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1 Algemeen 
De LVD-N1-detectoren zijn eenkanaals microprocessor gestuurde inductielus 
voertuigdetectoren, ontworpen om voertuigen van verschillende afmetingen te detecteren, 
zoals fietsen, motorfietsen, personenauto's, vrachtwagens en aanhangwagens. 
Een voertuigdetector detecteert de aanwezigheid van een voertuig door middel van het 
metaal in het voertuig. Het metaal veroorzaakt een inductieverandering in een systeem dat 
bestaat uit een lus, begraven onder het wegdek, en een detector. 
De detector geeft een signaal wanneer een voertuig wordt gedetecteerd. Dit signaal kan 
worden gebruikt om een (gemotoriseerde) poort, slagboom, deur, verkeerspalen (bolards) 
enz. aan te sturen. 
Typische toepassingen zijn vrij-uitrij-lussen, veiligheidslussen, sluitingslussen voor 
verkeersbarrières, inschakellussen voor toegangscontroleapparatuur en algemene 
toepassingen voor voertuigdetectie. 
 
2. Installatie van de detector 
De detector moet op een makkelijk bereikbare en weerbestendige locatie, en zo dicht 
mogelijk bij de lus, worden geïnstalleerd. 
De temperatuur van deze locatie moet tussen -20 ° C en +65 ° C blijven. 
De behuizing van de detector moet ongeveer 10 mm vrij blijven van andere apparaten, om 
de geproduceerde warmte kwijt te kunnen raken. 
 
3. Veiligheidsinstructies 
• De installateur en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor de correcte en veilige 
installatie, respectievelijk werking, van een lussysteem 
 Om een correct en veilig functioneren van een voertuig detectiesysteem mogelijk te 
maken, moeten de soorten voertuigen worden bepaald die moeten worden gedetecteerd bij 
het passeren van de lus. 
 Detectie van voertuigen met weinig metaalgehalte of voertuigen waarvan het metaal 
hoog boven het wegoppervlak zit, zoals bij bepaalde vrachtwagens, is soms moeilijk of zelfs 
onmogelijk om te detecteren met een voertuig detectiesysteem. 
 • De correcte installatie van de lus in of onder het wegdek is de verantwoordelijkheid 
van de installateur. Het te diep frezen van een lus in met staal gewapende betonplaten kan 
catastrofale gevolgen hebben! 
 Volg bij het maken van een groef voor de lus de richtlijnen en veiligheidsinstructies 
voor de gebruikte gereedschappen 
  Schade aan de (isolatie van de) luskabel of de aanvoerkabel moet worden 
vermeden, omdat deze de juiste werking van het systeem kunnen beïnvloeden 
 Zie onze publicatie "Installatiehandleiding voor lussen DVM (Nederlands).pdf " voor 
meer informatie over het installeren van een lus.. 
 
4. Waarschuwingen voor de installateur 
 Ontkoppel de voeding voordat u dit apparaat in de connector steekt of er uit haalt of 
eraan werkt 
 Het apparaat moet bij de installatie correct worden geaard 
 Alleen gekwalificeerd personeel mag installatie en service verlenen 
 Het apparaat niet openen, er bevinden zich geen te onderhouden onderdelen of 
instelmogelijkheden binnenin! 
 Zorg bij het werken op locatie voor veiligheid van personeel en voertuigen door de 
toegang tot de locatie af te sluiten. 
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5. Bedrijfsmodus 
 
De combinatie van een lus onder het wegdek en een condensator in de detector vormen een 
LC-oscillator. De resonantiefrequentie van deze oscillator wordt bepaald door de capaciteit 
van de condensator en de inductie van de lus. 
Deze resonantiefrequentie kan worden beïnvloed door de geometrie van de lus te 
veranderen of door de instellingen in de detector. 
Hoe lager de inductie van de lus, hoe hoger de resonantiefrequentie van de oscillator. De 
frequentie ligt tussen 20 en 170 kHz. 
De detector genereert een wisselstroom door de niet-bezette lus en de lus bouwt een 
alternerend magnetisch veld om zich heen. De magnetische veldlijnen sluiten langs het 
kortste pad rond de lus. De oscillator resoneert nu op de basisfrequentie F0. 
Wanneer een (metalen) voertuig over de lus rijdt, komt het in het magnetische veld rond de 
lus. De magnetische veldlijnen worden afgebogen en kunnen niet langer langs het kortste 
pad worden gesloten. Dit vermindert de inductie van de lus en de resonantiefrequentie van 
de oscillator neemt toe. 
De detector detecteert deze verandering in resonantiefrequentie en als de frequentiewijziging 
een ingesteld niveau (de gevoeligheidsinstelling) overschrijdt, wordt een signaal 
gegenereerd door de detector: de voertuigdetector heeft het voertuig gedetecteerd! 
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6. Operationele parameters 
 

