie ma
styku

Złe podłączenie styków przekaźnika

Sprawdzić podłączenia przekaźnika

Przełączniki DIP 5 i 8 nie reagują
prawidłowo

Działanie przełączników zmienia się w
zależności od ustawienia przełącznika DIP
#10

Sprawdzić wymagany tryb odpowiedniej
pętli i wyregulować przełącznik DIP #10

Regulacja czasu
obecności

LED zasilania

Główne złącze
(86CP11)

Przełączniki DIP

Potencjometr regulacji
czułości (tylko z
podwójną pętlą)

LED statusu detekcji
(tylko z podwójną pętlą)
LED statusu detekcji

Potencjometr regulacji
czułości

CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA

w
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2 Przekaźniki wyjściowe (beznapięciowy styk przełącznikowy)		
• maks. napięcie styku: 230 VAC
• maks. prąd styku: 5A (rezystancyjny)
Wskaźniki LED
• 1 zielona dioda LED Zasilanie elektryczne
• 1 czerwona dioda LED Status pętli 1
• 1 czerwona dioda LED: Status pętli 2
Ochrona
• transformator izolujący pętli
• diody Zenera
• zacisk uwalniania gazu
Podłączenie
standardowe 11-pinowe okrągłe
złącze 86CP11
Wymiary
77mm (wys.) x 40mm (szer.) x 75mm
(głęb.)
Masa
< 200g		
Zgodność produktu
R&TTE 1999/5/WE
EMC 2004/108/WE
Lista wyposażenia UL dla UL 508

OPIS CZUJNIKA
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Po włączeniu zasilania (ON) czujnik mierzy częstotliwość oscylacji w każdej pętli. Wynik pomiaru wyświetlany jest za pomocą
odpowiedniej czerwonej LED. Liczba mignięć wskazuje dziesiątki częstotliwości. Na przykład 4 krótkie mignięcia odpowiadają
częstotliwości od 40 Hz do 49 Hz. Po wyświetleniu komunikatu dioda LED powraca do normalnego wyświetlania.
Jeżeli częstotliwość oscylacji przekracza wartości graniczne ustawione na 20 kHz i 130 kHz, czerwona dioda LED wyświetla komunikat
błędu, a czujnik uruchamia odpowiedni przekaźnik. Migająca częstotliwość wskazuje typ błędu zgodnie z poniższą tabelą. Czujnik
pozostanie w tym stanie, dopóki problem nie zostanie wyjaśniony, a częstotliwość powróci do odpowiedniego zakresu.
Uwaga: Czujnik natychmiast uruchamia proces uczenia się, jeżeli częstotliwość oscylacji zmienia się ponad 10% w porównaniu z
wartością pomiaru.

WYKRYWANIE I
USUWANIE
USTEREK

pętla indukcyjna
automatyczne
obecność
1 min do nieskończoności (stała 		
obecność) w 250 krokach
Czas wyjścia impulsowego 		 100 ms lub 500 ms
Zakres indukcyjności 		
20 µH do 1000 μH
Zakres częstotliwości 		
20 kHz do 130 kHz
Kroki częstotliwości 		
4 na jedną pętlę
2 na podwójną pętle (dla każdej pętli)
Czułość (∆L/L)		
0,005% do 0,5%, w 250 krokach
Czas reakcji 		
25 ms na jedną pętlę
				 50 ms na podwójną pętlę (każdy kanał)
Zasilanie elektryczne 		 12-24 AC/DC ±10%
Częstotliwość		
48 do 62 Hz
Zużycie mocy 		
< 2,5 W
Zakres temperatury
przechowywania		–30°C do +70°C
Zakres temperatury roboczej 	–30°C do +40°C
Stopień ochrony 		 IP40
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Pętla B
Przekaźnik A

Technologia 		
Strojenie 		
Tryb wykrywania 		
Czas występowania 		
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Pętla B
Przekaźnik A

Przekaźnik B
(kierunek tryb A B)

LAMPKA
SYGNALIZACYJNA
LED

DANE
TECHNICZNE

Pętla B

Pętla A

Pętla A

Przekaźnik B
(tryb bez kierunku)

Pętla A

POJEDYNCZY DETEKTOR CYFROWY PĘTLI INDUKCYJNEJ

POJEDYŃCZY DETEKTOR CYFROWY PĘTLI INDUKCYJNEJ

Na naszej stronie internetowej dostępna jest Deklaracja zgodności i inne dokumenty techniczne lub można je uzyskać po kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Automatismi Benincà SpA - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - tel. +39 0444 751030 - fax +39 0444 751188 - cell. +39 347 9744730 - http://www.beninca.com

WSKAZÓWKI
INSTALACJI
PĘTLI

A.

B.

