
Montage- en gebruikershandleiding

Lusdetector ISD 6 (2-kanaals)
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Waarschuwings- en veiligheidsinstructies voor montage en gebruik
• Deze montage- en gebruiksaanwijzing is een geïntegreerd onderdeel van het toestel en is uitsluitend bedoeld voor deskundig 

personeel dat deze voor de montage volledig en aandachtig dient door te lezen. Deze montage- en gebruiksaanwijzing heeft 
geen betrekking op de automatische toegangsinstallatie als geheel. De montage- en gebruiksaanwijzing moet na de montage 
aan de exploitant worden overhandigd.

• Inbouw, aansluiting, inbedrijfname en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door deskundig personeel en 
volgens de montage- en gebruiksaanwijzing.

• Voordat werkzaamheden aan de installatie worden uitgevoerd moet de stroom worden uitgeschakeld.
• LET OP! Gevaar door elektrische stroom! Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat kan komen. Als het toch 

gebeurt, koppelt u de stroomtoevoer naar het apparaat onmiddellijk los. Als u schade opmerkt, b.v. geknikte / beschadigde 
kabels, schade aan connectoren, behuizingen enz., schakel dan het apparaat onmiddellijk uit, koppel de voeding los en 
beveilig het apparaat tegen opnieuw inschakelen. Onjuiste bediening, slecht onderhoud of het niet opvolgen van de instructies 
in deze handleiding kan gevaar opleveren.

• Elk defect van het apparaat dat de veiligheid van de gebruiker of van derden beïnvloedt, moet onmiddellijk worden verholpen. 
Alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies die op het apparaat zijn aangebracht, moeten worden nageleefd, alsook altijd in 
leesbare staat gehouden worden. Het beoogde gebruik van het apparaat moet strikt worden nageleefd. De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Het apparaat mag niet worden gebruikt als 
veiligheidscomponent in de zin van de Machinerichtlijn 98/37 / EG. In systemen met een verhoogd risicopotentieel zijn extra 
veiligheidsvoorzieningen vereist. De exploitant moet ervoor zorgen dat de door hem gekozen bedrijfsmodus niet leidt tot 
materiële schade of gevaar voor personen en dat alle beschermings- en veiligheidsuitrusting aanwezig en functioneel is. Het is 
van essentieel belang dat u de instructies in de bedieningsinstructies voor de installatie en de eerste ingebruikname in acht 
neemt. De gebruiksaanwijzing moet altijd beschikbaar zijn op de plaats waar de apparaten worden gebruikt. Ze moet grondig 
worden gelezen en gebruikt door de personen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, het onderhoud of het onderhoud 
van het apparaat.

• Er moet rekening worden gehouden met de machinerichtlijn, de richtlijnen voor ongevallenpreventie en de EG- en regionale 
normen in de, op dat moment, geldige versie.

• TOUSEK Ges.m.b.H. (NV) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het negeren van normen tijdens de montage of het 
gebruik van de installatie.

• Het verpakkingsmateriaal (kunststof, polystyreen enz.) moet volgens afvalvoorschriften worden afgevoerd. Het vormt een bron 
van gevaren voor kinderen en moet daarom buiten bereik van kinderen worden opgeslagen.

• Het product mag niet worden geïnstalleerd in een omgeving waar gevaar voor een explosie bestaat.
• Het product mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, en is uitsluitend voor het in deze 

gebruiksaanwijzing bestemde doel ontwikkeld. TOUSEK Ges.m.b.H. is niet aansprakelijk voor enig ondoelmatig gebruik.
• Kinderen dienen beslist te worden geïnstrueerd dat de installatie en de bijbehorende voorzieningen niet ondoelmatig 

mogen worden gebruikt (bijv. om te spelen). Daarnaast moet er op worden gelet dat de afstandsbedieningen veilig worden 
opgeborgen, en andere voorzieningen om activeringsimpulsen te geven, zoals sensoren en schakelaars, buiten het bereik van 
kinderen worden geïnstalleerd

• Voor aanvang van de installatie moet worden gecontroleerd of de mechanische onderdelen zoals hekvleugels, geleiders enz. 
voldoende stevig zijn.