 
 
6.1 Afstemprocedure detector 
De detector start de afstemmingsprocedure volledig automatisch nadat de detector op de 
voeding is aangesloten . Wanneer de instellingen op de detector zijn gewijzigd of wanneer 
een nieuwe lus is aangesloten op de detector, gebruikt u de knop Reset om een nieuwe 
afstemmingsprocedure te starten. De detector stemt af op elke lus met een inductie tussen 
50 en 1.000μH (micro Henry). Met dit brede bereik kunnen de meeste lusconfiguraties en 
lengtes van aanvoerkabels worden geaccepteerd. Ideaal is echter een inductie tussen 100 
en 300 μH. Voor richtlijnen voor het creëren van een optimale combinatie tussen lus- en 
aanvoerkabel, raadpleegt u onze brochure "Installatiehandleiding voor lussen DVM 
(Nederlands).pdf ". 
 
6.2 Instellingen aanwezigheid 
De aanwezigheidsuitgang zal continu op AAN geschakeld worden zolang er zich een 
voertuig boven de inductielus bevindt. 
In de "beperkte" Aanwezigheidsmodus is aanwezigheid AAN slechts gedurende een 
beperkte tijd beschikbaar vanwege een compensatieschakeling in de detector voor 
veranderingen in de omgeving (zoals een regenbui), zolang een voertuig zich boven de 
inductielus bevindt. Dit betekent dat de Aanwezigheidsuitgang na een bepaalde periode 
terug naar UIT zal vallen, zelfs als het voertuig zich nog steeds boven de inductielus bevindt. 
Hanteer een maximale aanwezigheidstijd van 10 minuten! 
Als de "permanente" Aanwezigheidsmodus is geselecteerd, blijft aanwezigheid AAN 
onbeperkt behouden, zolang het voertuig zich boven de inductielus bevindt. Dit betekent dat 
de compensatieschakelingen voor omgevingsveranderingen niet werken. 
Beperkte of permanente aanwezigheid wordt geselecteerd door DIP-schakelaar 8. 
ON betekent permanente aanwezigheid, OFF betekent beperkte aanwezigheid. 
 
Opmerking 1: De aanwezigheidsuitgangen zijn zogenaamd fail-safe (faalveilige) uitgangen. 
Dit betekent dat als er een storing is in de voeding of in de inductielus, de uitgang 
overschakelt naar AAN. 



 

© Auteursrecht DVM International B.V.                Pagina 5 van 9 

 
6.3 Instellingen puls 
De pulsuitgang wordt gedurende een periode van 500 ms op AAN geschakeld en valt dan 
terug naar UIT. Via de instellingen kan men kiezen of de puls optreedt bij het opkomen van 
de detectie of bij het afvallen van de detectie. Het voertuig rijdt in het eerste geval dus de lus 
op, en in het tweede geval de lus af. 
Puls bij Opkomen of Afvallen van detectie wordt geselecteerd door DIP-schakelaar 7, 
ON betekent  afvallend, OFF betekent opkomend. 
 
Opmerking 2: De pulsuitgangen zijn niet fale-safe (faalveilig) en zullen niet schakelen als er 
een fout optreedt. 