DANE TECHNICZNE KABLI PĘTLI I KABLA ZASILAJĄCEGO

• Powierzchnia przekroju 1,5 mm2
• Kabel wielożyłowy
• Materiał izolacyjny: PCV lub silikon
• Żyły kabla zasilającego muszą być skręcone przynajmniej 15 razy na metr.
• W razie długich przebiegów zalecany jest ekranowany folią kabel zasilający (uziemienie tylko na końcu przy wyposażeniu)
• Kabel zasilający musi być dokładnie zamocowany, by uniknąć fałszywych odczytów (maks. długość: 100 m).
• Konieczna jest wodoodporna puszka przyłączeniowa kabla

GEOMETRIA PĘTLI
• Jeżeli jest to konieczne, jeden otwór może przypadać na dwie sąsiednie pętle
podłączone do podwójnego czujnika kanału.
Kanały są multipleksowane, więc nie będą występować zakłócenia

L
Ea
Eb

Kabel zasilający

• Należy unikać dużych pętli i długiego kabla zasilającego (maks. 100 m), aby uniknąć
osłabienia czułości.

C. WYZNACZENIE LICZBY ZWOJÓW PĘTLI

D. PRZEŁĄCZNIKI DIP
Po każdej zmianie przełącznika DIP czujnik uruchamia proces uczenia się.

OSTRZEŻENIE:
Ze względu na zapewnienie zgodności wartość wskaźnika anteny, czyli powierzchni pętli pomnożonej przez liczbę zwojów, nie
powinna przekraczać NA=20.

Przełącznik DIP #1 Regulacja częstotliwości pętli A
Przełącznik DIP #2 Regulacja częstotliwości pętli A (z pojedynczą pętlą) lub pętli B (z podwójną pętlą)

Przykładowo jeżeli L=2m, Ea=1m, a liczba zwojów =4, wówczas NA = 2x1x4 = 8 < 20.
Obliczyć zalecane wartości zwojów:

Przełącznik DIP #3 Konfiguracja przekaźnika: aktywny lub pasywny
Przełącznik DIP #4 Automatyczne wzmocnienie czułości (opcja ASB)[zalecana dla lepszego wykrywania ciężarówek]:
Podczas wykrywania czułość automatycznie wzrasta do 8-krotności ustawionej czułości podanej podczas
regulacji czułości przy użyciu potencjometru. Wartość ograniczona do maksymalnej czułości (∆f = 0,005%).
Po zakończeniu wykrywania powraca do wcześniej ustawionej wartości.

Liczba zwojów
4
3
2

Powierzchnia
< 3 m2
3 - 5 m2
6 - 10 m2

Przełącznik DIP #5 Funkcja przekaźnika A: obecność lub impuls (niestosowana z podwójną pętlą w trybie wspólnym)

D. GŁĘBOKOŚĆ OTWORU
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Oczyścić i osuszyć otwory
przed włożeniem kabla

OSTRZEŻENIE: Nie usuwać smaru z pinów wtyczki
ZALECENIA UL: Urządzenie należy zamontować w odpowiednim gnieździe przekaźnika SWIV2 z certyfikacją UL
Pin 1: Zasilanie elektryczne
Pin 2: Zasilanie elektryczne
Pin 3: Przekaźnik B (NO)
Pin 4: Przekaźnik B (COM)
Pin 5: Przekaźnik A (NO)
Pin 6: Przekaźnik A (COM)
Pin 7: Pętla A (pojedyncza pętla)
Pin 8: Wspólna pętla i uziemienie
Pin 9: Pętla B (podwójna pętla)
Pin 10: Przekaźnik A (NC)
Pin 11: Przekaźnik B (NC)

• OMRON PF113A-D
• LUNDBERG R11
• MAGNECRAFT 70-465-1
• IDEC SR3P-05C
• ERSCE ES11
• CUSTOM CONNECTOR CORPORATION
OT11

A. 3 KONFIGURACJE
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• Konfiguracja # 1 : detektor z jedną pętlą
• Konfiguracja # 2 : detektor z podwójną pętlą w trybie niezależnym (independent)
• Konfiguracja # 3 : detektor z podwójną pętlą w trybie wspólnym (combined)

CZAS OBECNOŚCI
1 min 10 min
1H
Min
2H
Max
5H
Infinity 20 H

CZUŁOŚĆ
0.5%
Min

0.44%
0.34%
0.25%

Max
0.005% 0.1%
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B. POTENCJOMETRY

• Potencjometr regulacji maksymalnego czasu wykrywania obecności: od 1 min do
nieskończoności
• Potencjometr regulacji czułości liniowej (Δf) pętli A: od 0,005% to 0,5 %
• Potencjometr regulacji liniowej czułości (Δf) pętli B: od 0,005% to 0,5 %

0.18%

w

REGULACJA
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Sugerowane gniazda przekaźnika:

Ostrzeżenie: W celu wykrycia kierunku ruchu 2 pętle muszą wykrywać równocześnie w krótkim okresie 		
czasu. Podczas instalacji pętli należy sprawdzić, czy 2 pętle są wystarczająco blisko siebie, by zapewnić 		
wspólne wykrywanie (zwykle 1 m).