• De elektrische installatie moet uitgevoerd worden volgens de geldende normen.
• Er moet een automatische hoofdschakelaar worden geïnstalleerd, die alle polen uitschakelt, met een contact-afstand 

van min. 3mm tussen de contactpunten.
• Nadat de installatie is voltooid, moet absoluut worden gecontroleerd of de installatie volgens voorschrift functioneert.
• TOUSEK Ges.m.b.H. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer componenten worden gebruikt die niet voldoen aan 

de veiligheidsvoorschriften.
• Bij een mogelijke reparatie dienen uitsluitend voorgeschreven reserve-onderdelen te worden gebruikt.
• Het bedrijf dat de montage uitvoert moet de exploitant alle informatie verstrekken met betrekking tot de automatische werking 

van de gehele hekinstallatie, alsook van de werking van de installatie in geval van nood. Alle veiligheidsinstructies voor het 
gebruik van de toegangspoortinstallatie moeten aan de exploitant van de installatie. beschikbaar worden gesteld. Ook moeten 
de montage- en gebruiksaanwijzing aan de exploitant worden overhandigd.

Deze handleiding is onze eigendom en mag niet aan concurrerende bedrijven overhandigd worden. Elke herdruk, zelfs gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder onze toestemming.
Voor eventuele druk- of andere fouten is elke aansprakelijkheid uitgesloten. Met de publicatie van deze editie verliezen alle vorige versies hun geldigheid.



tousek  /  ISD-6_00  /  15. 12. 2015 - 3 -

Technische eigenschappen
2-kan. lusdetector ISD6
Voedingspanning 24 V AC/DC +/-10 % < 3,0 VA Bedrijfsfrequentie 20kHz–70kHz
Bedrijfstemperatuur -25°C tot +70°C Gevoeligheid    Instelbaar in 7 satppen van 0,3%–0,007%
Stockagetemperatuur -40°C tot +80°C Houdtijd Pulsmodus en statische houdtijd
Afmetingen L = 100mm, B = 70mm, H = 22mm

Initialiseren

Autom. na het inschakelen van de 
voedingsspanning, na het indrukken van de 

resetknop, na parameterwijziging of door 
externe reset

Aansluiting 14-pol. Molex connector(Typ
2145/3215 KK 3,96 mm)

Gewicht 70 g Schakeluitgangen Potentiaalvrije relaiscontacten:
24V AC/DC → Umax = 42 V, Imax = 5 A

Inductantie bereik
anbevolen bereik

20 μH tot 2000 μH 
100 μH tot 300 μH Indicatie

LED rood = lus defect,
LED groen = detectie,
LED geel = knippert bij initialisatie / voedingLusweerstand Max. 30Ω

Meettijd per kanaal Min. 5ms–max. 25ms Veiligehiedscircuit 
lusingang

Galvanisch gescheiden voor 
signaalgever, gloeilampenCyclustijd Meettijd kan. 1 + meettijd kan. 2

Frequentiebereik 2 stappen (LOW of HIGH) Artikel nr. 13430140

1. Algemeen Lusdetector ISD6

Kenmerken

• Betrouwbare, weersonafhankelijke voertuigdetectie
• 2-kanaals, richtingsdetectie mogelijk
• Eenvoudige ingebruikname
• Snelle automatische initialisatie
• Groot instelbaar reactievermogen
• Boost (gevoeligheidsverhoging)
• Continue compensatie van frequentieafwijking door b.v.

temperatuurveranderingen, vochtigheid
• Geen invloed op de lusfrequenties onderling, door

"multiplexing"
• Hoge ruisimmuniteit door frequentieaanpassing en

oversampling

• Permanente lusregeling en LED-knippercode voor
onmiddellijke detectie van inductielusfouten (luskortsluiting,
lusonderbreking, storing, aanpassingsduur)