 
6.4 Instellingen gevoeligheid 
De gevoeligheid van de detector voor veranderingen in de inductiviteit van de lus, vanwege 
de aanwezigheid van voertuigen, hangt af van factoren zoals lusgeometrie, aantal windingen 
in de lus, lengte en kwaliteit (zoals aantal twists per meter) van de aanvoerkabel en de 
aanwezigheid van vaste en bewegende metalen voorwerpen in de buurt van de inductielus. 
De gevoeligheid kan in vier stappen aan deze factoren worden aangepast met behulp van 
DIP-schakelaars 3 en 4. De middelste gevoeligheid is geoptimaliseerd voor voertuigen. 
Detectie van voertuigen met minder metaal, zoals fietsen en motorfietsen, kan worden 
voorkomen door een lagere gevoeligheid te selecteren. Als detectie van deze voertuigen 
echter wel nodig is, kan dit worden bereikt door een hogere gevoeligheid te selecteren. 
 

ON ON ON ON 

                                  
                                
                                

3   4 3   4 3   4 3   4 

Laag 
Midden 
Laag 

Midden 
Hoog Hoog 

 
 
6.5 Automatische gevoeligheidsverhoging (ASB) 
Automatische gevoeligheidsverhoging (ASB of Automatic Sensitivity Boost) is een middel om 
de detectie van vrachtwagens met een hoog chassis en voertuig-aanhangwagen 
combinaties te verbeteren. 
Wanneer ASB is uitgeschakeld, reageert de detector op de manier die is geselecteerd met 
de gevoeligheidsinstelling. 
Wanneer ASB wordt ingeschakeld, wordt alleen het basis detectieniveau bepaald door de 
gevoeligheidsinstellingen. Wanneer een voertuig wordt gedetecteerd, wordt het 
gevoeligheidsniveau automatisch versterkt tot het maximale niveau en op dat niveau 
gehandhaafd zolang het voertuig zich boven de inductielus bevindt. Wanneer het voertuig de 
inductielus verlaat en de detectie verloren is gegaan, keert de gevoeligheid terug naar de 
waarde die wordt bepaald door de gevoeligheidsinstelling. 
Op deze manier zal het detectiesignaal worden uitgesteld totdat de complete combinatie van 
een vrachtwagen met hoog chassis of voertuig-aanhangwagen combinatie volledig is 
gepasseerd en een vroegtijdige sluiting van de slagboom of poort zal worden vermeden. 
ASB AAN (ON) of UIT (OFF) wordt geselecteerd met DIP-schakelaar 5. 
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6.6 Instellingen frequentie 
In het geval dat andere lussen zich in de buurt bevinden, kan dit leiden tot interferentie, ook 
wel overspraak genoemd, tussen de lussen en dus een onjuiste werking van de detector. 
Overspraak kan worden beperkt door ervoor te zorgen dat de lussen voldoende ver uit elkaar 
zijn geplaatst (een afstand van 2 meter tussen aangrenzende randen is vereist). Als een 
tweede correctiemethode kunnen de frequenties van de LC-oscillatoren (zie beschrijving in 
Hoofdstuk 5) naar andere waarden worden verschoven. Over het algemeen moet de 
detector met de grootste inductie van de lus worden ingesteld om op de laagste frequentie te 
werken. En bijgevolg moet de detector met de laagste inductie van de lus worden ingesteld 
om op de hoogste frequentie te werken. 
De frequentieverschuiving wordt bepaald door de instellingen van DIP-schakelaars 1 en 2. 
 

ON ON ON ON 

                                  
                                
                                

1   2 1   2 1   2 1   2 

Laag 
Midden 
Laag 

Midden 
Hoog Hoog 

 
 
6.7 Filter functie 
Om foutieve detectiesignalen, als gevolg van externe stoorsignalen, te elimineren kan een 
filter op het detectiesignaal worden toegepast. Wanneer het filter wordt ingeschakeld, wordt 
de reactietijd van het uitgangssignaal vertraagd en neemt de gevoeligheid af. 
Normaal gesproken is de filterfunctie uitgeschakeld (OFF). Als de detector echter niet werkt 
zoals verwacht, kan de filterfunctie worden gebruikt. Maar pas nadat de werking van de 
combinatie lus/ aanvoerkabel (zie onze documentatie "Installatiehandleiding voor lussen") en 
de Frequentie-instellingen (zie beschrijving in Hoofdstuk 6.6) zijn gecontroleerd. 
Filter aan (ON) of uit (OFF) wordt geselecteerd door DIP-switch 6. 
 
