
SENSOR LOOP INDUTIVO

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação e uso e termo de garantia.
Aviso: Siga todas as instruções de segurança e instalação corretamente para 
evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser feita por um profissional, procure 
um distribuidor.

1.INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO

2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

5.SENSIBILIDADE

4.CONFIGURANDO O EQUIPAMENTO 

6.CONFIGURAÇÃO DE FREQUÊNCIA

9.PULSO DE ENTRADA E SAÍDA

10.INDICAÇÃO DO LED

11.STATUS DO RELÉ

12.SUGESTÃO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO LOOP INDUTIVO

7.MODO PULSO OU MODO PRESENÇA

8.DIP DE CONFIGURAÇÃO DE TEMPO 
CUIDADO 
Instruções de segurança importantes. 
Siga todas as instruções, pois a instalação incorreta pode causar sérios danos.
É importante cumprir essas instruções para sua própria segurança e a de outras 
pessoas. Prossiga com as instruções.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO E PRETENSÃO DE USO
Controle de cancelas
Controle de portas e portões
Gestão de tráfego de estacionamento
Qualquer forma de uso ou condições não descritas neste manual podem ser 
consideradas impróprias e proibidas

O sensor Loop Indutivo é um sistema usado para detectar a presença de veículos 
através do loop indutivo com as seguintes características:
•  (1) Alimentação da placa 12-24V (AC ou DC). Corrente necessária: 500 mA;
•  2 canais para conexão do loop indutivo; (2) LOOP1 e (3) LOOP2;
• O equipamento se ajusta automaticamente com loops de indutância entre 
100uH - 1mH;
•  Frequência nominal de trabalho de 10 – 100 kHz;
•  2 saídas de relé correspondentes à cada canal. (4) Especificações: 5Vcc/ 1A 
- 30Vcc/ 500mA (5) Saída 1 - COM1/NA1/NF1 e (6) Saída 2 – COM2/NA2/NF2);
•  Case com trilho padrão DIN e proteção IP 44.

- A sensibilidade e a frequência são configuradas individualmente para cada ca-
nal de loop;
- Pulso de relé no momento de entrada ou saída do veículo;
- Configuração de tempo de pulso e presença do veículo;
- Status do sensor indicado através de Led;

A configuração de sensibilidade é a variação mínima da frequência para carac-
terizar um acionamento. Quanto mais sensível, maior a facilidade de o sensor 
acionar com veículos. Cada canal é configurado individualmente e possui até 
4 níveis utilizando combinação de duas dips. (7) As dips 1 e 2 configuram a 
sensibilidade do canal 1. (8) As dips 2 e 3 configuram a sensibilidade do canal 
2. Veja a tabela 1.

(9) Essa configuração é usada para criar uma divergência de frequência dos 
canais e são configuradas separadamente pelas dips 6 e 7. Com a diferença de 
frequência há uma diminuição na interferência cruzada entre os canais. Assim, a 
frequência pode ser configurada em 2 níveis: alto ou baixo. Os valores variam de 
acordo com a indutância do loop utilizado. Mudando a condição da dip, deve-se 
pressionar a (10) tecla Reset sem a presença de veículos sobre o loop. Veja a 
configuração de frequência na tabela 2.

A configuração de pulso de entrada e saída determina o momento em que ocorre 
o pulso do relé. Caso o sensor esteja configurado como pulso de entrada, o relé 
aciona no momento que o veículo entra na área de detecção do loop. Caso o 
sensor esteja configurado como pulso de saída, o relé aciona no momento que 
o veículo sai da área de detecção do loop. A configuração é individual para os 
canais. A dip 1 configura o tipo de pulso do canal 1 e a dip 3 configura o tipo de 
pulso do canal 2. Veja a tabela 4.

(15) Status do sensor visível através de LED, veja a tabela 5. 

A tabela 6 mostra os contatos do relé de acordo com o status do sensor.

Outros layouts de loop podem ser feitos, como mostra a figura 5.  

As figuras a seguir mostram alguns métodos para montar o loop à terra assim 
como sua instalação. A instalação depende da estrada ou da via que precisa 
ser coberta.

A melhor maneira de detectar todo o tipo do veículo é instalar o loop perto da guia 
ou da parede, de maneira que as motocicletas também possam ser detectadas. A 
distância do meio-fio ou lateral deve ser de aproximadamente 30cm. O tamanho 
do loop é variável, dependerá da área restante que o instalador precisa cobrir. O 
loop padrão tem 1,8m x 1,8m, porém algumas motocicletas podem não ser detec-
tadas por conta do tamanho. Um tamanho usual do loop terá aproximadamente 
1,2m a 1,4m na largura e 2m a 2,5m no comprimento (fig. 1).
O formato indicado para instalação deste equipamento é de 1,4m x 2m; sempre 
instalado no centro da via. Usualmente o loop é feito com 3 a 5 voltas, usando 
um cabo 14 AWG.
As figuras 2, 3 e 4 ensinam como cortar corretamente o pavimento e algumas 
instruções gerais para construir um loop a partir do zero.

Se for preciso cobrir uma área ampla, é possível fazer um loop maior que segue 
algumas regras gerais, tais como manter o comprimento em 1,4m e estender a 
largura do loop, conforme mostrado na tabela 7. Deve-se notar que o aumento da 
largura do loop afetará a indução do mesmo, sendo necessário ajustar o número 
de voltas do cabo.

No entanto, é viável usar loops menores em série em vez de usar loops longos, 
porque loops longos têm espaços ou regiões que podem ser mais difíceis de ve-
rificar a presença do veículo. É possível repetir o padrão até que ele se aproxime 
dos lados da via ou estrada. (Fig. 6.)