• Groot inductantiebereik: 20 μH - 2000 μH
• Eenvoudige simulatiemodus voor het testen van de periferie
• Selecteerbare relaisfuncties:
- Continu signaal of pulssignaal
- Puls bij het verlaten van de lus
- Inschakelbare vertraging
- Instelbare gevoeligheid
- Ruststroom- of arbeidsstroomprincipe

• 

Functie en werking van de detector

De lusdetector ISD6 (2-kanaals) evalueert lussen die in de grond zijn geplaatst. Deze vertegenwoordigen de inductantie van 
een hoogfrequent resonantiecircuit. Als een voertuig over de lus rijdt, veroorzaken de metalen delen een verandering in de 
frequentie van het resonantiecircuit. Deze wordt geëvalueerd door de lusdetector, en naar buiten gebracht als een 
schakelsignaal via potentiaalvrije relaiscontacten en weergegeven dmv. de LED's aan de bovenzijde. De uiterst nauwkeurige 
evaluatie van de lussignalen wordt uitgevoerd door een microcontroller. Wanneer de voedingsspanning wordt ingeschakeld, 
vindt een automatische inittialisatie aan de aangesloten inductielus plaats. Er is geen geen onderlinge beInvloeding tussen 2 
nabijgelegen lussen, omdat de signalen met de ISD 6 in een vaste volgorde (multiplexmethode) worden verwerkt, zodat 
er door slechts één lus tergelijkertijd een stroom vloeit. De instelling van de detector gebeurt gemakkelijk via 
draaiknoppen en DIP-schakelaars aan de voorzijde.

RES

M

DIPG2D2D1 G1PWR

LED´s Voor
kanaal Beschrijving

G1   (groen) 1
Detectie

G2   (groen) 2

R1   (rood) 1
Storing

R2   (rood) 2

PWR   (geel) Knippert bij 
initialisatie / voeding

DIP DIP-schakelaars
RES 
M 

D1 
D2 

G1 
G2 
R1 
R2 

Reset-toets 
Molex-connector

Draaischakelaar kan.1
Draaischakelaar kan.2
Groene LED kan.1 
Groene LED kan.2
Rode LED kan.1 
Rode LED kan.2

PWR Gele LED

RESDIP G2 G1 PWR

R2 R1

D2 D1
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Opgelet

• De gebruiker moet ervoor zorgen dat de door hem gekozen bedrijfsmodus niet leidt tot materiële schade of
gevaar voor personen en dat alle beschermings- en veiligheidsvoorzieningen aanwezig en functioneel zijn.

• Het is van essentieel belang dat u de instructies in de bedieningsinstructies in acht neemt vóór installatie en
eerste ingebruikname.

• De gebruiksaanwijzing moet permanent beschikbaar zijn op de plaats waar de apparaten worden gebruikt. Ze
moet grondig worden gelezen en gebruikt door de personen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, de
service of het onderhoud van het apparaat.

Belangrijk

• Dit toestel is ontworpen om te worden aangesloten op een compacte stuurprint. Deze compacte besturing
moet worden geïnstalleerd in een extra behuizing met  minimaal een IP54 bechermingsgraad.

• Speciale opmerkingen betreffende de lus:
De veilige werking van het apparaat hangt in wezen af van de technisch foutloze installatie en plaatsing van
de lussen, aangezien dit de sensoren van het apparaat zijn. De lus mag niet mechanisch worden belast en
mag niet kunnen bewegen. De lustoevoerlijn moet ca. 20 tot 50 keer per meter worden getwist en moet
gescheiden van spanningsvoerende leidingen worden geplaatst.

• Na elke instellingswijziging moet een nieuwe initialisatie worden uitgevoerd door op de resetknop (RES) te
drukken.
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2. Aansluiten van de detectielussen Lusdetector ISD6

Lusgeometrie

• De veilige werking van het apparaat is hoofdzakelijk afhankelijk van de technisch foutloze installatie en plaatsing van de
lussen, aangezien dit de sensoren van het apparaat zijn. De lus mag niet mechanisch worden belast of kunnen bewegen. De
lustoevoerlijn moet ca. 20 tot 50 keer per meter worden getwist en gescheiden van onder spanning staande kabels worden
gelegd.

