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Инструкции за инсталиране (фиг. 1) 
 

Общи забележки 

 
Рамката е чувствителен елемент, през който протича променлив ток с висока честота подаван от  елемент 

(детектор тип LAB 90H) и създава магнитно поле. Когато автомобил пресече полето, се появява смущение; 

смущението се отчита от детектора, който предизвиква задействане на релето. 

 

Подготовка на рамката за монтажа 

 
Магнитната рамка (която се инсталира под земята) е пригодена за детектване на автомобили и направена от 

изолиран, преплетен, меден кабел със сечение min. 1,5 mm². 

Кабелът трябва да е дълъг поне 20м (до 40m max.), независимо от периметъра на рамката. 

Следователно като основно правило се отбелязва това, че магнитна рамка, която обхваща периметър по-

голям от 10м, се реализира с два кръга жици. Рамки с периметър от 6м до 10м са от три кръга жици. Рамки с 

периметър под 6м - четири кръга жици. 

Опашката на рамката трябва да се сплете накрая, за да се свърже към детектора. Дължината на опашката 

трябва да е колкото е възможно по-малка. 

 

Монтаж на рамката 
 

С изключение на няколко специални случая, електромагнитната рамка трябва да има правоъгълна форма и 

трябва да се постави така, че по-дългите страни да са перпендикулярни на посоката на движение. Идеалните 

размери на рамката са 2х1м. 

Рамката се монтира под земята в канал, 10-15мм широк и приблизително 30-50мм дълбок. Размерите и 

формата на рамката са показани на фигура 1. 

След като се постави в канала, рамката трябва да се обезопаси и прикрепи с епоксидна смола, цимент или 

асфалт, поставен чрез топене в канала. Преди да използвате горещия асфалт, се убедете дали високата 

температура няма да повреди кабела. Връзката от рамката до мястото, където се намира детектора, е 

преплетената опашка, която също трябва да е под земята. Опашката трябва да е колкото е възможно по-къса 

и за всеки случай не бива да превишава 10м (стандартната опашка е 5м), за да може да се предотврати 

значително намаляване на  чувствителността и евентуалното смущения. 

Преплитането на двата края не трябва да бъде по-малко от 5 увивания на всеки 10см.  

При инсталацията, свързването и калибрирането на детектора следвайте инструкциите, описани в 

техническата литература в съответствие с приспособлението за употреба. 

Забележка: в случай на наличие на съседни рамки е препоръчително да редувате три-кръгови рамки с 

четири-кръгови рамки. 

 

Интерференция 
 

Когато две рамки работят една до друга, съседните магнитни полета е възможно взаимно да си влияят. Този 

ефект е познат като интерференция. 

За да предотвратите това неудобство, следвайте инструкциите: 

a) Променете работната честота. Колкото по-близо са рамките, толкова по-голяма трябва да е 

разликата в честотите. 

b) Ако е възможно, оставете разстояние от около 2м между съседните рамки. 

c) Обезопасете всички захранващи кабели, които минават близо до проводниците на рамките. 
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Инструкции за безопасност и спешни случаи 
 

- Рамката трябва да се използва само в приложения, посочени от производителя. 

- Инструкции трябва да бъдат винаги на разположение на всеки клиент. 

- Незаконните модификации или употребата на допълнително оборудване, което не е препоръчано 

или продадено от производителя, може да доведе до избухване, късо съединение или друга повреда. 

Производителят не може да бъде подведен под отговорност за неподходяща употреба на рамката и 

следователно не се извършва гаранцията. 

- Оборудването е в гаранция, гарантирана от производителя, която е валидна от момента на доставка. 

Производителят не може да бъде подведен под отговорност при неподходящ или неправилен начин 

на отстраняване на повреди или при неподходяща употреба на оборудването. 

- Ремонтите трябва да се извършват само от упълномощени от производителя лица. 

- Монтирането, пускането, поддръжката, измерването и настройването на детектора се извършват от 

квалифицирани електротехници, за да се гарантира сигурността. 

- Когато се използва оборудване, което се захранва с електричество, трябва да се спазват VDE 

стандарти, особено следните: VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 071 11, VDE 0860, VDE 

0105, а също и правилата за безопасност и защита от пожар по отношение на VBG4.  

- Това, че дисплеят е изключен, не означава, че и рамката е изключена и не се захранва. 

- Всички операции, които се извършват по рамката и съответните допълнителни аксесоари, се 

извършват в съответствие с местните стандарти по отношение на електрическото оборудване, а 

също и местните директиви. 

- Клиентът е отговорен за правилното съчетаване и свързване на рамката и аксесоарите й в 

съответствие с техническите стандарти на съответната страна и в съответствие с всички други 

местни стандарти. Препоръчително е да се погрижите за следното: размери на кабелите, съоръжения 

за безопасност, заземяване, изключване, прекъсване, изолация, защита срещу претоварване. 

- Изолацията на свързващите кабели на рамката трябва да е подходяща за 230V и да отговаря на 

международен стандарт VDE 0160. 

