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ALERTAS 
Antes de utilizar este produto, verifique a tensão de funcionamento. Qualquer ligação mal 

feita poderá causar danos neste produto. Por favor leia cuidadosamente este manual antes de 

instalar a espira magnética. 

DIMENSÕES 
 

 

  

 

 

 

DADOS TÉCNICOS 
Modelo METAL100-E 

Alimentação AC230V ±10% a 50Hz 

Sensibilidade 50-1000µH 

Graus de sensibilidade 4 níveis selecionáveis 

Frequência 4 níveis – 20 a 170KHz 

Saídas 
2 relés de saída (5A/AC230V) 
Relé1 (presença): contato NO/NC de deteção de presença 
Relé2 (impulso): contato NO/NC à entrada ou à saída 

Modo de Presença Presença Permanente / Presença Limitada: 10 minutos 

Modo de Impulso Impulso de Entrada de Veículo ou Impulso de Saída 

Tempo de Impulso 500ms 

Indicadores 
“POWER”: Led Vermelho do Estado da Alimentação  
“DETECT”: Led Verde da Deteção de Passagem 

Proteção Interna 
Transformador isolado, regulador de tensão, Varistor e 
díodos de filtragem. 

Temperatura de 
funcionamento 

-10⁰C ~ 50⁰C 

 
LIGAÇÕES 
• ENCAIXE 11 PINOS • BLOCO DE LIGAÇÕES  
 
 

1- Alimentação L (AC230V)  
2- Neutro N (AC230V) 
3- Relé 2/Impulso Contato Aberto (NO) 
4- Relé 2/Impulso Comum (COM) 
5- Relé 1/Presença Contato Aberto (NO) 
6- Relé 1/Presença Comum (COM) 
7- Enrolamento Chão 
8- Enrolamento Chão 
9- Ligação Terra E   
10- Relé 1/Presença Contato Fechado (NC) 
11- Relé 2/Impulso Contato Fechado (NC) 

         AC230V ±10% 50Hz  
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CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 
 
A saída do relé1 atua de forma constante sempre que haja presença de um objeto metálico na 
passagem pela espira. Por conveniência há possibilidade de escolha de contato NC 
(normalmente fechado) ou de contato NO (normalmente aberto). 
 
A saída do relé2 atua através de um pequeno impulso com duração de 500ms somente à 
entrada ou à saída do objeto do perímetro de deteção da espira. Nesta saída pode também 
optar pelo tipo de contato NC (normalmente fechado) ou contato NO (normalmente aberto).  

 
 
• NOTAS 
Qualquer alteração nos interruptores DIP Switch com o módulo ligado à corrente obriga a que 
pressione no botão RESET para memorizar os parâmetros feitos e reiniciar o dispositivo. 
Durante o processo de inicialização o led “DETECT” pode piscar durante breves segundos, 
indicando essa situação que o módulo está num processo de autodiagnóstico. Nesta fase inicial 
também é medida a indutância. Por esse motivo não se recomenda que nesse momento a 
espira seja atravessada por qualquer objeto metálico, uma vez que essa passagem vai afetar a 
medição e o aparelho pode ficar descalibrado e afetar as passagens normais.   
 

 
 
 
• AJUSTE DE FREQUÊNCIA 
A frequência de funcionamento depende 
da forma geométrica, do tamanho e do 
número de voltas do enrolamento de fio 
existente. O ajuste da frequência de 
funcionamento pode ser feito através dos 
interruptores DIP SW1 e SW2 no painel 
frontal. 
 
 
 

FREQUÊNCIA DIP SW1 e SW2 

 
Baixa (20KHz) 

  

 
Média baixa 

  

 
Média alta 

  

 
Alta (170KHz) 

  

 
 
 

• SENSIBILIDADE 
Estão disponíveis 4 níveis de sensibilidade. 
O ajuste é feito através dos interruptores  
DIP SW3 e SW4. Os fatores que influenciam 
a sensibilidade incluem: o tamanho da 
espira, o número de voltas da espira, o 
tamanho dos cabos até à espira e a 
presença de elementos metálicos por baixo 
do enrolamento.  
 
 

SENSIBILIDADE DIP SW3 e SW4 

 
1 (Pouco Sensível) 

  

 
2 
  

 
3 
  

 
4 (Muito Sensível) 
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• SENSIBILIDADE AUTOMÁTICA  

O módulo METAL100-E pode aumentar a sensibilidade automaticamente quando o veículo 
passar pela espira, para garantir uma melhor deteção do veículo. A sensibilidade irá voltar à 
configuração anterior quando o veículo sair da espira. Esta função permite melhorar a 
qualidade da deteção.  
 

SENSIBILIDADE AUTOMÁTICA DIP SW5 

LIGADA 
 
  
 

DESLIGADA 
 
   
 

 
 
 

• FILTRAGEM AVANÇADA 

Quando existe uma forte radiação eletromagnética e existem erros frequentes do 
funcionamento da espira, pode ativar esta função para garantir um funcionamento mais 
estável. No entanto alerta-se para o facto de quando esta função está ativa poder haver uma 
redução da sensibilidade à passagem de veículos. 
 