• Het lusformaat moet altijd een rechthoek zijn. Het aantal wikkelingen van de lus hangt af van de grootte van de lusomtrek.

Lusomtrek Aantal wikkelingen
4–5 m 5

5–6 m 4

6–15 m 3

15–25 m 2

Rijweg

Draden

Getwiste toevoerleiding

a

b
De tabel toont het vereiste aantal wikkelingen in functie van de 
omtrek (voor een zijdeverhouding  b : a = 3 : 1)

Lusgeometrie „Richtingsherkenning“

Voorbeeld:

3 wikkelingen per lus

*) Opgelet
De afstand tussen de twee lussen 
moet zo worden gekozen dat het 
voertuig altijd tezelfdertijd wordt 
gedetecteerd door beide lussen.

Rijrichting

1m 0,5m*) 1m

2,
5m

Getwiste
toevoer

Lus 1 Lus 2

Plaatsen van de lus

• Frees, voor het leggen van de lus, een groef, van ca. 5-8 mm breed en minimaal 30-40 mm diep, in de rijbaan.
• In de hoeken moet de lus niet in een rechte hoek worden gelegd, maar in een hoek van ongeveer 45 °.
• Indien mogelijk, moet de lengtezijde van de lus parallel zijn aan de rijrichting.
• Nadat de draad (PTFE 1mm²) voorzichtig in de groef is gestoken, moet deze waterdicht worden dichtgegoten.

• De lus moet zodanig worden gelegd en afgewerkt dat er geen mechanische verandering optreedt
tijdens het rijden.

• 230V-kabels mogen niet in de buurt van de lus worden gelegd (ten minste 1 m afstand houden) !

Plaatsen van de toevoerleiding

• De toevoerleiding naar de lus moet degelijk getwist zijn, ongeveer 20 tot 50 slagen per meter, en kan naar de detector
worden gevoerd in een buis of in een groef.

Toevoerleidingen >30 m moeten worden vermeden. Als een langere kabel vereist is of als het risico 
bestaat dat deze wordt beïnvloed door kabels van 230 V (400 V), gebruik dan een twisted-pair kabel 
met afscherming (bijvoorbeeld A-2YF-communicatiekabel van  0,8 mm²).

Externe invloeden op de lus
Om storingen te voorkomen, moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden:

• Rolpoort, schuifpoort, enz.: 1m • Stalen bewapening in de rijbaan: ten minste 15 cm onder
de lus

• Niet-bewegende metalen delen
(brandkranen, putdeksels, ...): 0,5 m • Minimale afstand voor kabels met spanning ≥ 230V: 1m
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3. Instellingen en meldingen Lusdetector ISD6

• Alle detectorinstellingen worden eenvoudig gemaakt met
de draaischakelaar (D1) voor kanaal 1 en (D2) voor kanaal
2, en verder met de DIP-schakelaars (DIP).

• Fabrieksinstelling (DIP1–DIP8 = OFF, D1 en D2 = 4).

DIP DIP-schakelaar
RES Reset-knop
M Molex connector

D1 Draaischakelaar 
kanaal 1

D2 Draaischakelaar 
kanaal 2

LED´s Voor 
kanaal Functie

G1 (groen) 1
Detectie

G2 (groen) 2
R1 (rood) 1

Storing
R2 (rood) 2

PWR (geel) knippert bij 
initialisatie/voeding

RES DIPG2D2D1 G1PWR

M

15
 .  

1

9 
.  

7

4
12

Draaischakelaar D1, D2 en DIP 
in fabrieksinstellingen

RESDIP D2 D1G2 G1 PWR

R2 R1

Belangrijk
• Na elke aanpassing van het apparaat, wordt automatisch een nieuwe initialisatie uitgevoerd.
• Na het wijzigen van de frequentie (schakelaar DIP-1: UIT / AAN), moet de resetknop (RES) worden ingedrukt.

