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MATRIX SZEREUESIUT AsiTAs 

ALKALMAZ

HATOSAG 


TECHNIKAI 

JELLEMZOK 


DIGITAus INDFKTIV HUROK ERZEKELOK 
A MATRIX digitalis induktiv hurokerzekelo sorozat egy idealis megoldas a parkol6i soromp6k 
vezerlesehez, a motorizalt kapukhoz es ajt6khoz, a gepjamlii athaladas vezerlesehez es ipari vezerl6 
rendszerekhez. 
A MATRIX sorozat egy nagyteljesitmenyii, egy kompakt burkolatba beepitett, egy- vagy ketcsatomas 
jarmiierzeke16, melynek csatlakozasait a 11 pontos korerintkezos szabvanynak megfeleloen alakitottak 
ki. 
Az alabbiakban felsorolt hat valtozata rendelhetO egy- vagy ketcsatomas kivitelben, es haromfele 
tapfesztiltseggel: 

MATRIX - SIlO Egyhurkos erzekelo 110 - 120 V AC tapfeszultseggel 
- 

MATRIX - S220 Egyhurkos erzeke16 220 - 240 V AC tapfeszultseggel 
--

MATRIX - SI2-24 Egyhurkos erzekelo 12 -24 V AC/DC tapfesziiltseggel 
MATRIX-DllO Kethurkos erzeke16 110 120 V AC tapfesziiltseggel 
MATRIX - D220 Kethurkos erzekelo 220 - 240 V AC tapfeszultseggel 
MATRIX - Dl2-24 Kethurkos erzekelo 12 -24 V AC/DC tapfesziiltseggel 

~=-~~~------~~~~--~----------------------~~~~~~----------

Techno16gia Induktiv hurok MiikOdesi hOfok - 30°C - + 40°C 

Hangohis Automatikus Vedelmi fokozat IP40 

Erzekelesi m6d Jelenlet alapjan 2 kimenetii (szabad fesziiItseg - atkapcsol6 


erintkez6s) rele 

Jelenleti id6 perc az • Max erintkezo fesz : 230 VAV 


alland6hoz 250 • Max erintkezo aram : 5A (ellenallasos) 

lepesben 


Puizal6 id6 100 ms vagy 500 LED kijeiz6k 

kimenet ms • 1 zold LED: tapfesziiltseg 

Induktivitasi 200 - 1000 /..tH • 1 piros LED: az I. hurok allapota 

tart. 
Frekvencia 20-130 KHz • 1 piros LED: a 2. hurok allapota 

tart. 

Frekvencia 4 az egyhurkos Vedelmek 

lepesek 2 (mindket • Hurok szigetelo transzformator 


hurokra) • Zener di6da 
kethurkosnal 

Erzekenyseg 	 0,005 - 0,5 % 250 • Gazkistileses osszekapcsolas 

lepesben
(L\LIL) 

Reagalasi id6 	 25 ms Csatlakoz6k Szabvanyos 11 csapos, 

egyhurokosnal kor alakU erintkez6k 

50 ms (mindket 86CPII 

hurokra) 

kethurkosnal 


Beallitasi id6 Max 8 s Meretek 77 (M) x 40 (SZ) x 75 
bekapcsolt csatomankent (Mely) mm 
tapnal 
Tapfeszfiltseg (modellt6l f"tigg6en) Siily <200g 

12-24 V ACIDC 
+-10% Megfelelo R&TTE 1999/5/EC 

szabvanyok EMC 89/336/EEC 
230 V AC +- 10 UL listazott eszkorok az 
% UL508-nal 
-0 - 125 V AC +
10% 

Hal6zati 48-62Hz 

frekvencia 

Teljesitmeny <2,5W 

igeny 

Tarolasi hOfokt. 
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':AZ 
ERZEKELO 

"J.E' 

Meretek: Magassag: 77 mm Szelesseg: 7S mm 
Melyseg: 40 mm 

Kar alakU hal6zati csatlakoz6 (86CP11) 

A. KABELEKJELLEMZOI A HUROKNAL ES TApKABELNEL 
• 	 1,S mm2 --es vezet6 keresztmetszet 
• 	 Tobbvezetekes kabel 
• 	 A szigeteles anyaga: PVC vagy szilikon 
• 	 A tapkabelen a vezeteket meterenkent legalabb IS -szor kell megcsavarni 
• 	 HosszU tapkabelnel f6lia burkolasu kabel alkalmazasa ajanlatos (a fOldeles csak a berendezes oldali 

vegenellegyen) 
• 	 A tapkabel szilardan kell rogziteni, hogy elkerUlje a hamis erzekelest (max. hosszUsaga: 100 m) 
• 	 Viza1l6 kabel egyesit6 doboz alkalmazasa szUkseges . 

