
ProLoop Programmeerbare lusdetector voor het besturen 
van poorten, slagbomen en het

tellen van auto's in parkeergarages
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De lusdetectoren mogen alleen in droge ruimtes of schakelkasten geplaatst worden.
De omgevingstemperatuur mag niet boven de 60°C zijn. De kabel naar de lus moet minimaal 20 maal per meter getwist of afgeschermd zijn. De installatie van
de inductielus staat in een andere handleiding omschreven.

Alle klemmen zijn afneembaar.
Ze kunnen voor het aansluiten
en service losgemaakt worden.

Werking indicatie:                Groen = Automatisch
Oranje = Simulatie
Rood = Storing

Multifunctioneel LCD display

Programmeerknoppen         Mode/Sim1 knop / Data/Sim2 knop

Aanduiding werking    A = Automatisch
en parameters                     C = Kalibreren lus(sen) tijdens opstartfase

S = Softwareversie tijdens opstartfase
H = Hardwareversie tijdens opstartfase
t  = Informatie over het toegepaste type tijdens opstartfase 
S = Simulatie
u = Aanduiding induktiviteit
E = Error
0–8 = Parameter nr. 

Lussymbolen     Lus 1
Lus 2

Aanduiding tijdens bedrijf      A: Tijdfunctie t, Basisfunctie 1–4
S: Simulatie van de uitgangen, Lusinductiviteit in µH
E: 3-cijferige foutcode 
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4 Inbedrijfname

4.1 Opstartfase

4.3 Spanningsuitval

Gedurende de inbedrijfname en het doen van instellingen moet de lus vrij zijn.

Na het inschakelen van de voedingsspanning volgt automatisch het kalibreren van de lusdetector. De opstartfase bedraagt ca. 10s. Gedurende de opstartfase
laat het display de softwareversie (S), de hardwareversie (H), het type (t) en de kalibratie (C) van de lus(sen) zien.

4.2 Inbedrijf modus

Na de startfase wordt in het display links boven de inbedrijfmodus A, daarnaast de lussymbolen en daaronder de ingestelde
basis functies getoond. Links onder wordt met een «t» getoond of een tijdfunctie gekozen is. 
Nu kan door het bekrachtigen van de lussen de werking getest worden. Indien de lus bekrachtigd is, moet
het uitgangsrelais in- of uitschakelen volgens de gekozen functie.
Uigezonderd: functie Impuls bij het verlaten van de lus.
Indien de lusdetector na het bekrachtigen van de lus niet reageert moet de gevoeligheid hoger ingesteld worden. (zie instellen
van de gevoeligheid, tabel 2)
Tijdens Inbedrijf modus A brandt de LED groen.
Door het knipperen van het lussymbool kun je zien welke lus bekrachtigd is.
Door het knipperen van de groene LED wordt het bekrachtigen van een relais getoond.

5.1 Reset 1 (Nieuwe kalibratie)

Knop «Mode» (2 sec) indrukken tot alle seg- 
menten in het LCD display zichtbaar zijn. 
Lus(sen) worden opnieuw gekalibreerd (zie 4.1 
opstartfase).

5.3 Inbedrijf modus

5.2 Reset 2 (fabrieksinstellingen)

Knop «Mode» en «Data» (8 sec) indrukken tot alle
segmenten in het LCD display zichtbaar zijn.
Alle waarden worden op de fabrieksinstelling terug
gezet (zie tabel 2). De lus(sen) worden opnieuw
gekalibreerd (zie 4.1 opstartfase).

Om in de programmeermodus te komen, knop «Mode» indrukken. In het display verschijnt links boven «0» als eerste parameter.
Opnieuw indrukken om naar volgende parameter te gaan. Met knop «Data» kan de waarde van de gekozen parameter veranderd 
worden. De instellingen van de verschillende parameters staan in tabel 2.
Om weer in de automatische werking terug te keren, knop «Mode» indrukken tot in het display links boven «A» verschijnt.

Na een spanningsuitval wordt opnieuw gekalibreerd. Indien een object tijdens de spanningsuitval op de lus blijft staan wordt het mee
gekalibreerd. Indien het object de lus verlaat moet de lus gedurende 10 seconden vrij blijven. Aansluitend functioneert de lus weer.

Display inbedrijf modus Benoeming Toelichting

A Automatische werking Apparaat inbedrijf

S Simulatie Functies kunnen getest worden en de inductiviteit van de lus(sen) kan 
getoond worden.

E Fout Afgewisseld met inbedrijf modus A. Voor details zie tabel 4

0–8 Parameter

Mode knop 1 maal indrukken om de volgende parameter te tonen. Niet
gebruikte parameters worden automatisch onderdrukt. Indien b.v. de tijd-
functie h (hold) wordt gekozen worden de parameters 2 + 3 niet getoond
omdat geen tijdfunctie nodig is.Voor details zie tabel 2..

5 Programmeer modus

Tabel 1

1s

2s

8s



6 Programmering

Display parameter Benoeming Mode Data Functie Toelichting

0 Basisfunctie

1*
2
3
4
0

Schuifdeur en poort
Slagboom
Ruststroom (relais verbroken bij activering)
Richtingslogica (alleen bij 2 lussen)
2. Lussen deactiveren  (alleen bij 2 lussen) 
Is alleen bij 2 lussen in menu zichtbaar
Uitgang wordt ook gedeactiveerd

1 Tijdfunctie t

h *

o
f

Hold (tijd oneindig)
Impuls bij activeren van lus
Impuls bij het verlaten van lus
On delay (opkomvertraagd)
Off delay (afvalvertraagd)

2 Tijdseenheid t

c
C*
n
h

0.1 sec
1.0 sec
1.0 min 
1.0 h

Deze parameter word niet getoond
als onder parameter 1 «h» gekozen
is.