3.1 Schakel- en foutmelding Instellingen en meldingen

• De schakeltoestand "lus bezet" wordt gesignaleerd
doordat de groene kanaal-LED (G1) of (G2) oplicht.

• Een fout wordt voor elk kanaal afzonderlijk gesignaleerd
door de rode kanaal-LED (R1) of (R2).

•

•

Een detectorstoring, b.v. kortsluiting, wordt aangegeven
doordat de groene kanaal-LED (G1) of (G2) cyclisch
knippert.
Voor elke fout wordt een gedefinieerd aantal LED-flitsen
gegeven, die om de 5 seconden herhaald worden.

Kanaal-LED (G1/G2): schakel- en foutmeldingen
Aantal flitsen Kanaal-storing

1 Lus kortgesloten

2 Lus open,  onderbroken

3 Gereserveerd

4 Defect

6 Fout ander kan. van richtingsherkenning

7 Max. initialisatieduur overschreden

3.2 Reset-knop (RES) Instellingen en meldingen

De resetknop (RES) heeft 2 functies, die worden geactiveerd door een verschillende duur van het indrukken van de knop:

• Initialisatie: kort indrukken (<2s), initialisatie van alle geactiveerde luskanalen.
• Reset:  duur van het indrukken van de knop (> 2s), reset van de detector en daaropvolgend initialisatie van alle kanalen.

Initialisatie 
• Bij het inschakelen van de voedingsspanning, na een stroomonderbreking of door op de resetknop (RES) te

drukken, stelt de lusdetector zich automatisch in op de aangesloten lussen en schakelt het de relais naar de
schakelpositie "Lus niet gedempt". Tijdens de initialisatie knippert de power-LED (PWR) met een frequentie
van 5 Hz en gaat permanent oplichten zodra de initialisatie is voltooid. Dit proces wordt meestal binnen <2
seconden voltooid.

• Tijdens de initialisatiefase mogen er geen voertuigen op de lussen staan, anders worden ze niet langer
herkend!
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3.3 Instellingen met de draaischakelaars (D1, D2) Instellingen en meldingen
Symbool Functie

Statisch (Statische houdtijd): deze instelling schakelt het relais naar "permanent" - dat wil zeggen, zolang een 
voertuig wordt gedetecteerd door de detector -Gebruik deze bedrijfsmodus bij gebruik van tousek-sturingen!

Impuls (Impulswerking): Met deze instelling schakelt het relais slechts één impuls onafhankelijk van de 
detectietijd van het voertuig. Pulslengte 100 ms (optioneel tot 1 s)

Instelling Functie

15
 .  

1

9 
.  

7

12
4

0 Off  (uitgeschakeld) 
Deze schakelaarpositie kan worden gebruikt om het bijbehorende detectorkanaal uit te schakelen.  

15
 .  

1

9 
.  

7

12
4

8

Test mode relais (Relais Testmodus) 
Deze schakelaarpositie maakt het mogelijk om de apparaten / bedieningselementen te controleren die op 
de detector zijn aangesloten: zolang beide schakelaars (D1 & D2) op deze schakelaarpositie zijn 
ingesteld, kunnen de twee relaiscontacten afwisselend worden in- en uitgeschakeld door op de resetknop 
(RES) te drukken.
Uitgangspositie: relaiskanaal 1 en -kanaal 2 niet actief
=> Druk op toets (RES): alleen relais kanaal 1 actief => druk op toets (RES): alleen relais kanaal 2 actief
=> Druk op toets (RES): beide relais actief => Druk op toets (RES): => beginpositie

Statische houdtijd 
Instelling Functie

Statische houdtijd

15
 .  

1

9 
.  

