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1 Algemeen 
 

Lusdetectoren worden gebruikt om verschillende voertuigen te detecteren. 
Het systeem bestaat uit een detector en een inductielus. 
Typische toepassingen zijn: 
• Openen en sluiten van slagbomen 
• Openen en sluiten van poorten 
• Beheer van parkeerplaatsen 
• Bewaken van verkeerspalen (bollards) 

 
2 Veiligheidsinstructies 
• De installateur en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor de correcte en veilige 
installatie, respectievelijk werking, van een lussysteem 
• Detectie van voertuigen met weinig metaalgehalte is soms niet mogelijk 
• 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
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3 Inductie van de lus 
 

3.1 Lusafmetingen en aantal windingen 
 

Gewoonlijk wordt de lus in een rechthoekige vorm gelegd. De afmetingen van de lus 
worden bepaald door de breedte van de weg en de grootte van de te detecteren auto 
('s). De minimale breedte van de lus mag echter niet minder zijn dan 0,8 meter en de 
verhouding tussen lengte en breedte moet 1: 1 bedragen tot max. 4: 1. Afhankelijk 
van de afmetingen van de lus, moet een bepaald aantal windingen in de lusgroef 
worden gebruikt. In de onderstaande tabel kunt u leren hoe u het aantal benodigde 
windingen kunt bepalen. 
 

Lusomtrek Aantal windingen 
3 - 4 m 6 
4 - 6 m 5 

6 - 10 m 4 
10 - 20 m 3 

> 20 m 2 
 
 
3.2 Inductiviteit van de lus 
De inductiviteit van een lus kan worden gemeten met een geschikt meetinstrument, 
maar ook met behulp van de in de lusdetector geïntegreerde meetfunctie. Voordat de 
lusgroef wordt afgedicht, installeert u voorlopig de lus en de aanvoerkabel en sluit u 
deze aan op de lusdetector. De detector geeft een indicatie of de inductiviteit binnen 
de grenzen van zijn mogelijkheden ligt. 
Je kunt ook ongeveer de inductiviteit berekenen met behulp van deze formule: 
 
L (in μH) ≈ (C * (N * N + N)) + (1,25 * F) 
 
Waar L de inductiviteit is in micro Henry, C is de omtrek van de lus in meter, N is het 
aantal windingen en F is de lengte van de aanvoerkabel in meter. 
De inductiviteit van een lus moet tussen 80 - 300 μH liggen. 
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4 Installatie van de lus 
 
 4.1 Configuratie van de lus 
De lus moet afgeschuinde hoeken van 45 ° hebben (zie onderstaande tekening) om 
het risico van beschadiging van de kabel na installatie te minimaliseren vanwege de 
invloed van het verkeer op het wegdek. 
De kabel van de lussen moet in een groef en op een bepaalde diepte onder het 
wegdek worden gelegd. 
Als de lus in een betonnen oppervlak wordt geïnstalleerd (zoals een oprit), moet de 
afstand tussen de lus en de wapening van het beton minimaal 5 cm bedragen. 
Als de lus onder een stenen weg is gelegd, gebruikt u de zandlaag onder de stenen 
boven de grindlaag die wordt gebruikt om de weg te versterken. Controleer de 
steenweg regelmatig, want de stenen kunnen verschuiven onder de wielen van 
voertuigen en kunnen daardoor de lus en de toevoerlijn beschadigen. 
Zorg er altijd voor dat de geometrie van de lus niet wordt veranderd door het verkeer, 
omdat dit kan leiden tot veranderingen in de inductie die tot storingen kunnen leiden. 
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4.2 Geometrie van de lus 
De optimale geometrie van de lus hangt af van het type voertuig dat moet worden 
gedetecteerd. Men moet dus onderscheid maken tussen personenauto's, 
vrachtwagens, motorfietsen en fietsen. In deze tabel geven we enkele richtlijnen voor 
de optimale breedte die voor de lus moet worden gebruikt. 
 
Situatie Schema Beschrijving 

Personenauto's 

 

Lusbreedte gelijk aan of 
kleiner dan de breedste 
personenauto. Dus BL ≤ BV. 

Vrachtauto's 

 

Lusbreedte gelijk aan of 
kleiner dan de breedste 
vrachtwagen. Dus BL ≤ BV. 

Zowel 
personenauto's 
als vrachtauto's 

 

Lusbreedte gelijk aan of 
kleiner dan de breedste 
vrachtwagen 

Beperkte ruimte 
om de lus te 
leggen 

 

Indien er weinig ruimte is 
(bijvoorbeeld dicht bij een 
metalen voorwerp, zoals een 
poort) om de lus te leggen 
adviseren wij om de lus in de 
vorm van een acht (8) te 
leggen. 