Przełącznik DIP #7 Funkcja przekaźnika B: obecność lub impuls lub wybór pętli dla impulsu przekaźnika B: impuls w pętli B
lub impuls w pętli A (stosowany z podwójną pętlą w trybie wspólnym)
Przełącznik DIP #8 Typ przekaźnika impulsowego B: wjazd lub wyjazd (stosowany jedynie z funkcją impulsową)
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OPRZEWODOWANIE

30 – 50 mm zależnie od
liczby zwojów kabla

ki

Uszczelnienie
pętli

Przełącznik DIP #6 Typ przekaźnika impulsowego A: wjazd lub wyjazd (stosowany jedynie z funkcją impulsową)
lub tryb przekaźnika B (z podwójną pętlą w trybie wspólnym) (patrz następny rysunek)
		 • bez kierunku:
			 Przekaźnik B przesyła impuls do ustawienia przełączników DIP #7 and #8
		 • z kierunkiem A B:
			 Przekaźnik B przesyła impuls tylko w sytuacji, gdy pętla A wykrywa przed pętlą B
			 Wykrywanie odbywa się zgodnie z logiką przełączników DIP #7 i #8.

C. KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKÓW (PRZEŁĄCZNIK DIP #3)

Przełącznik DIP #9 Czas trwania impulsu dla obu przekaźników (stosowany jedynie z funkcją impulsową) 100 ms lub 500 ms
Przełącznik DIP #10 Tryb podwójnej pętli: niezależne lub łączone A
Konfiguracja # 1
Pojedyncza pętla
OFF
DS#1
DS#2

Wykrywanie

NO
COM
				

Brak wykrywania

NO
COM
				

NC
NC

Tryb pasywny
(przełącznik DIP #3 wył OFF)
NO
COM
				
NO
COM
				

OFF

ON

Konfiguracja # 3
Podwójna pętla w trybie łączonym
OFF

ON

Wysoki (pętla A)

Niski (pętla A)
[Wysoki –30%]

Wysoki (pętla A)

Niski (pętla A)
[Wysoki –30%]

Wysoki (pętla B)

Niski (pętla B)
[Wysoki –30%]

Wysoki (pętla B)

Niski (pętla B)
[Wysoki –30%]

Tryb aktywny

Tryb pasywny

Tryb aktywny

Tryb pasywny

Tryb aktywny

Tryb pasywny

DS#4

ASB OFF

ASB ON

ASB OFF

ASB ON

ASB OFF

ASB ON

DS#5

Przekaźnik A:
Obecność w pętli A

Przekaźnik A:
Impuls do pętli A

Przekaźnik A :
Obecność w pętli A

Przekaźnik A :
Impuls w pętli A

Nie stosowany

Nie stosowany

DS#6

Przekaźnik A:
Impuls w pętli A
wjazd

Przekaźnik A:
Impuls w pętli A
wyjazd

Przekaźnik A :
Impuls w pętli A
wjazd

Przekaźnik A :
Impuls w pętli A
wyjazd

Przekaźnik B :
tryb bez kierunku
(ruchu)

Przekaźnik B :
tryb z
kierunkiem A B

DS#7

Przekaźnik B:
Obecność w pętli A

Przekaźnik B:
Impuls do pętli A

Przekaźnik B :
Obecność w pętli B

Przekaźnik B :
Impuls w pętli B

Przekaźnik B :
Impuls w pętli B

Przekaźnik B :
Impuls w pętli A

DS#8

Przekaźnik B:
Impuls w pętli A
wjazd

Przekaźnik B:
Impuls w pętli A
wyjazd

Przekaźnik B :
Impuls w pętli B
wjazd

Przekaźnik B :
Impuls w pętli B
wyjazd

Przekaźnik B :
Impuls w pętli
wjazd

Przekaźnik B :
Impuls w pętli
wyjazd

DS#9

100 ms

500 ms

100 ms

500 ms

100 ms

500 ms

Nie stosowany

Nie stosowany

Tryb niezależny

NC
NC

Patrz następna tabela

Konfiguracja # 2
Podwójna pętla w trybie niezależnym

DS#3

Pętla A uruchamia przekaźnik A, a pętla B uruchamia przekaźnik B.
Przy podwójnych pętlach w trybie łączonym przekaźnik A zapewnia wykrywanie obecności, a przekaźnik B kierunku ruchu.
Tryb Aktywny
(przełącznik DIP #3 wył OFF)

ON

B (niestosowany z pojedynczą pętlą)

DS#10

Tryb łączony/wspólny

Tryb niezależny

Tryb łączony/wspólny

