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DMS 

 
MAGNETICKÝ DETEKTOR VOZIDEL 

 
   Vysoce přesný magnetický snímač, který je připojen k cívce pro detekci přítomnosti vozidla (kovové 
předměty) v předem určeném prostoru. 
   Hlavní aplikace: 
- Detekce vjezdu/výjezdu vozidel k ovládání garážových vrat, bran, závor, ... 
- Detekce vozidel u automatické světelné signalizace. 
- Detekce kovových objektů z předem daného prostoru. 

 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 
Napájení 230V ac  
Maximální spotřeba 14mA a 230V ac 
Kmitočet  40kHz a 140kHz 
Indukčnost cívky 30µH a 250µH 
Počet připojitelných cívek 1 
Kontakty relé  6A , 230V 
Provozní teplota -20ºC až +85ºC (až 98%Hr) 
Rozměry  140x220x55mm 
Hmotnost  623grs 
 
 
 
 
POPIS ZÁKLADNÍ DESKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Linie 230V ac 
2 Linie 230V ac 
3 Společná přítomnost 
4 Přítomnost zavřeno NC 
5 Přítomnost otevřeno NA 
6 Vstup NA  
7 Vstup NA 
8 Výstup NA 
9 Výstup NA 
10 Smyčka 
11 Smyčka 
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INSTALACE   
 

INSTALACE KABELU INDUK ČNÍ SMYČKY 
 
   Pro osazení kabelu indukční smyčky doporučujme využít předpřipravených smyček DMS W-6/DMS W-
10 s obvodem 6/10 metrů a přívodním kabelem 10 m. 
 
 
 
Příklady instalace: 
 
Tabulka rozm ěrů 1 
 

A xB (m) Počet 
spirál 

1 x 0,5 5 
1,5 x 0,75 4 

2 x 1 4 
2,5 x 1,25 4 

3 x 1,5 3 
3,5 x 1,75 3 

4 x 2 3 
4,5 x 2,25 3 

5 x 2,5 2 
 
 Tabulka rozm ěrů 2 
 

A xB (m) Počet 
spirál 

1 x 0,75 3 
2 x 1 3 

2,5 x 1,25 3 
4 x 2 3 

5 x 2,5 2 
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INSTALACE MAGNETICKÉHO DETEKTORU  
 
   Připevnit zadní stranu skříňky na stěnu pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Protáhnout kabely 
spodní částí přijímače. Zapojit napájecí kabely do svorek tištěného obvodu podle pokynů natištěných na 
desce. Připevnit přední stranu přijímače k zadní straně pomocí šroubů k tomu určených. 
 
DOPORUČENÍ 
 

- Vzdálenost mezi jakoukoli stranou spirály a jinou spirálou nebo stejnými dveřmi musí být 
minimálně 1 metr. 

- Vzdálenost smotaného kabelu od spirály k detektoru nesmí překročit deset metrů. 
- Kabel od spirály k detektoru musí být stočen nejméně 20 zákrutů na metr. 
- Smyčkové zapojení by nemělo být instalováno v blízkosti napájecích kabelů. 
- Pracují-li dvě spirály hodně blízko svým detektorům, zvolte pro každou z nich rozdílnou pracovní 

frekvenci. Tímto způsobem se nebudou rušit. 
- V případě, že je mikrospínač 1 na ON, se po uplynutí 15 minut sepnutí detektoru dveře 

automaticky zavřou, i přesto, že v nich zůstalo vozidlo. 
- Magnetický detektor se používá pouze k detekci kovových předmětů, nepoužívejte ho PRO 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB. 
 
 
PROVOZ 
 
Základní provoz 
 
Přítomnost (sepnutý spínač NO/NC (výchozí)): po detekci vozidla se kontakt otevře aktivací přítomnosti. 
Vstup (NO): uzavře se v momentě, kdy vozidlo vjede na spirálu. 
Výstup (NO): uzavře se v momentě, kdy vozidlo opustí oblast spirály  
 
Fungování mikrospína čů  
 

Doba detekce  Volič 1 
Neomezená  OFF 

Omezená na 15minut (po uplynutí 
této doby přestane detekovat a 

upraví frekvenci) 

ON 

 
Kmito čet  Volič 2 

Normální frekvence ON 
Zvýšení frekvence  OFF 

Poznámka: kmitočet závisí na indukčnosti spirály. 
 

Doba zpožd ění Volič 3 Volič 4 
Zpoždění 0s ON ON 
Zpoždění 2s OFF ON 
Zpoždění 5s ON OFF 
Zpoždění 10s OFF OFF 
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Nastavení 
Po dobu nastavení (10s) zůstanou rozsvícené červené (CHYBA) a zelené (NASTAVENÍ) LED kontrolky. 
Po ukončení nastavení zhasnou. Pokud nezhasnou, došlo k nějaké závadě na připojení spirál: 

- Led kontrolky CHYBA a NASTAVENÍ blikají: spirála není připojena nebo se připojení v některém 
bodě přerušilo. 

- Led kontrolka CHYBA bliká: indukční spirála příliš nízká, přidejte závity. 
- Led kontrolka NASTAVENÍ bliká: indukční spirála příliš vysoká, odeberte závity. 

Poznámka: Během nastavení spustí detektor ochranný kontakt (přítomnost), aby nedošlo během této 
doby k poškození. 
 
Citlivost  
K dispozici je 10 úrovní citlivosti nastavitelných pomocí 10-polohového otočného potenciometru. 0 značí 
minimální citlivost a 9 maximální. 
 
Typická instalace se spirálou 2x1m 

Vozidlo  Citlivost  
Auto  Malá  

Motocykl  Střední  
Kamion  Vysoká  

Kolo  Vysoká 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
V souladu s evropskou směrnici pro nízké napětí informujeme o následujících požadavcích: 
 

• Pro trvale připojené zařízení je nutné provést snadno přístupné zapojení. 
• Toto zařízení se musí nainstalovat ve svislé poloze a pevně připevněné ke konstrukci budovy. 
• S tímto zařízením může manipulovat pouze zkušený technik, pracovníci údržby nebo náležitě 

proškolená obsluha. 
• Uživatel by měl mít vždy k dispozici návod na použití tohoto zařízení. 
• Tento detektor je určen pro použití u garážových vrat a kontroly vstupu. Neručíme za jejich 

použití pro jiná zařízení, než pro které jsou určeny. 
• Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění 

 
 

JCM TECHNOLOGIES  prohlašuje, že výrobek DMS je v souladu s ustanoveními podle článku 3 
směrnice R & TTE 1999/05/ES, za předpokladu, že je používán pro stanovené účely.  
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
Viz webové stránky www.jcm-tech.com 