3 Tijdfactor t 1–99/1* Vertragingstijd = Tijdeenheid x Tijdfactor
Deze parameter word niet getoond
als onder parameter 1 «h» gekozen
is.

4 Gevoeligheid S 1–9/6* Aanspreek gevoeligheid van lus

5 ASB (Automatic
sensitivity boost) A 0–1/0* Autom. omschakeling op max. gevoeligheid

na het bekrachtigen van de lus

6 Frequentie F 1–4/4* 4 onafhankelijke frequenties mogelijk

7
Richtingslogica
(Alleen bij type met
2 lussen)

d
—

—
— —*

Richting lus 1 naar 2
Richting lus 2 naar 1
Beide richtingen

Deze parameter word niet getoond
als onder parameter 0 funktie 4
gekozen is.

8 2. uitgangen
(Alleen bij 2 lussen) o 0–1/0* 2. relais activeren, voorwaarde basisfunctie 

= 0 bij de 2. lus Alleen bij 2 lussen mogelijk

A Terug naar
inbedrijf modus

Knop Mode 2 sec indrukken tot in het display
links boven A verschijnt.

Knop «SIM1» (Mode) en SIM2 (Data) gelijktijdig indrukken (2 sec) tot in het display linksboven S verschijnt. In modus
simulatie kan het activeren van de lus met de gekozen tijdfunctie getest worden. Het is ook mogelijk om alleen de uitgangen
te activeren. Tijdens deze modus wordt tevens de inductiviteit van de lus met een nauwkeurigheid van +/– 10% getoond.
(zie tabel 3)
Door het indrukken van «SIM1» (Mode) gedurende 2 sec kan de simulatiemode op ieder moment verlaten worden

7 Simulatie

Display simulatie Aanduiding Sim 1 Sim 2 Toelichting

S Activeren van de lus L 0–1 De uitgangen worden met de gekozen tijdfunctie ingeschakeld

S Activeren van de 
uitgangen o 0–1 De uitgangen worden zonder tijdfunctie in- en uitgeschakeld

S Activeren
alarmuitgang A 0–1 De alarmrelais worden in- en uitgeschakeld

u Inductiviteit Waarde De inductiveiteit van de aangesloten lus(n) word in µH getoond (+/– 10%)

A Terug naar 
inbedrijf modus Knop Mode 2 sec indrukken tot links boven A verschijnt

Tabel 3

Tabel 2 * Fabrieksinstelling

2s



8 Foutcodes

Bij het optreden van een fout branden A en E na elkaar en wordt een foutcode zoals b.v. 001 getoond (zie tabel 4). De LED verandert in rood en knippert.
 

De laatste 5 fouten worden opgeslagen en kunnen via de LCD display uitgelezen worden. Door het kort indrukken van de knop Data verschijnt de laatste van de
5 in het display. Na opnieuw kort indrukken verschijnt de voorlaatste fout, etc. Na 6 maal indrukken schakelt het apparaat weer naar automatische werking.
Door knop Data gedurende 2. sec in te drukken worden alle foutcodes verwijderd.

8.1 Opslaan van fouten

9 Technische gegevens

Voedingsspanning

Vermogen
Inschakelduur
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
Lusinductiviteit
Frequentie bereik
Aanspreek gevoeligheid

Houdtijd
Lus aansluitkabel

Lus weerstand
Uitgangsrelais (Lus)
Uitgangsrelais(Alarm)
Reactietijd

Keurmerken
Veiligheid
Behuizing
Aansluiting
Afmetingen
Gewicht
Afdichting

24 VACDC +/– 10%   84 mA
85–264 VAC   50/60 Hz   7.5–24 mA
Max. 2 VA
100%
–20°Ctot + 60°C
–40°C tot + 70°C
<95%
max. 40–1000 µH, ideaal 80–300 µH
20–100 kHz in 4 stappen
9 stappen 0.01 – 4.00 (frequentieverandering in %)
9 0.01%
8 0.02%
7 0.05%
6 0.10%
5 0.20%
4 0.50%
3 1.00%
2 2.00%
1 4.00%
Oneindig of volgens programmering
max 200m 1.5mm2
Minstens 20 maal getwist per meter
< 8 Ohm inclusief toevoer kabel
230VAC 2A AC1
60VAC 0.3A AC1
1-lus 150 ms
2-lussen 300 ms
R&TTE 1999/5/EG
73/23/EWG
Voor DIN-rail montage, materiaal polyamid rood-grijs
Steekklemmen
85 x 91 x 22.5 mm
200 g
IP30

Uw aanspreekpartner

Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
Zwitserland
Telefoon +41 52 687 11 11
Telefax +41 52 687 11 12
info@bircher.com
www.bircher-reglomat.com

Display E001 E002 E011 E012 E101 E201 E301 E302 E311 E312

Fout verbroken
lus 1

Verbroken
lus 2 

Kortsluiting
lus 1

Kortsluiting
lus 2

Onder-
spanning

EPROM
fout

Lus 1 
te groot

Lus 2 
te groot

Lus 1 
te klein

Lus 2 
te klein

Tabel 4
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