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1. Menü tuþunu ( * ) yýldýz görünceye kadar
 basýlý tut
2. Menüye her basýþta farklý seçenek gelir
3. +> ve <- tuþlarýyla ayar yapýlýr
4. Hafýzaya almak için Menü tuþunu ( * ) kayboluncaya kadar basýlý tut DÝKKAT

Anahtar ve sigorta
sadece elektronik
kartýn beslemesini
kapatýr.

Röle uçlarýna gelen
kablolarda elektrik
akýmý vardýr

Baðlantýlarý yetkili 
teknisyenler
yapmalýdýr

Tlf: 0 328 826 04 82  Fax: 0 328 826 04 81
OSMANÝYE

Kullanma kýlavuzu

DETESS METAL DETECTOR

Metal dedektör metal tespit 
ettiðinde kart üzerinde bulunan 3 
adet röle konum 
deðiþtirecektir.Kontrol etmek 
istediðiniz makinanýn kontaktör 
veya termik ucunu metal 1 yada 
metal 2 rölesine seri giriþ - çýkýþ 
yapacaksýnýz.Metal dedektör 
metal tespit ettiðinde röle kontak 
uçlarý konum deðiþtireceðinden 
kapalý olan devre açýk konuma 
gelecektir. Rölenin kontak 
uçlarýnda enerji yok olup kuru 
kontaktýr.

DETES MAGNET VE DEDEKTÖR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK 
MAK.ÝMLT.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.



Besleme gerilimi : 220 V  AC
Max güç              :  15  W
Pano                     :  IP 65
Sensör                  :  IP 65 DKP sac
Sensör kablosu     :  LIYCY
Besleme kablosu  :  2 x 1 mm 
Kumanda rölesi    : 10 Amp Enversör.
Ýkaz rölesi             :  6 Amp Enversör
Arýza rölesi           :  6 Amp Enversör.
LCD dijital ekran 
Hassasiyet ve diðer ayarlarý sayýsal deðer vererek yapabilme imkaný
Parazit ayarý 
Manuel ve otomatik resetleme
Geciktirme ayarý 
Iþýklý uyarý sinyali
Metal sinyali sayma ve sýfýrlama imkaný LCD ekran üzerinde

Metal dedektör ayar parametreleri

HASSASÝYET AYARI

 ( 1 )  En düþük hassasiyet seviyesidir yani metal algýlamasý en düþük seviyede metal büyüklüðü en 
büyük ölçüdedir  
250 En yüksek hassasiyet seviyesidir  yani metal algýlamasý en yüksek seviyede metal büyüklüðü ise 
en küçük ölçüdedir.
 
PARAZÝT FÝLTRE

Tesis de çalýþan makine ekipmanlarýnýn ( elektrik motoru – invertör - .v.b.) yaydýðý gözle görülmeyen 
elektrik parazitlerinin metal dedektöre bir etkisi söz konusu olduðundan, bu elektrik parazitlerinin metal 
dedektöre karþý etkisini azaltmak için deðiþken deðer verilerek ayar yapabilme imkaný saðlayan bir 
parametredir.En az  0 ile 10 arasý en çok 0 ile 25 arasýnda en verimli çalýþmayý saðlar.

PERÇÝN ZAMANI 

Perçin sensörü, ek yeri raptiye ile ekli yada muhtelif yerlerinde yýrtýlma olan bantlarda kullanýlýr.Metal 
dedektörde 10 cm gerisine takýlýr. Kývrýlmýþ (oval)  bantýn kenara gelecek þekilde ve sadece 1 adet raptiye 
görecek þekilde monte edilmelidir.
Sensör raptiye yi gördüðü anda arkasýnda kalan diðer raptiyeleride görmüþ olacak ve metal dedektörü 
(baþlýk)  by-pas etmiþ olacaktýr taki perçin metal dedektörün üstünden geçinceye kadar.By- pas süresini 
metal dedektör devreye alýndýðýnda ve sensörün üzerinden raptiye geçiþinde verilmelidir.Bu süre 
ortalama 1.00 ile 1.75 saniye olmalýdýr.

RESET  KONTROL

Reset butonu : Reset iþleminin manuel yapýlmasýný saðlar.
Otomatik  reset : Reset iþleminin otomatik olarak girilen süre sonunda resetleme yapýlmasýný 
saðlar.

GECÝKME SÜRESÝ

Otomatik reset için kullanýlan ayar parametresidir. Reset iþleminin otomatik olarak girilen süre sonunda 
resetleme yapýlmasýný saðlar. ( 250 milisaniye aralýklarla 0 ile 60 saniye arasý )

DURMA SÜRESÝ
Metal dedektörün metali gördükten sonra rölenin devreye girmesini yani bandýn veya sistemin 
gecikmeli olarak durmasý anlamýna gelir.(250 milisaniye aralýklarla 0 ile 60 saniye arasý)

DETESS METAL DEDEKTÖR 
KULLANMA KILAVUZU



Montaj iþlemi tamamlandýktan sonra cihaza enerji veriniz.
Cihazýn ilk kurulumunda parametreler aþaðýda verilmiþtir lütfen sýra ile kontrol ediniz.
menü tuþuna ayar lambasýnýn yanýp söndüðünü görünceye kadar basýlý tutup parametrelere giriniz menü 
tuþuna herbasýþta farklý parametrelere ulaþýp +> ve -< tuþu ile deðerleri giriniz istenilen deðeri girdikten 
sonra menü tuþu ile diðer parametreye geçip ayný þekilde deðeri giriniz son parametreden çýkmak ve 
hafýzaya almak için menü tuþuna ayar lambasý sönünceye kadar basýlý tutunuz.  
Hassasiyet                 175
Parazit                       10
Perçin zamaný           1.50 
Reset                         reset butonu
Gecikme srüesi         0 
Durma süresi            0     

Yukarýdaki iþlemleri yaptýktan sonra örnek metal parçayý metal dedektör sensörünün takýlý olduðu bandýn 
üstünden bandýn hareket yönü istikametinde banda deðecek þekilde bant hýzýnda geçiriniz cihaz panosu 
üstündeki metal lambasýnýn yanýp yanmadýðýný gözleyiniz.

Metal lambasý yanarsa cihaz metali algýlayýp cihazýn metal rölesi konum deðiþtirmiþtir reset butonuna 
basarak metal lambasýnýn söndüðünü gözleyiniz ayný anda metal röleside asýl konumuna gelmiþtir.

Eðer metali bandýn üstünden geçirdiðinizde metal lambasý yanmýyor ise daha büyük bir metal parça 
kullanýn  lamba yanarsa hassasiyet ayarýný artýrýp tekrar  örnek metali deneyiniz

lastik band ile
metal dedektör arasý
mesafe 2.5 - 5 cm olmalýdýr.
(Lastik bant kesinlikle metal 
dedektöre sürtmemelidir.)
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