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Tabu¾ka 4
Stav detektora Relé prítomnosti Impulzné relé

Sluèka vo¾ná zatvorené otvorené otvorené

Sluèka obsadená otvorené zatvorené otvorené

Sluèka sa uvo¾nila zatvorené otvorené impulz 200 ms

Chyba sluèky otvorené zatvorené otvorené

Napätie vypnuté zatvorené zatvorené otvorené

V prípade chyby sluèky detektor cyklicky preveruje stav sluèky a automaticky obnoví 
fungovanie, keï odstráni problém.

 - Pozor! Na karte sa nachádzajú komponenty citlivé na statickú energiu. Poèas 
práce s otvoreným zariadením je ptorebné prija� primerané opatrenia. Nedotýkajte 
sa komponentov alebo vodièov! Záruka bude zru�ená v prípade �kôd spôsobených 
nesprávnou manipuláciou!

5.2 - LED-indikátory

Tabu¾ka 5
Zelená LED 
kontrola sluèky

Èervená LED
stav sluèky

Stav detektora

Zhasnutá Zhasnutá Nie je prítomné �iadne napájacie 
napätie

Bliká Zhasnutá Indikácia frekvencie alebo 
nastavenia

Svieti Zhasnutá Detektor pripravený, sluèka vo¾ná

Svieti Svieti Detektor pripravený, sluèka obsadená

Zhasnutá Svieti Chyba sluèky

5.3 - Indikácia frekvencie sluèky

Príklad frekvencie sluèky 57 kHz:

Desiatky Jednotky

1 s
5x 10 kHz 7x 1 kHz

6 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA
  - Pozor! 

– Chybné zapojenie mô�e spôsobi� poruchy alebo nebezpeèné situácie; preto sa
uistite, �e uvedené zapojenia budú prísne dodr�ané a vykonané kvalifikovaným a
skúseným pracovníkom.

– Kroky zapojenia vykonajte pri vypnutom elektrickom napájaní.
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7 - LIKVIDÁCIA VÝROBKU

8 - TECHNICKÉ PARAMETRE
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Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatického zariadenia, a preto musí by� 
zlikvidovaný spolu s ním. Tak ako pri montá�i, aj na konci �ivota tohto výrobku musí kroky likvidácie 
vykona� kvalifikovaný pracovník.
Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré mô�u by� recyklované, iné musia by� 
zlikvidované. Je potrebné informova� sa o systéme recyklácie alebo likvidácie, ktorý predpisujú nariadenia 
platné vo va�ej krajine pre túto kategóriu výrobkov.
    - Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté alebo nebezpeèné látky, ktoré mô�u 
ma� �kodlivé úèinky na �ivotné prostredie a na ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je zakázané vyhodi� tento výrobok do domového odpadu. 
Vykonajte �separovaný zber� tak, aby likvidácia spåòala predpisy platné vo va�ej krajine, alebo 
vrá�te výrobok predajcovi v momente kúpy nového rovnocenného výrobku.
   - Nariadenia platné na lokálnej úrovni mô�u stanovova� tvrdé sankcie pre 
prípady nelegálnej likvidácie tohto výrobku.

Poznámky: • V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu prostredia 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. 
si vyhradzuje právo vykonáva� úpravy na výrobku, kedyko¾vek to uzná za potrebné, prièom v�ak zachová rovnaký 
úèel pou�itia a rovnakú funkènos�.

• Rozmery: 79 x 22,5 x 90 mm (V x D x � bez konektora) • Typ ochrany: IP40 • Napájanie: 24 V    /
±10 % max. 2,0 W • Pracovná teplota: -20 � 70°C • Vlhkos� vzduchu: max. 95 % bez konden-

zácie • Indukènos� sluèky: 25-800 µH, odporúèaná 100-300 uH • Frekvenèný rozsah: 26-130 kz v 
2 krokoch • Citlivos�: od 0,01 % do 0,64 % (∆f/f) na 4 stupòoch - od 0,02 % do 1,3 % (∆L/L) • Doba 
èakania: 5 min. alebo nepretr�ite • Prívod napájania sluèky: max. 250 m • Odpor sluèky: max. 20 
Ohm (vrátane prívodu napájania) • Relé: 250 mA / 24 V    /      (min.1 mA/5 V) � Oneskorenie aktivá-
cie: typické 100 ms � Trvanie signálu:  > 200 ms � Oneskorenie deaktivácie: typické 40 ms � 
Zapojenie: závitové svorky (napájanie, relé) - zasúvacie svorky (zapojenie sluèiek)

Nasledovná tabu¾ka ukazuje polohu relé-kontaktov pod¾a stavu detektora (viï tab. 4).