Bepalen rijrichting 
(AB-logica): van 
Lus 1 naar Lus 2 
of                                 
van Lus 2 naar 
Lus 1 

 

Beide lussen gelijk aan of 
kleiner dan het breedste 
voertuig. Afstand tussen de 
lussen max. de helft van de 
lengte van het voertuig.          
AL ≈ 0,5 x lengte voertuig.   

Tweewielers = 
weinig metaal: 
(motorfietsen, 
scooters, fietsen, 
e.d.) 

 

Maak de lus in de vorm van 
een 8. Lus dicht onder het 
wegdek leggen. 
Lusbreedte ≈ 1 m 

BV - Breedte Voertuig; BL = Breedte Lus; AL = Afstand Lussen 
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4.3 Invloed van lokale omstandigheden 
 
Als er elektrische (stroom)lijnen in de buurt van de lus liggen, bescherm dan de 
aanvoerkabel. Het is beter om deze (stroom)lijnen volledig te vermijden. Combineer 
deze (stroom)lijnen nooit in dezelfde groef als de aanvoerkabel! 
Houd een afstand van minimaal 1 meter tot bewegende metalen voorwerpen. Denk 
ook aan de poort of de blak van de slagboom. Deze kunnen van metaal zijn en 
hebben dus invloed op de werking van het systeem. 
Houd een afstand van ten minste 0,5 m tot vaste metalen voorwerpen. Denk ook aan 
de kolom van de poort, want deze zijn ook vaak van metaal! 
 
4.4 De groef afdichten in een betonnen of asfalt oppervlak 
 
Voor het voegmateriaal zijn koud- en warmtype bitumen, evenals kunsthars, 
geschikt. Zorg er bij het gebruik van bitumen van het hete type voor dat de 
temperatuurbestendigheid van de isolatie van de luskabel voldoende is om deze 
warmte te weerstaan. Als extra veiligheid wordt het aanbevolen om een (nylon) koord 
over de luskabel in de groef te gebruiken om de luskabel tegen de hitte te 
beschermen. 
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4.5 Aanvoerkabel 
De aanvoerkabel moet minimaal 20x per meter worden getwist, helemaal van de lus 
naar de detector. Voor extra veiligheid kunt u afgeschermde kabel gebruiken voor de 
aanvoerkabel (gebruik nooit een afgeschermde kabel voor de lus zelf!). De 
afscherming moet altijd aan één kant worden geaard (aanbevolen wordt in de buurt 
van de detector). 
Combineer de aanvoerkabel nooit met andere kabels in dezelfde kabelgoot. 
Wanneer twee lussen worden gebruikt, houd dan de juiste afstand tussen hun 
aanvoerkabels.  Gebruik nooit (een deel van) een andere lus voor een van de 
aanvoerlijnen. 
Zorg dat de lengte van de aanvoerkabel zo kort mogelijk is, bij voorkeur minder dan 
50 meter. 
 

De aanvoerkabel 
twisten. 

De aanvoerkabel moet worden 
getwist met een minimum van 20 
draaiingen per meter, helemaal 
vanaf de lus naar de 
aansluitpunten van de detector. 

 

De lus plaatsen ten 
opzichte van (andere) 
wisselstroom- 
kringen. 

Voldoende afstand van andere 
wisselstroomkringen houden om 
overspraak te voorkomen. 

 

Aanvoerkabels van 
twee lussen. 

Als twee lussen worden gebruikt, 
houd dan de juiste afstand 
tussen de aanvoerkabels. 
Gebruik afgeschermde kabel. 

 

De aanvoerkabel in 
de groef van een 
andere lus leggen. 

Het is niet toegestaan om de 
aanvoerkabel in de groef van 
een andere lus te plaatsen. 
Gebruik afgeschermde 
aanvoerkabels. 

 

Lengte van de 
aanvoerkabel. 

Houd de lengte van de 
aanvoerkabel zo kort mogelijk, 
met een maximum lengte van 50 
meter. 

 

 



 

© Copyright DVM International B.V. 
Pagina 8 van 12 

 

  
5 Problemen oplossen tijdens de installatie 
 
5.1 Demping 
Het voertuig moet het signaal van de lus voldoende kunnen dempen (verzwakken). 
Demping door andere bronnen, zoals metalen (bewegende of vaste) objecten, 
aangrenzende lussystemen, betonversterking, elektrische (stroom) leidingen, moet 
worden vermeden. Sommige vrachtwagens staan hoog op hun wielen (voertuigen 
met hoog chassis), wat betekent dat het metaal van het voertuig ver boven de lus ligt 
en dus moeilijker te detecteren is. 
We raden daarom aan om de lusgeometrie op de toekomstige plek samen met de te 
detecteren voertuigen te testen voordat de installatie definitief wordt. Zodra de 
installatie is voltooid, is het vaak moeilijk om wijzigingen aan te brengen om het 
lussysteem te optimaliseren. 
 