6.8 Reset knop 
Nadat een inductielus is aangesloten op de detector en de voeding wordt aangesloten, 
doorloopt de detector automatisch een afstemmingsprocedure. 
Opnieuw afstemmen is vereist na elke wijziging in de instellingen van de dipschakelaars en 
na het verplaatsen van de detector van één inductielus naar een andere inductielus. 
Gebruik de Reset-schakelaar om een afstemprocedure weer te starten. 
  
6.9 LED indicaties 
De rode LED voeding (Power) blijft permanent aan zolang de voeding op de detector is 
aangesloten. 
De groene LED "Detect" gaat in eerste instantie aan, na het inschakelen van de stroom of 
nadat de Reset-knop is gebruikt, gedurende welke de detector de afstemprocedure doorloopt 
Als de afstemmingsprocedure succesvol is, gaat de groene LED na ongeveer 2 seconden 
uit. Als de afstemmingsprocedure niet succesvol is, knippert de groene Detect-LED. De 
installateur / gebruiker moet de correcte werking van de inductielus controleren. 
Na een succesvolle afstemmingsprocedure gaat de groene Detect-led telkens aan wanneer 
een voertuig wordt gedetecteerd en de uitgangsrelais worden geschakeld volgens de 
instellingen. 
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7. Details behuizing 
De behuizing van de LVD-N1-serie heeft een ronde 11-polige (radio buis) connector aan de 
achterkant, waarop de voeding- en lus ingangen worden aangesloten, alsmede de 
relaisuitgangen.  
Optioneel is een DIN-rail stekkerblok met schroefklemaansluitingen leverbaar. 
Alle bedieningselementen en indicatoren bevinden zich aan de voorkant, zie onderstaande 
tekening. 
 

                                     
 
      Vooraanzicht                                                           Achteraanzicht 
 
 
8. Details bedrading 
 
Aansluitingen van 11-pins connector aan de achterkant van de detector 
  Plus 1 

}230 VAC, 120 VAC, 12 of 24 V AC/DC Nul 2 
Pulsrelais 3 Standaard open (Normally Open-NO) contact 
Pulsrelais 4 Gemeenschappelijk (Common-C) contact 
Aanwezigheidsrelais 5 Standaard Open (Normally  Open-NO) contact 
Aanwezigheidsrelais 6 Gemeenschappelijk (Common-C) contact 
Lus 7 

}Deze draden twisten Lus 8 
Aarde 9   
Aanwezigheidsrelais 10 Standaard gesloten (Normally  Closed-NC) contact 
Pulsrelais 11 Standaard gesloten (Normally  Closed-NC) contact 

 
 
Als u de detector op een Din-rail wilt plaatsen, is er een DIN-rail stekkerblok met 
schroefaansluitingen leverbaar. 
Het typenummer hiervan is: RS-740, zie webshop. 
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9. Installatie van de lus 
Voor een correcte installatie van de lus, zie onze afzonderlijke documentatie: 
Installatiehandleiding voor Lussen. Deze is te downloaden van onze webshop. 
 
Kijk voor kabel voor inductielussen op onze webshop, artikel LCW-Z100. 
 
10. Details specificatie 
Voor gedetailleerde specificaties, zie onze afzonderlijke “Specificatieblad DVM lusdetectoren 
LVD-N1-serie (Nederlands).pdf “, die kan worden gedownload van onze webshop. 
 
11. Uitwisselbaarheid 
De LVD-N1-serie is uitwisselbaar met de volgende merken en typenummers van 
lusdetectoren: 
 
Functioneel- (*) en Pin - (**) compatibel met de volgende lusdetectoren: 

AOPU Industrial PD132, PD134 
BFT RME-1 
Bircher-Reglomat ProLoop2. (11-pin) 
CAME I-100 
Carlo Gavazzi LDP1SA1B-serie 
Centurion FLUX 11 
ELDAT ILD12 
Feig VEK EM1E, VEK MNE1 versie D 
NICE IG316 
NOBLE LD-102 
Nortech PD132, PD134 
PEPPERL+FUCHS LC10-1-D 
Procon LD-100 
Ralf Fuchs FULD 3, FULD-BA 
Swarco/Weiss IG316 
Tenet Technology PD-132 
Witt sensoric LOOP 1C-11 
Zomtech Corp. LD-160 