FILTRAGEM AVANÇADA DIP SW6 

LIGADA 
 
  
 

 
DESLIGADA 

 

 
 

 
 
 
 

• MODO DE FUNCIONAMENTO DO RELÉ1 

O relé1 (relé de presença) pode ser configurado para ficar a atuar durante um período limitado 
de tempo (10 minutos) ou ser atuado sem limite de tempo (situações válidas quando o veículo 
permanece em cima da espira). 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO DO RELÉ1 DIP SW8 

PRESENÇA ILIMITADA 
 
  
 

PRESENÇA LIMITADA 10 MINUTOS 
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• MODO DE FUNCIONAMENTO DO RELÉ2 

É possível escolher quando o relé2 (relé de impulso) é atuado: se quando o veículo chega à 
espira ou se quando deixa a espira.  
 

MODO DE FUNCIONAMENTO DO RELÉ2 DIP SW7 

 
VEÍCULO ENTRA NA ESPIRA 

 

 
 

VEÍCULO SAI DA ESPIRA 
 
  
 

 
ATENÇÃO: o tempo de atuação do relé2 é de 500ms, não sendo possível alterar este valor. 
 
 
 

FUNCIONAMENTO E INDICADORES LED 
 

• POSIÇÕES DE CONTATO DOS RELÉS 

ESTADO RELÉ1 
RELÉ2 (SW7 ON - 

ENTRADA) 
RELÉ2 (SW7 OFF - 

SAÍDA) 

Sem Veículo 
   

Entrada Veículo 
 

Impulso 500ms 
 

Veículo Presente 
   

Saída Veículo 
  

Impulso 500ms 

 

 

• INDICADORES LED 

ESTADO 
LED VERMELHO 

(POWER) 
LED VERDE (DETECT) 

Ligado à Energia ACESO 
APAGADO – Se não estiver em modo de diagnóstico, em alarme de 

falha ou em deteção de passagem 

Diagnóstico ACESO  PISCA 1/2 VEZES 

Alarme de Falha ACESO PISCA CONSTANTE – Espira em Curto-circuito ou em circuito aberto  

Estado de Deteção ACESO 
ACESO: Presença de Objeto 

APAGADO: Objeto não detetado 

 

 

INSTALAÇÃO DA ESPIRA 
As espiras que funcionam por indução devem ser instaladas no solo dentro de rasgos abertos 
para esse fim. O corte do solo deve ser efetuado com uma máquina de corte específica (ou em 
alternativa com rebarbadora equipada de um disco de corte adequado). Os cantos devem ser 
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rematados com cortes transversais a 45⁰ para reduzir a possibilidade de danos ao fio condutor 
que vai servir o enrolamento da espira.  

 
Largura recomendada do corte: 4mm 
Profundidade recomendada do corte: 30~50mm 
 

As ranhuras devem ter um formato idêntico ao da imagem abaixo. Numa das extremidades 
mais próximas da berma da estrada deve ser feito um prolongamento do corte, para onde 
serão conduzidas as extremidades do enrolamento para ligar ao módulo de espira magnética. 
Os rasgos, depois de devidamente preenchidos com a espira, devem ser isolados com um 
composto epóxido ou com um betume tipo mástique, para que seja preenchido o rasgo criado 
até à superfície da estrada. 
 

 
 
 
 

 
 
Notas:  
Quando a largura da estrada for 3m, a largura da espira terá de ser 2m. 
Quando a largura da estrada for 4m, a largura da espira deverá de ser 3m. 

 

 



7 
 

SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO 
• CROSSTALK 

Quando duas espiras estão bastante próximas uma da outra o campo magnético de 

uma vai interferir e causar distúrbios no campo magnético da outra. Este fenómeno, 

chamado “Crosstalk”, pode provocar falsas deteções de passagem. 

Este efeito pode ser eliminado por: 

1) Mudar a frequência de operação no DIP SW1 do módulo de espira magnética; 

2) Aumentar a distância entre cada espira para pelo menos 2 metros; 

3) Verificar se o par de cabos desde a primeira espira até ao módulo não está junto 

do outro par de cabos para a outra espira; 

4) Ter uma ligação terra adequada. 

• REFORÇO METÁLICO 

A existência de um reforço metálico (por exemplo de ferro) debaixo da superfície da 

estrada pode afetar o funcionamento da espira e modificar a sua indutância. Se isso 

acontecer acrescente mais 2 voltas de cabo às 3 já existentes. 

• CABO DE LIGAÇÃO 

A porção de cabo que faz a ponte entre a zona da espira magnética e o módulo 

detetor deve ser entrelaçado pelo menos 10 a 12 vezes por metro. De notar que a 

sensibilidade das passagens vai diminuir com o aumento do comprimento deste 

segmento de cabo. 

• ESPECIFICAÇÕES DA ESPIRA E DO CABO DE LIGAÇÃO 

1) A espira e o cabo de ligação na prática são o mesmo fio condutor, ou seja, um cabo 

único (sem uniões), multifilar, flexível, isolado e com pelo menos 1,5mm² de 

secção; 

2) Não são recomendadas junções ou uniões entre a área de cabo da espira e a área 

de cabo de ligação ao módulo detetor. Se não houver outra possibilidade, as 

junções terão de ser soldadas e devidamente isoladas da água. 

3) O comprimento da espira será determinado pela largura da estrada. Em geral as 

espiras com mais de 10m de perímetro devem ser feitas com duas voltas de fio. 

Espiras com menos de 10m e mais de 6m de perímetro devem ser feitas com três 

ou mais voltas de fio.  Espiras com menos de 6m de perímetro devem ser feitas 

com quatro ou mais voltas de fio. 

 