Optioneel is een voertuig inductielustester beschikbaar om u te helpen bij het vinden 
van fouten. De lustester kan verschillende waarden van de lus meten, zoals: 
 

 R = weerstand: gelijkspanningswaarde in Ω 
 L = inductie: in μH 
 Q = qualiteitsfactor (geen grootheden) 
 V = piek-topwaarde in V 
 O = bedrijfsmodus: juiste instellingen en werking van de DIP-schakelaars 
 ΔL/L = verandering van inductie van de lus 

 
Zoek naar artikelnummer KSL in onze webshop. 
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5.2 Overspraak (wederzijdse beïnvloeding van nabijgelegen lussen) 
 
In sommige toepassingen is het nodig om meerdere lussen naast elkaar te 
installeren. Dit kan leiden tot overspraak van het signaal tussen aangrenzende 
lussen. Om dit te voorkomen, zijn lusdetectoren uitgerust met de mogelijkheid om de 
frequentie van het oscillatiesignaal te verschuiven. Een alternatieve methode is om 
lussen te installeren met een verschillend aantal windingen; dit verschuift de 
oscillatiefrequentie van het detectorsysteem. 
 
 
 
Lusdetector Lus Schema Probleem Oplossing Gevolg

Detector A = 
1-kanaals 
lusdetector

1

Detector B = 
1-kanaals
lusdetector

2

1

2

Detector A = 
1-kanaals- 
lusdetector

1

Detector B = 
2-kanaals- 
lusdetector

2 en 3

Detector A =     
2-kanaals- 
lusdetector

1 en 2

Detector B = 
2-kanaals- 
lusdetector

3 en 4

Door de 
verschillende 
frequenties van  
lusdetector A en 
lusdetector B is 
geen overspraak 
meer mogelijk.

De frequentie 
van lusdetector A 
(lus 1) en 
lusdetector B 
(lus 2) is 
hetzelfde. 
Overspraak is 
mogelijk.

• Frequentie van lusdetector 
A (lus 1) en lusdetector B 
(lus 2) op een verschillende 
waarde instellen.

• Verschillend aantal 
windingen voor lus 1 en lus 2 
gebruiken.

Door de 
verschillende 
frequenties van 
lusdetector A en 
lusdetector B is 
geen overspraak 
meer mogelijk.

Detector A =     
2-kanaals- 
lusdetector

Door het gebruik 
van een geschikte 
lusdetector is geen 
overspraak 
mogelijk.

Overspraak mogelijk = Geen overspraak mogelijk = 

Geen overspraak 
mogelijk.

De frequentie 
van lusdetector A 
(lussen 1 en 2) 
en lusdetector B 
(lussen 3 en 4) is 
hetzelfde. 
Overspraak is 
mogelijk.

• Frequentie van lusdetector 
A (lus 1 en 2) en lusdetector 
B (lus 3 en 4) op een 
verschillende waarde 
instellen.

• Verschillend aantal 
windingen voor de vier lussen 
gebruiken.

Door de 
verschillende 
frequenties van  
lusdetector A en 
lusdetector B is 
geen overspraak 
meer mogelijk.

De frequentie 
van lusdetector A 
(lus 1) en 
lusdetector B 
(lussen 2 en 3) is 
hetzelfde. 
Overspraak is 
mogelijk.

• Frequentie van lusdetector 
A (lus 1) en lusdetector B 
(lussen 2 en 3) op een 
verschillende waarde 
instellen.

•Verschillend aantal 
windingen voor lus 1 en de 
lussen 2 en 3 gebruiken.
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5.3 Problemen oplossen 
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oorzaak 

1 Er worden geen 
voertuigen 
gedetecteerd 

• Geen voeding naar detector • Controleer de voeding naar de detector 

  • Voedingsspanning detector te laag   

  • Lusafmetingen zijn te groot • Controleer de afmetingen van de lus volgens   
§ 3.1   • Lusafmetingen zijn te klein   

  • Kortsluiting in de lus/aanvoerkabel • Meet lusweerstand met een lustester om 
gebroken kabel (zeer hoge R) of kortsluiting 
(zeer lage R) te vinden   • Gebroken kabel in de 

lus/aanvoerkabel 
  

      