5 - VÝSTUPY A LED-INDIKÁTORY
5.1. - Stav kontaktov relé

Zelená LED znamená, �e detektor je pripravený na fungovanie. Prostredníctvom èervenej LED, v 
závislosti od stavu obsadenosti sluèky, je signalizovaná aktivácia výstupu relé (viï tab. 5).

Pribli�ne 1 sekundu po nastavení detektora je ukázaná frekvencia sluèky prostredníctvom zábleskov 
zelenej LED. V prvom rade sa zobrazuje poloha 10 kHz hodnoty frekvencie. Pre ka�dú hodnotu 
frekvencie 10 kHz vydá zelená LED kanála detektora jeden záblesk. Po 1-sekundovom preru�ení sa 
zobrazí poloha 1 kHz rovnakým spôsobom. Ak je hodnota v polohe 1 kHz �0�, LED vydá 10 zábleskov. 
Záblesky týkajúce sa polohy 1 kHz sú tro�ku krat�ie ako záblesky polohy 10 kHz. 



1 - V�EOBECNÉ VÝSTRAHY: BEZPEÈNOS� - MONTÁ� - POU�ÍVANIE 
(originálny návod)

POZOR Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeènosti. Dodr�ujte v�etky in�trukcie, 
preto�e chybná montá� mô�e spôsobi� vá�ne �kody.

• Skôr ako zaènete montá�, skontrolujte �Technické parametre výrobku�, najmä èi je tento 
výrobok vhodný na automatizáciu va�ej brány. Ak nie je vhodný, NEMONTUJTE ho.

• Pred montá�ou výrobku skontrolujte, èi v�etok materiál, ktorý budete pou�íva�, je vo 
výbornom stave a vhodný na pou�itie.

• Výrobok nie je urèený na pou�ívanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo 
mentálne schopnosti sú zní�ené, alebo ktorým chýbajú potrebné skúsenosti alebo znalosti.

• Deti sa nesmú hra� so zariadením.
• Nedovo¾te de�om hra� sa s ovládacími prvkami výrobku.
POZOR S cie¾om predís� ka�dému nebezpeèenstvu spojenému s náhodnou aktiváciou tepelnej 

poistky, nesmie by� toto zariadenie napájané s externým zdrojom, ako napríklad 
èasovaè, alebo zapojené na obvod, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.

• Na prívode prúdu k zariadeniu in�talujte vypínaè (nie je súèas�ou dodávky) s takou 
vzdialenos�ou otvorených kontaktov, ktorá umo�òuje úplne odpojenie za podmienok platných 
pre kategóriu prepätia III.

• Poèas montá�e narábajte s výrobkom opatrne, vyvarujte sa stlaèeniu, nárazu, pádu alebo 
kontaktu s tekutinami akéhoko¾vek druhu. Výrobok nedávajte do blízkosti zdrojov tepla, ani ho 
nevystavujte vo¾ným plameòom. V�etky tieto kroky ho mô�u po�kodi� a spôsobi� poruchy 
alebo nebezpeèné situácie. Ak sa tak stane, ihneï preru�te montá� a obrá�te sa na 
Asistenènú slu�bu.

• Výrobca sa zrieka akejko¾vek zodpovednosti za �kody na majetku alebo osobách spôsobené 
nedodr�aním návodu na montá�. V takýchto prípadoch prepadá aj záruka na vady materiálu.

• Pred zásahom do zariadenia (servis, èistenie) v�dy odpojte výrobok od siete napájania.
• Obalový materiál výrobku musí by� zlikvidovaný pri plnom re�pektovaní noriem platných vo va�ej 

krajine.
• Ak je výrobok po�kodený, nepokú�ajte sa o jeho opravu, ale kontaktujte Asistenènú slu�bu.

2 - POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POU�ITIA
• Ovládanie závor
• Ovládanie dverí a brán
• Správa parkovísk a premávky

 - Pozor! Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né od tu popísaného a v podmienkach 
iných, ako sú uvedené v tomto návode, sa pova�uje za nesprávne a zakázané!

Detektor s indukènou sluèkou LP22 je systém pou�ívaný na rozli�ovanie vozidiel prostredníctvom 
indukèných sluèiek, s nasledovnými vlastnos�ami:
• Galvanická izolácia medzi sluèkou a elektronikou detektora
• Automatické nastavenie systému po zapnutí
• Priebe�né vyva�ovanie frekvenèného kolísania
• Vhodný na monitorovanie jednotlivých parkovacích miest
• Nastavenie citlivosti nezávisle od indukènosti sluèky
• Správa o obsadenej sluèke signalizovaná LED-indikátorom
• Bezpotenciálové kontakty relé, ktoré slú�ia ako výstupy
• Impulzný signál na výstupe sluèky
• Signalizácia frekvencie sluèky prostredníctvom LED
• Mo�nos� zapojenia sluèky pre diagnostiku

Pri projektovaní a montá�i indukèných sluèiek je 
potrebné bra� do úvahy ved¾aj�iu tabu¾ku. 
Na realizáciu sluèky sa mô�e pou�i� normálny 
vodiè z izolovanej medi, najlep�ie 1,5 mm2.
Dva konce káblu musia by� medzi sebou 
prekrí�ené (aspoò 20-krát na meter) od sluèky 
a� po detektor.

Tabu¾ka
Obvod sluèky Poèet vinutí
menej ako 3 m 6
od 3 do 4 m 5
od 4 do 6 m 4
od 6 do 12 m 3
viac ako 12 m 2

4 - PROGRAMOVANIE
4.1 - Citlivos�
Nastavením citlivosti sa urèí, akú úpravu frekvencie musí vyvola� vozidlo, aby mohol by� pou�itý 
výstup detektora. Nastavenie citlivosti mô�e by� nastavené na 4 stupòoch prostrednítvom dvoch 
DIP-svièov �s�, ktoré sa nachádzajú na vrchnej strane panela (viï tab.1).

Tabu¾ka 1

Stupeò citlivosti DIP-sviè �s�

1 nízka (0,64 % ∆f/f)

2 (0,16 % ∆f/f)

3 (0,04 % ∆f/f)

4 vysoká (0,01 % ∆f/f)

4.2 - Doba èakania a reset

Tabu¾ka 2
Doba èakania DIP-sviè �h�

5 minút

5'

5'/
Nepretr�ite 5'5'/

V momente zapnutia napájania detektor vykoná nastavenie frekvencie sluèky. V prípade 
krátkych výpadkov napätia (< 0,1 s) sa nové nastavenie nevykonáva. 
Nové nastavenie sa mô�e aktivova� manuálne úpravou doby èakania.

4.3 - Princíp fungovania relé prítomnosti
Signál prítomnosti a impulzný signál detektora sú vybavené ka�dé jedným relé s 
bezpotenciálovým kontaktom. Princíp fungovania relé pre signál prítomnosti sa volí 
prostredníctvom DIP-svièa �r� (viï tab. 3).

Tabu¾ka 3
Doba èakania DIP-sviè �r�

Pri východe signálu sa aktivuje cievka relé a kontakt sa otvorí

Pri východe signálu sa deaktivuje cievka relé a kontakt sa zatvorí

4.4 - Nastavenie frekvencie
Pracovná frekvencia detektora je nastavite¾ná na 2 stupòoch na prednej svorkovnici s 3 pólmi. 
Povolený frekvenèný rozsah je medzi 30 kHz a 130 kHz. Frekvencia závisí od zvoleného stupòa 
frekvencie a od indukènosti vychádzajúcej z geometrie sluèky, od poètu vinutí a prívodu 
napájania sluèky.

hore = vysoká frekvencia dole = nízka frekvencia
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Obr. 1 - Odporúèané pre autá, kamióny, autobusy

Obr. 2 - Odporúèané pre motocykle a bicykle

Obr. 3 - Aplikácie, ktoré si vy�adujú slabú boènú citlivos� 

Obr. 4 - (A) Podlaha (B) Skrútený kábel (C) Drá�ka (D) Sluèky 

Obr. 5 - (A) Plomba (B) Drá�ka (C) �pagát (D) Sluèky

POZOR Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeènosti. Pre bezpeènos� osôb je 
dôle�ité dodr�iava� tieto in�trukcie. Uschovajte tento návod.

3 - FUNKÈNÉ VLASTNOSTI

Doba èakania mô�e by� nastavená prostredníctvom DIP-svièa �h�.
Po uplynutí doby èakania je signalizovaná správa �sluèka vo¾ná� a vykoná sa automaticky nové 
kalibrovanie sluèky. Doba èakania sa zaèína, keï je sluèka obsadená (viï tab. 2).