O instalador pode querer usar um loop comercial de configuração prévia. Estes 
loops são mais fáceis de instalar e têm comprimentos e indutâncias diferentes, 
então, deve-se ter cuidado com estas características.

Para evitar danificar os cabos, os cortes devem ser feitos nos cantos do retângu-
lo. Prepare um corte diagonal com 15 cm em cada borda (fig. 3). Evite completar 
um corte quadrado para garantir que o piso não quebre.

O instalador deve sempre lembrar de torcer o cabo desde o nó da última volta do 
loop até a conexão do sensor, 20 vezes por metro (fig. 2).
A fissura ou vão deve ter 4 mm de espessura 40 a 50 mm de profundidade (de-
pende da quantidade de voltas do loop).(Fig. 4.)
É aconselhável cobrir o vão com epóxi, poliuretano ou selante de polietileno. A 
área deve estar limpa e seca antes da instalação do loop

(11) A dip 5 determina o funcionamento dos relés no momento de acionamento.
OFF = Modo presença. O relé permanece ativo enquanto o veículo estiver dentro 
da área de detecção, caso esteja configurado com tempo permanente. 
Configurado com tempo limitado, o relé permanece ativo de acordo com o tempo 
máximo determinado enquanto o veículo estiver na área de detecção. (Para con-
figuração de tempo de relé consulte a tabela 3).
ON = Modo pulso. O relé dá um pulso de 1 ou 1/2 segundo no momento de 
entrada ou saída do veículo da área de detecção. (Para configuração de tempo 
de pulso consulte a tabela 4).

(12) A dip de configuração de tempo determina as características do modo pulso 
e modo presença para cada canal individualmente. 
No modo presença, (13) as dips 1 e 2 configuram o tempo de relé do canal 1; (14) 
as dips 3 e 4 configuram o tempo de relé do canal 2. Veja a tabela 3.
No modo pulso, a dip 2 configura o tempo do relé no canal 1 e a dip 4 configura 
o tempo do relé no canal 2. Veja a tabela 4.

LOOP 1 LOOP 1 LOOP 2

DIP 1 2 3 4
BAIXA OFF OFF OFF OFF

MÉDIA-BAIXA OFF ON OFF ON

MÉDIA-ALTA ON OFF ON OFF

ALTA ON ON ON ON

CANAIS LOOP 1 LOOP 2

DIP 1 2 3 4

PERMANENTE OFF OFF OFF OFF

2 MINUTOS OFF ON OFF ON

5 MINUTOS ON OFF ON OFF

10 MINUTOS ON ON ON ON

CANAIS LOOP 1 LOOP 2

DIP 1 2 3 4

PULSO
/TEMPO

OFF PULSO DE 
ENTRADA ½ SEGUNDO PULSO DE 

ENTRADA
½ SEGUNDO

ON PULSO DE 
SAÍDA 1 SEGUNDO

PULSO DE 
SAÍDA

1 SEGUNDO
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Tabela 4

Tabela 5

Tabela 3

Tabela 2

Tabela 1

Tabela 7

Tabela 6CANAIS DIP
ON OFF

FREQUÊNCIA

1 6 BAIXA ALTA

2 7 BAIXA ALTA

STATUS LED CANAL 1 CANAL 2

AZUL SEM ERRO/SEM ACIONAMENTO

AZUL PISCANDO AJUSTE AUTOMÁTICO DE CANAIS

CIANO ACIONAMENTO -

VERDE - ACIONAMENTO

BRANCO ACIONAMENTO AMBOS OS CANAIS

VERMELHO ERRO LOOP ABERTO -

VERMELHO PISCANDO ERRO LOPP EM CURTO -

AZUL E VERMELHO 
PISCANDO

AJUSTE AUTOMÁTICO DO 
CANAL -

ROXO - ERRO LOOP EM ABERTO

ROXO PISCANDO - ERRO LOOP EM CURTO

AZUL E ROXO PISCANDO - AJUSTE AUTOMÁTICO DO 
CANAL

AMARELO ERRO EM AMBOS CANAIS

STATUS DO 
RELÉ LOOP LIVRE LOOP OCUPADO ERRO DO LOOP

NA ABERTO FECHADO FECHADO

NF FECHADO ABERTO ABERTO

LARGURA DO 
LAÇO

COMPRIMENTO DO 
LAÇO

COMPRIMENTO 
TOTAL DA PISTA VOLTAS DO CABO

1,4M 1,4M 2M 4

1,4M 2,8M 3,4M 3

1,4M 3,6M 4,2M 2

1,4M 5,0M 5,6M 1

TERMO DE GARANTIA

Os produtos da marca Nice possuem garantia de todas as partes, peças e com-
ponentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses 
(garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante 
apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.
Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um
distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado de-
feito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição 
de peças ou placas por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e 
as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a
seguir:
a)Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomendações 
do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local 
para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, característi-
cas de uso etc.
b)Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao pro-
duto.
c)Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alter-
ações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realiza-
do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;
d)Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes 
da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede 
elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede 
elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do des-
gaste natural das partes, peças e componentes; 
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(11) 2823-8800
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Assita no Youtube
/NiceBrasil

Acompanhe no 
Facebook
/NiceBrasil

Siga no Instagram
/NiceBrasil

www.niceforyou.com/br

e)Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da 
falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes 
da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decor-
rentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento 
e finalidade de utilização 
f)Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem 
sinais de adulteração.
g)O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h)Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas
provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com 
as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. 
Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil 
se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de 
seus produtos sem aviso prévio.
Nome do comprador:
Assinatura do comprador:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modo:
Lote:
Distribuidor:




