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Инструкция за монтаж и експлоатация 
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Обща информация 
 

Приложения 
 

- контролиране на бариери; 
- контролиране на врати и портали; 
- технология на движение и паркиране; 

 
Характеристики 

 
Електромагнитната рамка за детектване на автомобили VE.KM2H е система за индуктивно 
разпознаване на автомобили и има следните характеристики: 

- изчисления чрез две рамки; 
- детектване на наличието на коли или на движението на коли; 
- изолиран трансформатор между рамката и електронния детектор; 
- автоматично калибриране на системата след включването; 
- непрекъснато ребалансиране на честотните направления; 
- подходяща за надзираване на единично място за паркиране; 
- няма взаимно влияние между рамка 1 и рамка 2 при по-сложни системи; 
- чувствителност, зависима от индуктивността на рамката; 
- сигнал за наличие чрез светлинен индикатор; 
- изходи за потенциално свободни контакти за релета за наличие и пулсиране; 
- променяем принцип на работа на релето; 
- сигнализиране за честотата на рамката чрез светлинен индикатор; 
- електрическа връзка за диагностициране на рамката. 

 
Моля прочетете инструкциите и информацията и предупрежденията за безопасност внимателно 
преди да пуснете детектора в режим на работа! 
 

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) Екранирайте всички захранващи кабели, които минават близо рамките. 

Възможен минимум 
(стандарт 5м) 

Преплетена 
опашка (5
увивания на
всеки 10см) 

 
 

Единична жица с
място на пресичане
1,5мм² (за броя на
увиванията вижте
инструкциите) 
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Настройки 
 

Чувствителност 
 
Настройката на чувствителността определя стойността на честотното отклонение, което 
предизвиква превозното средство, поради настройката на изхода но детектора. 
Чувствителността може да се регулира за всеки канал на четири стъпки чрез дип-суичовете 
отгоре на предния панел (фиг. 1). 
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Канал 1: дип-суич 1 и 2 
Канал 2: дип-суич 3 и 4
 
Регулиране на честотата 

може да се регулира на две стъпки чрез дип-суич 5 (фиг. 2). 
ата са от 30kHz до 130kHz. Честотата зависи от индуктивността 
 формата на рамката, броя на увиванията на рамката и пломбата 
пка на честотата. 
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ира чрез дип-суич 6. В края на времето на задържане на 
детекторът ще се калибрира автоматично. Времето на 
ане на рамката (фиг. 3). Пренастройване с калибриране 
астройките на времето на задържане. Автоматичното 
почва, след като се включи системата. В случай на късо 
иране. 
Време на задържан
 Дип-суич 6
     неограничен
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Настройка на изходите 
 
Настройка на изход за наличие 
 
За да се настрои изходът за наличие, преместете дип-суич 7 на лява позиция. При тази 
настройка реле 1 сигнализира наличие на автомобил на рамка 1. Функцията на реле 2 може да се 
настрои чрез дип-суич 8 (фиг. 4). 
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Канал 1: Изход за 
наличие 
Канал 2: Пулсира, 
 

ройка на изход за посока 

 се настрои изходът за посока, преместете дип-суич 7 в дясна позиция. Две логически 
и за посока са заложени в системата в зависимост от дип-суич 8 (фиг. 5). 
алът за пулсиране за посоката се използва по принцип в изчислителните системи, а също и 
нтролиране на портали и бариери. Принципът на работа на логическата схема за посока е 
ен в примерите в следващата колона. Сигналът за посока се извежда чрез релето първата 
ита рамка, т.е. сигнал се появява в случай на посока на движение 1->2 чрез реле 1, а в 
й на посока на движение 2->1 чрез реле 2. В случай на повреда в една от рамките по време 
хода за посока детекторът работи чрез изхода за наличие в зависимост от настройките на 
уич 8. 

 

       Дип-суич 7 
       Дип-суич 8 Изходи 

Сигнал за наличие при 
посока 

Пулсиращ сигнал при 
посока 

Изходи и светлинни индикатори 
 

Принцип на работа на релетата 
стандартна конфигурация двете релета работят в затворен кръгов поток, където спирачните 
кти са изведени към връзките. Принципът на работа на релетата може да се промени, като 
е предвид следващата таблица (фиг. 6 и 7). За извършването на тази настройка кутията на 
тора се отваря много внимателно. 
ание! В системата са включени статични компоненти на чувствителността. По време на 
а при отворена система вземете предпазни мерки. Не пипайте компонентите или връзките 
стемата. Няма гаранция в случай на дефекти поради неправилна експлоатация! 
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Колона автомобили
Реле1: сигнал 
ON 
Реле1: сигналът 
продължава 
 
Реле1: сигналът 
продължава 
 
Реле1: сигнал 
OFF 
 
Реле1: сигнал 
ON 
 
 
Реле1: сигналът 
продължава 
 
Реле1: сигнал 
OFF 

Реле1: пулсира 

Реле1: 
пулсира 

л 
Обръщащ автомоби
 

Реле1: сигнал 
ON 
Реле1: сигнал 
OFF 

Реле1: пулсира 

Реле1: пулсира 
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Борд 

Реле 
 

       Реле 
 

 

 

 
Принцип на работа на релето 

 

 
       Детектор 

 
    Реле     Джъмпер       Позиция 

Изключен 
 
Свободна рамка 
 
Сигнал на изхода 
Грешка в рамката 

*) Стандартна конфигурация 

Спрян контакт 
 
Прави контакт 
 
Отворен кръгов принцип 
 
Затворен кръгов принцип 
Спрян контакт 
 
Прави контакт 
 
Отворен кръгов принцип 
 
Затворен кръгов принцип 

 
Функция на релето 

 

 

ramki_
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Променя се чрез джъмпера 
Фиксиран чрез спойка 
 
Настройка по избор (сменете
спойката) 
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Светлинни индикатори 
 
Червен светлинен индикатор сигнализира, че детекторът е готов за работа. Чрез червения 
светлинен индикатор се активират релетата на екрана в зависимост от статуса на рамката (фиг. 
8). 
 

      Зелен светлинен             Червен светлинен                     Функции на детектора 
           индикатор                      индикатор 

 
Изход за често

 
Приблизително 1сек. след калибрирането на 
екрана чрез пулсиращи сигнали на зеления 
позицията 10kHz на честотата. На всеки 10kHz
по веднъж. След почивка от около 1сек. позиц
Ако има стойност “0” в позицията 1kHz, ек
позиция 1kHz са малко по-кратки отколкото те
 

      Пример за честота на рамкат

 
Свъ

 
Описание  Връзки 
 
Захранване  0V 
   24V 
реле 1   1а 
   1b 
реле 2   2a 
   2b 
рамка 1 и рамка 2 4-полюсен жак за свъ
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Изключен 
 
Калибриране или изход за честотата 
Детектор – готов за работа, 
свободна рамка 
Детектор – готов за работа, заета 
рамка 
Грешка в рамката
 

тата на рамката 

детектора честотата на рамката ще се появи на 
светлинен индикатор. Първо ще бъде показана 
 честота зеленият светлинен индикатор ще светва 
ията 1kHz ще се появи на екрана по същия начин. 
ранът ще просветне 10 пъти. Просветванията в 
зи в позиция 10kHz (фиг. 9). 

 

а 57kHz 

рзване 

рзване 
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Технически данни 
 
Размери    79х22,5х90mm (h х w x d без щифта) 
Степен на защита  IP 40 
Захранване   24Vac/dc ± 10% - max.2,0W 
Работна температура  -20°C до +70°C 
Зареждаща температура  -20°C до +70°C 
Влажност   max. 90% при слабо напрежение 
Индуктивност на рамката 25-800µH, препоръчителни 100-300µH 
Граници на честотата  30-130kHz на 2 стъпки 
Чувствителност   0,01% до 0,65% (∆f/f) на 4 стъпки, 0,02% до 1,3% (∆L/L) 
Време на задържане  5 минути или неограничено 
Дължина на рамката  max. 250m 
Съпротивление на рамката max. 20Ohm (вкл. пломбата на рамката) 
Релета    250mA / 24Vac/dc (min. 1mA/5V) 
Време на реакция 
Закъснение при ускоряването типични 100ms 
Продължителност на сигнала >200ms 
Закъснение при освобождаването типични 50ms 
Връзки    прикрепващи терминали (захранване, релета); прикрепващи  
    болтове (за свързване на рамката) 
СЕ – стандарти   EN 50082-2, февруари 1996; EN 50081-1, март 1993 
 

Информация за безопасността и предупреждения 
 

- Продуктите се използват само в описаните от производителя употреби. 
- Моля осигурете по един екземпляр от инструкциите на всички клиенти, които ще 

работят с продукта. 
- Неподходящи настройки, смяна на части и допълнително оборудване, които не се 

продават или не се препоръчват от производителя, могат да предизвикат изгаряния, 
електро-шокове или наранявания. В такива случаи производителят не носи отговорност 
и това изключва всички изисквания по гаранцията. 

- Условията на гаранцията, дадена от производителя, са валидни след датата на доставка 
на продукта. Производителят не носи отговорност за неподходящи и неправилни ръчни 
или автоматични настройки, както и за неподходящи употреби на продукта. 

- Поправките се извършват само от производителя. 
- Всички свързвания, стартирането, поддръжката, измерванията и настройването да се 

извършват от електротехници. 
- За употреби на продукта, които изискват включването в електрическата мрежа, моля 

обърнете внимание на валидните инструкции за безопасност и на предписанията за 
предпазване от пожари и инциденти. 

- Всички операции по време на инсталиране на продукта и след това трябва да са 
съобразени с предписанията на местните и международните инструкции за работа с 
електрически продукти. 

- Клиентът носи отговорност за инсталация, която е извършена в съответствие с 
техническите правила на страната, където се монтира продуктът, както и със местните 
валидни предписания. Поради това размерите на кабелите, защитата на бушоните, 
заземяването, изключването, контролът на изолацията и защитата срещу претоварване 
трябва да се извършат в детайли. 

- Детекторът не може да се използва за система за сигурност по отношение на 
инструкциите за безопасност на електрическите машини. Ако използвате този продукт 
в система с висок потенциал на опасност, е необходимо до включите допълнителни 
защити. 
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