7

12
4

1 Minimale gevoeligheid  0,3* 

2 Gevoeligheid 0,17*

3 Gevoeligheid 0,1*

4 0,035* Gevoeligheid 
Standaard instelling

5 Gevoeligheid 0,02*

6 Gevoeligheid 0,012*

7 Maximale gevoeligheid    0,007*

Impulswerking 
Instelling Functie

Impulswerking
15

 .  
1

9 
.  

7

12
4

9 Minimale gevoeligheid  0,3* 

10 Gevoeligheid  0,17*

11 Gevoeligheid  0,1*

12 Gevoeligheid  0,035* 

13 Gevoeligheid  0,02*

14 Gevoeligheid  0,012*

15 Maximale gevoeligheid    0,007*

*(Frequentie-aanpassing in %)

3.4 DIP-schakelaars (DIP) Instellingen en meldingen
DIP-1
Frequentie

Frequentie instelling: Deze instelling dient om verstoring door aangrenzende lussen te voorkomen: 
OFF = Freq. HIGH 
ON = Freq. LOW

Twee of meer detectoren mogen niet op 
dezelfde frequentie werken

ONDIP-2 
BOOST - 
Gevoeligheidsverhoging

Boost – Gevoeligheidsverhoging ingeschakeld: De boost-functie veroorzaakt een automatische 
gevoeligheidsverhoging beperkt tot de maximale gevoeligheid. Zo kunnen b.v. dissels van 
aanhangwagens  betrouwbaar gedetecteerd worden. Nadat het voertuig de lus heeft verlaten, keert de 
gevoeligheid terug naar de iniieel ingestelde waarde. In de pulsmodus is deze functie gedeactiveerd. 

DIP-3 ON
Inschakelvertraging

Inschakelvertraging geactiveerd: Het schakelsignaal wordt uitgevoerd wanneer de lus langer dan één 
seconde wordt verzwakt.

De inschakelvertragingsfunctie mag nooit worden geselecteerd als de detector wordt 
gebruikt om slagbomen of poortinstallaties te beschermen!

DIP-4 ON
Uitschakelvertraging

Uitschakelvertraging geactiveerd: Het schakelsignaal wordt met een vertraging van 2 seconden terug 
uitgeschakeld nadat de lus is vrijgegeven (niet bij impulswerking).

DIP-5 ON
Puls bij verlaten

Impuls bij het verlaten van de lus: De detector schakelt het kanaalrelais niet voordat de lus is 
vrijgemaakt. De instelling is alleen actief als bovendien de kanaalinstelling is ingesteld op impulswerking. 
(via draaischakelaars D1, D2).

Puls bij het verlaten kan alleen worden gebruikt van tweekanaals werking.
ONDIP-6 

Detectie bij storing
Relaisuitgang geactiveerd in geval van een storing: Een lusfout wordt aangegeven op de 
bijbehorende LED's. Bovendien wordt het bijbehorende kanaalrelais geschakeld.

De functie "Activatie in geval van een storing" moet worden aangezet als de detector 
wordt gebruikt om slagbomen of poortinstallaties te beschermen!

DIP-7
Relais mode

Relais instelling: OFF = open-circuit-principe / arbeidsstroom
ON = closed-circuit-principe / ruststroom

DIP-8 ON
Richtingsherkenning

Richtingsherkenning actief: Na het triggeren van de eerste lus wordt dit geregistreerd in de detector, 
maar er is nog geen relais geschakeld. Alleen wanneer de tweede lus tegelijkertijd ook wordt bediend, 
wordt het relais van het laatste getriggerde kanaal ingeschakeld en blijft ingeschakeld totdat de tweede 
lus weer vrij is. Deze functie is op beide richtingen van toepassing. 

Een inschakelvertraging is niet toegestaan bij richtingsherkenning!
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4. Inbedrijfname Lusdetector ISD6

Opgelet

• Schakel altijd de stroom van het apparaat uit vooraleer de detector uit of in te bouwen!
• Installatie, aansluiting, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd

vakpersoneel en in overeenstemming met de installatie-instructies, de praktische gedragsregels en de
geldende normen. Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade!

