
NVD-3802  2 KANAL LOOP DEDEKTÖR BAĞLANTI ŞEMASI/KULLANIM KLAVUZU

N
o1

CO
M

1

N
c1

N
o2

CO
M

2

N
c2

L1 L1 L2 L2

24V 
 AC/DC

Role 1 Role 2

L
o

o
p

1 
G

ir
iş

L
o

o
p

2
 G

ir
iş

Enerji

Yukarı
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Aşağı 

Buton

50mm

Loop Kablosu (2 veya 3 tur)

*Kablo sarımı antenden çıktıktan sonra burgu ile cihaza kadar gider.

Genel Özellikler

Çalışma Voltajı: 12/24 AC DC

Çalışma Akımı: 24VDC’de Min: 15mA Maks:60 mA

Röle Kontak Değeri: 10A 250V

Çalışma sıcaklığı -40C /+85C

Donanım Özellikleri

-Çift kanal Loop

-Her kanal için, iki adet röle (Role1 NO/NC , Role2 NO/NC)

-Numerik ekran 

KURULUM:

• Loop anteni 2x1 metrelik bir dikdörtgenşeklinde 2 yada 3 tur sarılmış loop kablosu idealdir. Oluşturulan dörtgenin 

köşelerinin 90 yerine 45 derece yapılması önerilir. Loop kablosunu bu geometrik şekil içine koyabilmek için zeminde 

5-8mm genişliğinde 35-60mm derinliğinde yer açılması yeterlidir.

• Loop kablosu 1-1,5 mm kesitli izolasyonlu standart bir kablo kullanılabilir. Eğer loop yeri için sıcak dolgu malzemesi 

kullanılacaksa, seçilen kablonun sıcağa dayanıklı olması gerekir. Kablonun tek parça olması tercih edilir. Yapılan ekler 

ölçüm doğruluğunu olumsuz etkiler.

• Loop kablosunun araç geçişinde veya başka bir sebeple hareket etmemesi gerekir.

• Çift kanal loop kullanılacaksa, iki loop arasında en az 1 metre boşluk bırakılmalı ve iki kanal arasında girişim olmaması 

için loopların farklı tur sayılarında hazırlanması önerilir.



İLK AÇILIŞ

Enerji verildiğinde CA yazar ve otomatik kalibrasyon gerçekleşir.

UYARI AÇIKLAMA

Otomatik kalibrasyon yapıldıktan sonra FF çıkarsa, ilgili kanalda loop 

kablosu bağlı değil veya kopuktur. 1 e basıldığında 1. Loop kanalı değeri 2 ye basıldığında 2. Loop kanalı değeri gösterir.

MANUEL KALİBRASYON

Enerji verildiğinde CC yazar ise manuel kaibrasyon yapıldığını gösterir.

Alt ve Üst butonlara basılı tutulur ve çekilir ekranda CA görülür CC yazdığında kalibrasyon başlar. Kalibrason  tamamlandıktan sonra hafızaya  kayıt eder. 

KALİBRASYON RESET

Alt ve Üst butona aynı anda basılır CA yazısı görülürve 2 saniye beklenip bırakılır. Manuel kalibrasyon hafızadan 

silinir ve cihaz otomatik kalibrasyonda çalışır. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

-Tüm bağlantıların yapıldığından emin olun. 

-Loop anteni üzerinde veya 50 cm yakınında metal bir cisim olmadığından emin olun. 

-Loop kablosunda kopukluk olmadığından emin olun. 

CA

CC

FF

Herhangi bir butona 2 sn basılı tutulduğunda menüye girer. İlk değer menü ID, ikinci değer uyarı değeridir.

MENÜYE GİRİŞ

Menü değişimi: Menüye giriş yapıldıktan sonra üst buton menüyü arttırarak devam eder, alt buton menüyü azaltarak 

devam eder. Menü değişimi için istenilen yöndeki butona 2 saniye basılı tutup çekilmelidir.

Menüden Çıkış: Herhangi bir işlem yapılmaz ise 5 saniye sonra otomatik menüden çıkar yapılan değişiklikler kayıt edilir.

Değişikliklerin Kayıt Edilmesi: 11. menüden sonra 2 saniye üst butona basılı tutup çekildikten sonra menüden çıkar kayıt 

başarılı olur. 

1. Loop Kanalı

2. Loop Kanalı

Loop Otomatik Kalibrasyon Artan Düzeltme Süresi

Loop Otomatik Kalibrasyon Azalan Düzeltme Süresi

MENÜ AÇIKLAMA UYARI AÇIKLAMA

1. Loop Hassasiyet değeri

2. Loop Hassasiyet değeri

Loop Kalibrasyon süresi

Loop Kalibrasyon süresi

Mod ayarı

Role2 (R2) Kapanma Zamanı Süresi

Role2 (R2) Açma Zamanı Süresi

Mod seçimi

Saniye olarak ayarlanır

Saniye olarak ayarlanır

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1-99
1-99
1-99
1-99
0-9
1-30
1-30
1-99
0-1
1-99

1-99

Filitrasyon Ayarı

Oto kalibre değeri

Role başlangıç süresi

Role bitiş süresi

Beslemede oluşan gürültüyü ayarlar

0: Role çekiyor ise kalibrasyon yapmaz

1: Role çekiyor  olsa bile kalibrasyon yapar

Loop değeri istenilen seviyeye geldiğinde 

kaç ms. sonra role çekmeye başlayacağı 

ayarlanır

Role kaç ms çekili kalacağı ayarlanır
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MOD AÇIKLAMA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R1 normal çalışır, R2 pasiftir.

R1 ve R2 ayrı çalışır (çift kanal loop olarak çalışır). Diğer modlarda loop2 pasiftir (Tek kanal loop olarak çalışır).

R1 ile R2 aynı anda çeker ve aynı anda bırakır.

R2, R1 ile aynı anda çeker. R2 kapanma zamanı sonuna kadar çekili kalır ve bırakır. R2, R1 den bağımsız olarak role bırakır.

R1 çektikten sonra R2 açma zamanı kadar sonra çeker. R1 bırakması ile R2 aynı anda bırakır. 

R1 çektikten sonra R2 açma zamanı süresi sonunda çeker. R2 kapama zamanı sonuna kadar çekili kalır ve bırakır. R1 bırakırsa 

R2 kapanma zamanını süresini beklemeden otomatik bırakır.

R1 çekmesi ile R2 aynı anda çeker. R1 bırakmasından sonra R2 kapanma zamanı sonuna kadar çekili kalır ve bırakır.

R1 çektikten sonra R2 açma zamanı süresi sonunda çeker. R2  kapanma zamanı süresi sonuna kadar çekili kalır ve bırakır. 

R1 bırakması ile R2 çeker. R2 kapanma zamanı sonuna kadar çekili kalır ve bırakır.

R1 bırakmasının ardından R2 açma zamanı süresi sonunda çeker. R2 kapama zamanı sonuna kadar çekili kalır ve bırakır.

MOD AYARLARI
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