• 	 A ketcsatomas erzekel6hOz katott ket szomszedos 
huroknal, igeny eseten, lehetseges a hurkok megosztasa 
egy kozos horonyban . 

• 	 KerUlje a nagymeretii hurkok vagy a hosszU (max. 100) 
tapkabelek alkalmazasat, mivel az erzekeles hatastalanna 
~og v;:ilni. 

C. MENETSzAM MEGALLIPITAsA A HUROKBAN 

B. A HUROK MERETEI 

Peldaul, ha L= 2m, Ea = 1 m, es a hurok menetek szama = 4, akkor N A = 2 x 1 x 4 = 8 < 20 

A menetszamot valassza meg az alAbbiak szerint: 
1<\< ., .. Teriil~t .• ,.",. ·1 Menetek szarlla 

<3 m2 4 
3-Sm" 3 

D.AHORONY 

30 - 50 mm a kabel menetszamokt61 fiigg6en 

A kAbel behelyezese e16tt tisztitsa meg, es szaritsa ki a homyot 

MELYSEGE 

01 	 matrix hurok erzekelo 
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VEZETEKEZES 

·BEAl.l,iTAsoK 

VjGYAZAT:. .. Ne tav9litsaelake~<Wtyagota csatlakoz6 csapjan:61 
.. ULIGENYEKOR: Az e . seet e ..... alkalmas UL elismert SWIV2 ReleaI'zattalkell' szerelni 

Ajanlat reh! aljzat 

Referenciak 


I csap: Tapfeszliltseg 
• 	 OMRON 

PFI13A-D 
 2 csap: Tapfeszliltseg 

3 csap: Rele 2 (N.O.) • 	 LUNDBERG 

Rll 
 4 csap: Rele 2 (COM) 

5 csap: Rele I (N.O.) • 	 MAGNECRAFT 

70-465-1 
 6 csap: Rele I (COM) 

7 csap: ,,A" hurok • 	 IDEC SR3P-05C 
8 csap: Hurok kozos es • 	 ERSCE-ESII 

fOld
• 	 CUSTOM 

9 csap: ,,B" hurokCONNECTGOR 
10 csap: Rele I (N.C.) CORPORATIO 
II csap: Rele 2 (N.C.) NOTl! 

A: A 3 LEHETSEGES KONFIGURACIO 
• 	 #}.\<onfiguraci6: egyhurkos (MATRIX-S) erzekelo 
• 	 W' konfiguraci6: kethurkos erzekelo filggetlen m6dban (MATRIX-D, a #10 -es DIP 


kapcsol6 OFF helyzetbeallitva) 

. • 	 #3 konfiguraci6: kethurkos erzekelo kombinalt m6dban (MA TRIX-D, a #10 -es DIP 

kapcsol6 ON helyzetbe arutva) 
B. POTENCIOMETEREK 

IELIMLtn I)() E~ 


" • A jelenIet erzekeIes maximaIis fenntartasat beallit6 
potenciometere: I perctol vegtelenig 

• Az ,,A" hurokhoz tartoz6 linearis erzekenyseg (.~t) 
beaIlit6 potenciometere 0,005 % -t61 0,5 % -ig 

• 	 A ,,B" hurokhoz tartoz6 linearis erzekenyseg (dt) 
beallit6 potenciometere 0,005 % -t61 0,5 % -ig 


, 

C. RELE KONFIGURACIOK (#3 -as DIP kapcsolo)· 
Az ,,A" hurok aktivalja az" ,,A" relet es a ,,B" hurok aktivalja a B relet. KombinaIt m6du 
kettOshuroknaI az A rele vegzia jelenlet erzekeIest es a B rele vegzi a mozgasinlny meghawozast 

AKTIVMOD PASSZIV MOD 
(#3 -as DIP'kapcsol6 OFF -ban) (#3 -as DIP kapcsol6 OFF -ban) 

Erzekel 
" 

COM~NO 	 CO\\---:nu 
-N:: Nt: 


Nem. NO
CQM--":~ 	 CQI.\ -"" erzekel tIC 	 "Nt: 

D. A DIP KAPCSOLOK 

Minden egyes DIP kapcsol6 - aIlas megvaltoztatasa egy tanultsi folyamat vegrehajtasat 

eredmenyezi. 


#I-es DIP kapcsol6 . Az ,,A" hurok frekvencia beaIlitasa 

#2 -e~ DIP kapcsol6 (Egyhurkos) ,,A" hurok frekven9ia beaUitasa vagy (kethurkos) "B" 


hurok frekvencia beallitasa 
#3 -as DIP kapcsol6 ReM konfiguraci6: aktiv vagy passziv 
#4 -es DIP kapcsol6 Automac Sensitiy Boost (ASB) Automatikus Erzekenyseg Noveles 

[teheraut6kjobb erzekelesehez ajanlatos]: 
Az 6rzekeles kozben az erzekenyseg automatikusan 8 -szorosara no 
liZ erzeker.yseget beallit6 potenciometer altaI elore beaIIftott 
erzekenyseghez kepest. . 
Az erzekeles befejezOdese utan visszaaIl az elore beallitott ertekre 

#5 ~s DIP kapcsol6 Az ,,A rele funkci6: jelenlet vagy impulzus (kethurkos, kombinalt 
m6du erzekelesnel nem alkalmazzak) 



#6 --QS DIP kapcsol6 
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Pulzal6 tipusu "A" rele: bejarat vagy kijarat: csak pulzal6 
funkci6mil alkalmazzak) vagy 
B modu rele (kethurkos, kombinalt m6du) (lasd a kijvetkezo rajzot) 
• 	 Nem ininyitott: 

A "B" rele egy pulzalast hajt vegre a #7 -es es a #8 -as DIP 
kapcsolo beallitasanak megfeleloen 

• 	 A-7B iranyitas: 
• 	 A "B" rele csak akkor hajt vegre pulzalast, ha az "A" hurok a 

"B" hurok elott erzekel. 
Az erzekeles a #7 -es es a #8 -as DIP kapcso16 beallitasanak 

#7 -es DIP kapcsol6 	 "B" rele funkci6: jeletllet vagy impulzus 
Vagy a "B" rele impulzushoz a hurok kivalasztasa: impulzus a "B" 
hurkon vagy irnpulzus az "A" hurkon (kethurkos, kombinalt 
modmU alkalmazzak) 

#8 -as DIP kapcso16 "B" rele impulzusos tipus: bejarat vagy kijarat (csak az impulzus 
funkci6ra alkalmazzak) 

#9 ..:..es DIP kapcsolo Az irnpulzus idotartama mindket relehez (csak az impulzus 
funkcional alkalmazzak): 100 ms vagy 500 ms 

#10 -es DIP kapcsolo Kethurkos mod: fiiggetlen vagy kombinatt A7B (egyhurkosnal 
nem alkalmazzak) 

#1 -es konfiguracio #2 -es konfiguraci6 #3 -as konfiguraci6 

Egyhurkos Kethurkos, ill getlen m6du Kethurkos, kombimilt modu 


OFF ON OFF ON OFF ON 

#ID8 Magas Alacsony Magas 


("A" hurok) ("A" hurok) ("A" hurok) 

(M as-30%)
Lasd a kovetkez6 t!iblazatot 

#208 Magas AIacsony Magas Alacsony 

("B" hurok) ("B" hurok) ("B" hurok) ("B" hurok) 


Ma as-30%) (Ma as-30%) 
#308 Aktiv mod Passziv m6d Aktiv mOd Passziv mOd Aktiv m6d Passziv mOd 
#408 ASBOFF ASBON ASBOFF ASBON ASBOFF ASBON 
#508 "A" rele: "A" rele: ,,A" rele: "A" rele: Nem Nem alkalmazZAk 

Jelenlet az Impulzus az Jelenlet az Impulzus az "A alkalmazz!ik 
"Ahurkon "Ahurkon "Ahurkon hurkon 

#608 	 ,,A" rele: "A" rele: "A" rele: ,,A" rele: "B" rele: "B" rele: 
Impulzus az Impulzus az Impulzus az Impulzus az "A" Nem lranyitott A ~B 
"A" hurkon "A" hurkon "A" hurkon hurkon iranyitott m6d 
Be'arat ki"arat be'arat ki"arat m6d 

#708 	 "B" rele: "B" rele: "B" rele: "B" rele: "B"rele: "B" rele: 
Jelenlet az Impulzus az Jelenlet az Impulzus a Impulzus a Impulzus az "A" 
,,A" hurkon "A" hurkon "B" hurkon "B"hurkon hurkon 


#808 "B" rele: "B" rele: "B" rele: "B" rele: 
 "B" rele: 
Impulzus az Impulzus az Impulzus a Impulzus a ;,B" Impulzus a 
,,A" hurkon "A" hurkon "B"hurkon hurkon hurkon 
be'arat ki'arat be'arat ki"arat ki'arat 


#9D8 lOOms 500ms lOOms 500ms 
 500ms 
#1008 Nem Nem Fuggetlen Kombinalt rn,)d Kombin!ilt m6d 

alkalmazZAk alkalmazz!ik m6d 

"B" hurkon 
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I zold LED jelzi, ha a modul aramot kap 
• 2 piros LED mutatja, hogy 

o 
o 

a bekapesolt allapotban 
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'h 

csol6 #2 -es DIP ka csol6 
OFF 

ON OFF 
OFF ON 
ON ON 

"8" k~"hli)fOk brlfigltJfjc:16 
~.4, __....' - ~--*,.~ "'--''''0____ 
~.~----

~#A I ,'--__ 
f\W..,.,~tl~ • '" "",*11 
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A megfelelo hurok a normal allapotaban van 
A villogasi frekveneia erteke a mert frekveneiat vagy azt mutatja, vagy hibaUzenetet jelent 

Normal allapota piros LED bekapesolt aUapotban marad addig, amig a hurok barmilyen femes targyat 
erzekel. 
Bekapcsolt allapot -nal az erzekelo mindket hurok oszeillal6 frekveneiajat meri. Ennek a meresnek az 
eredmenyetjelzi ki a megfelelo piros LED -et hasznAlva. A villogasok szama a frekveneia 10 -szereset 
mutatja meg. Pe1daul: 4 rovid villogas megfelel a 40 KHz es 49 Khz kozotti frekvencianak. Ezen 
uzenetet kovetoen a LED visszater a normal kijelzoi allapotba. 
Ha a hurok oszcillaci6s frekvenciaja kiwi esik a 20 KHz -es 130 KHz -es hatarokon, akkor a piros LED 
egy hibauzenetet mutat es az erzekelo a megfelelo relet aktivalja. A villogasi frekvencia mutatja a hiba 
tipusat, az alabbi tablazatnak megfeleloen. Az erzekelo ebben az allapotaban marad addig, amig 
tisztaz6dik a problema es a frekvencia beaU a megfelelo tartomanyba. 

Jegyezze meg: Az erzekelo automatikusan atall a tanulasi folyamatra, ha az oszcillaei6s frekvencia 10 % 
-nal 'nagyobb mertekben megvaltozik a mertek ertekhez kepest. 

Az oszcillaei6s frekvencia tulsagosan A LED 1Hz -el villog 

ALACSONY va a hurok n itva van 

Az oszeillaci6s frekvencia tUlsa osan MAGAS A LED 2 HZ -nel orsabban villog 

A hurok rovidzaras vagy nines oszeillaei6 ALED 0,5 Hz-ne1lassabban villog. 


A HIBA LEtRAsA A VALOSZiNU HIBAOK ASZUKSEGES 
. MUVELET 

Nem miikOdik a hurokerzekelo. Nemjut el a tapfeszliltseg a Ellenorizze a tapfeszliltseget. 
A zold LED nem ego hurokhoz. 
A hurokerzekelo nem miikodik. A megfelelo hurok zarlatos Ellenorizze a hurok kabelt. 
A piros LED lassan (03,5 Hz-
el) villog. 
A hurokerzekelo nem miikodik. Az oszeilIalasi frekveneia Allitsa be a DIP 
A piros LED akar 1Hz -el, akar kivlil esik az engedelyezett kapesol6kkal a frekveneiat, 
2 Hz '-{ll villog. tartomanyon. vagy valtoztassa meg a 

menetek szamat. 
A hurok LED helyesen erzekel, A rete erintkezoknel rossz az EUenorizze Ie a rele 
de a kapesolast nem hajt vegre. erintkezes. erintkezoket. 
Az 5-8 'DIP kapesol6k A funkci6ik eItemek a #I 0 - Ellenorizze Ie az igenyelt 
helytelenlil reagalnak es DIP kapesolonak hurok modot, es allitsa be a 

megfelelo valtozatt61 #10 -es DIP kapesol6t. 


