
JCM TECH – DVOUKANÁLOVÝ DETEKTOR SMYČEK 

Model – DETEC-2/DP a DETEC-2/DP 12/24 

DETEC-2/DP je dvoukanálový detektor indukčních smyček určený pro parkování a řízení přístupových 

aplikací. Detektor je propojený s indukční smyčkou umístěnou pod povrchem vozovky. Když vozidla 

přejíždí přes smyčku, detektor sepne výstup. 

DETEC-2/DP je kompatibilní s většinou dvoukanálových detektorů na trhu a je jednoduchý na 

nastavení a instalaci. 

 

FUNKCE A NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ 

 

1/ Doba pulzu relé při aktivaci smyčky 1 a smyčky 2. 

2/ Pulz v době aktivace smyčky 2 nebo v době deaktivace smyčky 2. 

3/ Stálá přítomnost nebo pulz při aktivaci smyčky 2. Stálá přítomnost zajišťuje detekci vozidla po 

celou dobu, je-li vozidlo zaparkováno přes smyčku po delší dobu. Nebo při aktivaci smyčky 2 se vyšle 

pouze pulz. 

4/ Pulz v době aktivace smyčky 1 nebo v době deaktivace smyčky 1. 

5/ Stálá přítomnost nebo pulz při aktivaci smyčky 1. Stálá přítomnost zajišťuje detekci vozidla po 

celou dobu, je-li vozidlo zaparkováno přes smyčku po delší dobu. Nebo při aktivaci smyčky 2 se vyšle 

pouze pulz. 



6/ Frekvence smyčky je určena indukčnosti smyčky a nastavení frekvence spínače. Je-li přepínač 

frekvence zapnutý, frekvence je snížena. Může být nutné změnit frekvenci, aby se zabránilo 

přeslechu mezi sousedními smyčkami na různých detektorech. 

7/8/9/ Citlivost  - detekce je minimální změna indukčnosti potřebné k sepnutí detekce na výstupu. 

VOZIDLO ΔL/L% 

KOLO 0,02% 

MOTOCYKL 0,12% 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 0,4% 

SEDAN >1,0% 

Osm nastavení citlivosti jsou k dispozici na přepínačích, aby byla zajištěna flexibilita v konfiguraci. 

Orientační tabulka citlivostí: dobré je vyzkoušet na místě instalace! 

10/ Tato funkce prodlouží detekci ještě o 2 sekundy po opuštění smyčky 

Resetovací tlačítko - pomocí resetovacího tlačítka RESET může být detektor manuálně resetován pro 

uvedení do provozu. Obnoví se frekvence snímací smyčky a detektor je opět připraven pro detekci 

vozidel. 

 

LED SIGNALIZACE 

Signalizace napájení: POWER – Tato LED svítí, když je detektor napájen. 

DETECT signalizace – Tato LED svítí, když je vozidlo nad smyčkou nebo když je smyčka v poruše. Tato 

LED může být také použita k určení frekvence smyčky. Jedno bliknutí se rovná 10 kHz. Např. pokud 

LED blikne 6x, pak se frekvence smyčky pohybuje mezi 60 kHz – 70 kHz. 

Signalizace poruchy smyčky: LOOP FAULT – Tato LED svítí, když má smyčka přerušený obvod nebo je 

zkratována. 

 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

 



FUNKCE RELÉ 

RELÉ 
(trvalé nebo pulzní) 

PŘÍTOMNOST 
VOZIDLA 

BEZ 
VOZIDLA 

PORUCHA 
SMYČKY 

BEZ NAPÁJENÍ 

TRVALÉ RELÉ 
N/O ZAVŘENO OTEVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

N/C OTEVŘENO ZAVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO 

PULZNÍ RELÉ 
N/O PULZ ZAVŘENO OTEVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

N/C PULZ OTEVŘENO ZAVŘENO OTEVŘENO OTEVŘENO 

 

 

VÝROBA A INSTALACE SMYČEK 

Smyčky musí být umístěny minimálně 15 cm od pevných kovových předmětů, nejméně 50 cm od 

pohyblivých kovových předmětů a maximálně 5 cm pod povrchem. Použijte normální jednopólový 

kabel o průřezu 1,5mm2 (v případě, že kabel je přímo v zemi, musí být použita dvojitá izolace). 

Smyčka by měla mít obdélníkový nebo čtvercový tvar s oříznutými rohy, viz obr. níže. Vložte kabel do 

drážky v počtu vinutí, jak je uvedeno v tabulce u obrázku níže. Oba konce kabelů musí být propleteny 

(nejméně 20x na 1 metru) v místě od smyčky k detektoru. Aby se předešlo spojení kabelů, je dobré je 

navíc odizolovat termosmršťovacími návleky a udržovat je oddělené od napájecího napětí. 

 



TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Napájecí napětí DETEC-2/DP                  200 – 260VAC, 50Hz, 1,5VA 

DETEC-2/DP 12/24         11 – 26VAC/DC, 50/60Hz, 95mA max 

Mód trvalého relé 0,5A/220VAC (normálně pod napětím) 

Mód pulzního relé 0,5A/220VAC (normálně bez napětí) 

Doba odezvy Přibližně 120ms poté, co vozidlo vjede na smyčku 

Signalizace LED signalizace: Napájení, Detekční stav a porucha smyčky 

Rozsah ladění 15 – 1500uH 

Frekvence smyčky Cca 23 – 130 kHz 

Ochrana Smyčka je oddělena transformátorem se zenerovými diodami a 
trubicemi naplněné plynem 

Konektor 11-ti pinový konektor na zadní straně přístroje 

Rozměry 80mm x 40mm x 79mm; (výška x šířka x hloubka) 

Provozní teplota -40°C do +80°C 

Skladovací teplota -40°C do +85°C 

 

DIAGNOSTIKA 

PŘÍČINA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

LED dioda POWER nesvítí Na vstupu není žádné napětí Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj 
správně zapojen do detektoru. 
(Piny 1 a 2) 

LED dioda DETECT bliká 
nepravidelně 

Může se jednat o špatné spojení 
smyčky s detektorem 

Zkontrolujte veškerá zapojení, 
utáhněte všechny svorky, zkontrolujte, 
jestli nejsou zlomené dráty. Zkuste 
změnit frekvence pomocí přepínače. U 
detektoru s větší smyčkou zvolit nízké 
frekvence a u detektoru s menší 
smyčkou zvolit vysoké frekvence 

LED dioda DETECT náhodně 
zůstane svítit 

Porucha smyčky nebo pohyb 
smyčky v zemi 

Zkontrolujte zapojení, utáhněte 
svorky, zkontrolujte, zda nejsou 
zdeformované dráty. Zkontrolujte, 
jestli nejsou v blízkosti smyčky 
praskliny na vozovce 

LED dioda LOOP FAULT bliká Indukčnost smyčky je příliš malá 
nebo je smyčka zkratována 

Zkontrolujte, zda není smyčka někde 
zkratovaná. Pokud není nikde 
zkratovaná, tak je malá indukčnost 
smyčky a je potřeba přidat závit na 
smyčku 

LED dioda LOOP FAULT trvale svítí Indukčnost smyčky je příliš velká 
nebo je smyčka přerušená 

Zkontrolujte, zda není někde smyčka 
přerušená, to lze pomocí multimetru s 
ohmovým rozsahem (<5 ohm). Pokud 
smyčka není nikde přerušená, tak je 
příliš velká indukčnost smyčky a je 
potřeba odebrat závit ze smyčky. 

 

 