- Всички операции по централата се извършват при спряно захранване на детектора. В края на всяка 

операция поставете горния капак и тогава захранвайте централата. 

Възможен 

минимум 

(стандарт 

5м) 

Преплетена 

опашка (5 

увивания на 

всеки 10см) Посока на 

движение 

Единична жица с 

място на пресичане 

1,5мм² (за броя на 

увиванията вижте 

инструкциите) 
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Свързване 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чувствителност 

Време на задържане 

Принцип на действие на релето 

контакти НЗ или НО 

Висока 

Честота 

Ниска 

 

Импулсен сигнал - 

При изход от рамката 

Сигнал за наличие –  

При присъствие 

върху рамката 

~24v                       +24v 

или 

~24v                   0v/Gnd 
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Възможни настройки 

 
Чувствителност 

 
Когато се фиксира чувствителността, варирането на честотата (предизвикано от превозните средства) може 

да се изчисли така, че да фиксира отново съответния изход на детектора. Чувствителността се настройва чрез 

дип-суичове 1 и 2 и съществуват 4 нива. 

 

Чувствителност Дип-суич 

1 2 

1. Ниска Off Off 

2. On Off 

3. Off On 

4. Висока On On 

 

(OFF = позиция на дип-суича – вляво) 

(ON = позиция на дип-суича – вдясно) 

 

Време на задържане 
 

Времето на задържане може да се настройва чрез дип-суич 3. 

След като изтече времето на задържане, на екрана се изписва статус “свободна рамка” и автоматично се 

осъществява ново сравнение на трасетата на рамката. Времето на задържане на всеки канал започва, след 

като се активира съответната рамка. 

 

 

 

 

 

 

 

Честота 
 

Работната честота на детектора може да се избира от две възможни нива. Границите на честотата са от 30kHz 

до 130kHz. Честотата зависи от проводимостта, която пък от своя страна зависи от формата на рамките, броя 

на рамките, захранването и фиксираното ниво на честотата. Нивото на честотата може да се настрои чрез 

дип-суич 4.  

След като промените нивото на честотата, отново сравнете трасетата, като натиснете Reset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържане Дип-суич 

3 

5 минути Off 

Непрекъснат On 

Честота Клема 

 

Висока Off 

Ниска On 
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Технически данни 
 

Електрическа и електромагнитна спецификация 
 

Захранване:  24Vac/dc, ±10% 

Консумация:  max 1,5W 

Граници на температурата:  -20°C/+70°C 

Максимална влажност:  95% 

Граници на проводимостта на рамката:  25μH/800μH 

Граници на честотата:  30kHz/130kHz 

Граници на чувствителността: (ΔF/F):  0,01% / 0.65% на 4 стъпки 

Уводен проводник на рамката:  max 250m 

Изходни релета:  1 реле за импулси - с нормално отворен контакт 

 1 реле за наличие - с нормално затворен или отворен  контакт 

  

Настройката на принципа на работа на релето по време на 

движение или в покой на с ключе се извършва на предния 

панел 

Захранване за превключване:  24Vac/dc 

Корпус:  оградено от пластмасови клеми за изолация или DIN-релсова 

муфа с 2х3-щифтови клеми 

Размери:  79х22,5х90мм 

Степен на защита:  IP 40 (водонепромокаем) 
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5.2 Свързване 
 

Свръзки отгоре 

Надпис   Функция 

0V   Захранване (24vac/0dc) 

24V   Захранвaне (24vac/dc) 

28   Реле 2 за импулс с нормално отворен контакт 

 

Свръзки отдолу 

Надпис   Функция 

16   Реле1 за наличие с нормално затворен или оворен контакт 

15   Реле 1 за наличие - общ 

25   Реле 2 за импулс  – общ 

 

 

 

5.3 Функции на дип-суичовете 
 

1 2 3 4  Функция 

 

OFF OFF - -  Чувствителност – стъпка 1 (ниска) 

ON OFF - -  Чувствителност – стъпка 2 (средно ниска) 

OFF ON - -  Чувствителност – стъпка 3 (средно висока) 

ON ON - -  Чувствителност – стъпка 4 (висока) 

- - OFF -  Време на задържане - 5 минути 

- - ON -  Време на задържане – неограничено 

- - - OFF  Нормално затворен контакт на Реле 1 за наличие 

- - - ON  Нормално отворен контакт на Реле 1 за наличие 

(OFF = позиция на дип-суича – вляво) 

(ON = позиция на дип-суича – вдясно) 

 

 

5.4 Функции на светлинните индикатори 
 

Зелена светлина Червена светлина Функция 

 

 Тъмна Тъмна Системата изключена 

 Мига Тъмна Калибриране на детектора 

 Свети Тъмна Детекторът работи - свободна рамка 

 Свети Свети Детекторът работи - заета рамка 

 Тъмна Импулс Повреда в рамката 

 Импулс     x Честотата на рамката произхожда от импулсен сигнал 