2 
Sommige voertuigen 
worden niet 
gedetecteerd 

• Gevoeligheid van detector staat te 
laag 

• 
Verhoog gevoeligheid van detector 

  • Lusgeometrie onjuist, inclusief te 
weinig windingen in de lus 

• Controleer de afmetingen van de lus volgens   
§ 3.1 en § 4.2      

  
• Overspraak van nabijgelegen 

lus(sen) 
• Stel verschillende frequenties in op 

detectoren 

  

• Aanvoerkabel opgerold in plaats van 
afgeknipt op juiste lengte 

• Verkort de aanvoerkabel tot de juiste lengte 
en controleer aantal twists 

  • Andere metalen voorwerpen 
veroorzaken een permanente 
verzwakking 

• Verwijder vaste of bewegende metalen 
voorwerpen uit omgeving van de lus 

     

       

3 Voertuigen worden 
gedetecteerd die niet 
zouden moeten 
worden gedetecteerd 

• Gevoeligheid detector staat te hoog • Verlaag gevoeligheid detector 
  • Lusgeometrie onjuist, inclusief te veel 

windingen in de lus 
• Controleer de afmetingen van de lus volgens   

§ 3.1 en § 4.2      

          

4 Detector geeft 
"voertuig gedetecteerd" 
signaal, maar geen 
voertuig was / is 
aanwezig 

• Overspraak van nabijgelegen 
lus(sen) 

• Stel verschillende frequenties in op 
detectoren van nabijgelegen lussen       

  • Aanvoerkabel onjuist: onvoldoende 
twists of onvoldoende afscherming 
voor deze toepassing 

• Controleer en verbeter aanvoerkabel, gebruik 
afgeschermde kabel 

  
  

  
          
    • Luskabel kan bewegen in de groef • Gebruik opvulmateriaal in de groef om 

beweging van de luskabel te voorkomen       

    • Isolatie van de lus is beschadigd of 
de weerstand van de lus is te hoog 

• Verwijder vaste en bewegende metalen 
voorwerpen uit omgeving van de lus         

    • Vast of bewegend metaal in de buurt • Vergroot afstand van radiozendapparatuur 
(afstandsbediening van poort / deur 
aanwezig?) 

    • Interferentie van radiozendapparatuur 

        
5 Detector signaleert 

permanent dat de lus 
bezet is, maar er is 
geen voertuig 
aanwezig 

• Lus of aanvoerkabel beschadigd, 
bijvoorbeeld kortsluiting of kapotte 
kabel 

• Zie oplossing bij probleem 1 

      

      

          
6 Incidentele storingen 

treden op bij 
regenachtig weer 

• Isolatie luskabel is beschadigd • Controleer de isolatie door de weerstand 
tussen de lus en de grond te meten. Moet 
groter zijn dan 1 Mega Ohm. Als dat niet het 
geval is, vervang dan luskabel en / of 
aanvoerkabel 

  • Water kan een elektrische verbinding 
tussen luskabel en aanvoerkabel 
bereiken 

  
      
        
          

        • Isolatie van verbinding tussen luskabel en 
aanvoerkabel moet worden verbeterd 

          
7 Geen juiste detectie 

van bewegingsrichting 
• Afstand tussen twee lussen is te 

groot 
• Afstand moet zodanig zijn dat beide lussen 

even worden afgedekt door het voertuig 
(juiste geometrie?). Zie §4.2 

      

    • Functie voor rijrichting is niet juist 
ingesteld op detector 

  
    • Corrigeer instellingen op detector 

8 Het lussysteem kan 
niet worden 
gecorrigeerd door 
bovenstaande 
methoden 

• Lus heeft inductiviteit buiten de 
grenzen van de detector 

• Controleer de afmetingen van de lus volgens   
§ 3.1 en § 4.2     

  • Lus- en/of aanvoerkabel is 
beschadigd of niet overal goed 
aangesloten 

• Inspecteer lus- en aanvoerkabel en 
verbindingen 

    
    • Detector is defect • Vervang detector 
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AANTEKENINGEN: 
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English: Loop detectors  www.loopdetectors.store 
Français: Detecteurs a boucle  www.detecteursaboucle.store 
Deutsch: Schleifendetektoren  www.schleifendetektoren.store 
Español: Detectores de bucle  www.detectoresdebucle.store 
Português: Detectores de laço  www.detectoresdelaco.store 
Italiano: Rilevatori a spira  www.rilevatoriaspira.store 
Polski:  Detektory pętli   www.detektorypetli.store 
Nederlands: Lusdetectoren   www.lusdetectoren.store 
Česky : Smyčkové detektory  www.smyckovedetektory.store 

 
 
 
 