 
 

Functioneel- (*) maar NIET Pin - (**) compatibel met de volgende lusdetectoren: 

  AGD Systems   
AGD505-202-000, AGD510-500-000, 
AGD510-300-001 

BEA   10MATRIX-S serie 
Capsys   Capsteel ST- en ST-serie 
Carlo Gavazzi   LDP1TA1B-serie 
Diablo Controls   DSP-10 serie 
Eberle Design Inc. (EDI)   LMA-100, LMA-200, LMA-1150, LMA-1250 
Elsema   MD12-1 
EMX   D-Tek, ULT-MPV-U (USA) 
Faac   DSP-11 Model 2665 
Feig   VEK MNE1versies A, B, C, E, F, G 
NOBLE   LD-105, LD-106 
Northstar Controls   NP-2 serie 
PEEK Traffic   625 serie 
Reno   BX-LP 
Sarasota   625X   
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(*) Functioneel compatibel betekent dat de basisfuncties aanwezig zijn, zoals: 
puls bij detectie, puls bij detectie, beperkte aanwezigheid, frequentieverschuiving, 
gevoeligheid in stappen, automatische gevoeligheid (ASB). Sommige typen hebben mogelijk 
meer mogelijkheden of een groter bereik (frequentie, gevoeligheid, enz.). Alleen functioneel 
compatibel betekent dat de bedrading (deels) moet worden aangepast. 

 
(**) Pin-compatibel betekent dat de bedrading identiek is. U kunt deze detector dus gewoon in 

de connector van de genoemde merken en typenummers steken. De bedrading hoeft niet te 
worden aangepast. 

 
N.B. DVM International is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de lijsten met uitwissel- 
        bare detectoren hierboven. U moet altijd zelf de exacte specificaties van de te 
        vervangen detector controleren. We waarderen het als u fouten in deze lijsten aan ons 

doorgeeft, zodat we deze compatibiliteitslijsten kunnen verbeteren. 
 
12. Beschikbare voedingsversies 
  

  
   
 
 
 

 
13. Garantie 
▪  Een voorwaardelijke garantieperiode van 12 maanden is van kracht op alle gebreken die 

betrekking hebben op gebrekkige productie of materialen. 
▪  De garantieperiode wordt berekend op basis van de productiesticker aan de onderkant van 

de detector die de behuizing van de detector afdicht. 
▪  Goederen die teruggezonden worden wegens een garantieclaim moeten op kosten van de 

klant worden teruggestuurd naar DVM International B.V. 
•  Goederen die zijn gerepareerd of geruild onder garantie zullen aan de klant worden 

geretourneerd op kosten van DVM International B.V. 
•  Garantie sluit specifiek elke serviceverplichting op locatie of aansprakelijkheid voor defecte 

apparatuur of schade van derden uit, alsmede zogenaamde vervolgschade. Eveneens 
uitgesloten is schade door brand, elektrocutie, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of 
andere oorzaken buiten het normaal bedoelde gebruik van het product uit. 

Stuur een e-mail met uw klacht/garantieclaim naar dit e-mailadres: 
complaints@dvm-international.com 
 
 
14. Verkoop 
De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend via onze eigen webshops om de 
overheadkosten te beperken. Voor de verschillende talen hebben we verschillende 
webwinkels: 

 
Loop detectors  www.loopdetectors.store 
Detecteurs a boucle  www.detecteursaboucle.store 
Schleifendetektoren  www.schleifendetektoren.store 
Detectores de bucle  www.detectoresdebucle.store 
Detectores de laço  www.detectoresdelaco.store 
Rilevatori a spira  www.rilevatoriaspira.store 
Detektory pętli   www.detektorypetli.store 
Lusdetectoren   www.lusdetectoren.store 
Smyčkové detektory  www.smyckovedetektory.store 

 
 

230 VAC (50 Hz) LVD-N1-230 

120 VAC (60 Hz) LVD-N1-120 

24 V AC/DC   LVD-N1-24 

12 V AC/DC   LVD-N1-12 