• Gebruik de stekkerverbinding niet als mechanische bevestiging!
• De algemene regels voor het leggen van lussen moeten worden nageleefd.

• Voordat u de voedingsspanning inschakelt, moet de detector in de connector ingeplugd zijn. Gebruik een geschikte
behuizing om het apparaat te gebruiken in een omgeving met hogere beschermingsvereisten.

• De frequentie-instelling kan vrij worden gekozen bij gebruik met slechts één lus.

Als twee of meer lusdetectoren worden gebruikt, moeten verschillende frequenties worden 
geselecteerd om onderlinge interferenties te voorkomen.

• Afstemmen: Bij het onder spanning brengen, na een stroomonderbreking of door op de resetknop (RES) te drukken,
compenseert de lusdetector automatisch de aangesloten lussen en schakelt het de relais naar de schakelpositie "lus niet
gedempt". Tijdens de initialisatie knippert de power-LED (PWR) met een frequentie van 5 Hz en gaat permanent branden
zodra de aanpassing is voltooid. Dit proces wordt meestal binnen  de 2 seconden voltooid. Langere aanpassingstijden
worden veroorzaakt door frequentie-instabiliteiten waarvan de oorzaken moeten worden gezocht en geëlimineerd.

Tijdens de afstemmingsfase mogen er geen voertuigen op de lussen zijn, omdat ze dan niet langer 
worden gedetecteerd.

• Als tijdens de normale werking een andere frequentie wordt ingesteld, moet de detector opnieuw worden afgestemd door op
de resetknop (RES) te drukken.

• De gevoeligheid wordt ingesteld met behulp van de draaischakelaars (D1, D2).
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5. Foutopsporing Lusdetector ISD6

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing

Detector stelt zich niet af,
gele LED (PWR) licht niet op Detector krijgt geen voedingspanning Controleer de aansluiting van de 

voeding

Rode LED brandt,
groene LED knippert 2x lang cyclisch

Detector detecteert
"Lus onderbroken"

Controleer lus en lusverbinding

Rode LED brandt,
groene LED knippert 1x lang cyclisch

Detector detecteert
"Lus kortgesloten"

Controleer lus en lusverbinding

Groene LED licht permanent op
"Relais testmodus" is geactiveerd, 
draaischakellaars  D1 en D2 = 8, 
relais geschakeld

"Relais testmodus" uitschakelen 
(zie "Gevoeligheid en houdtijd 
instellen")

Gele LED (PWR) knippert met ca. 5 
Hz na initialisatie / reset Voertuigbeweging op de lus Houd de lus vrij tijdens afstemming

Detector schakelt niet ondanks 
geslaagde afstemming

Draaischakelaar:
D1 en D2 = 0 → „Kanaal uitgeschakeld“ 
of D1 en D2 = 8 → „Testmodus“

Activeer de kanalen (zie 
"Gevoeligheid en houdtijd instellen")

Gevoeligheid te laag ingesteld Verhoog de gevoeligheid geleidelijk 
tot voertuigen worden gedetecteerd
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Comformiteitsverklaring:
De firma TOUSEK Ges.m.b.H., Zetschegasse 1, 1230 Wenen, verklaart dat het product ISD 6 met als doel 
"voertuigdetectie" voldoet aan artikel 3 van de R & TTE-richtlijn 1999/5 / EG  en dat de volgende normen zijn 
toegepast:

1. Veiligeheid / Gezondheid (Artikel 3.1.van de  R&TTE-richtlijn)
Toegepaste normen: IEC 60950-1 2005 (2nd Edition)+A1:2009 

EN 60950-1 2006+A11:2009+A1:2010+AC:2011+A12:2011

2. Elektromagnetische compatibiliteit (Artikel 3.1.b van de  R&TTE-richtlijn)
Toegepaste normen: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1

3. Efficient gebruik van het frequentiespectrum (Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn)
Toegepaste normen: ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 

ETSI EN 300 330-2 V1.5.1
September 2015
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