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Fordonsdetektor anpassad för EP104

FORDONSDETEKTOR DAAB DB402

DB402 är ett tilläggskort för markslingor som detekterar fordon 
och andra metallföremål. För valfri funktion vid påverkad slinga av 
fordon finns två individuella slingingångar. Detektorn har två olika 
frekvenser som vardera ingång arbetar med. Kortet ansluts enkelt till 
styrautomatiken EP104 där 18 ställbara kanaler möjliggör oändligt antal 
funktioner bl.a. inställning av känslighet och kontroll av mätvärden.

Säkerhet och Öppningsfunktioner
Med funktionen säkerhet inställd sker inte någon stängning så länge 
det finns något fordon eller metallföremål på slingan. Vanligtvis läggs 
en slinga på vardera sidan av grinden. Olika öppningsfunktioner kan 
kombineras med säkerhet. Då ett fordon befinner sig på slingan kan 
t.ex. endast ena porthalvan öppna. De två individuella slingingångarna 
kan programmeras till helt olika funktioner.

Avläsning
För att underlätta vid drifttagning av detektorn finns en rad olika 
avläsningskanaler. Exempelvis går det enkelt att kontrollera hur mycket 
en viss fordonstyp påverkar slingan eller om grinden eventuellt påverkar 
mätresultatet. Det går även att kontrollera om slingan fungerar och är 
rätt installerad. 

Slingstängning
Efter att en bil har passerat över slingan kan grinden stänga direkt när 
bilen har passerat eller efter en inställd tid beroende på inställning. 

Ingen öppningsfunktion nattetid
Med hjälp av de programmerbara ingångarna på huvudkortet EP104 
kan öppningsfunktionen från slingorna tillfälligt stängas av t.ex. på nat-
ten. Detta kan exempelvis skötas från ett kopp-
lingsur.

Fördröjd öppning
Problem med att förbipasserande bilar 
kör över slingan kan resultera i en icke 
önskvärd öppning. Detta går att avhjälpa 
genom att ställa in en tid som slingan 
måste vara påverkad för att öppning ska ske.

Teknisk specifikation
Mått (B x H x D) 30x74x22 mm

Temperaturområde 0 till 50°C

Ingångar 2st slingingångar

Indikeringar 2st lysdioder

Skyddsklass Kretskortet är avsett
för internt montage

Exempel på användning
•	 Säkerhetsslinga

• Öppningsslinga

•	 Stängslinga

•	 Närvarodetektering

Artikelnummer för beställning
•	 009862 - Fordonsdetektor DAAB DB402

•	 001999 - Kabel för detektorslinga 100 meter
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