
Parkeringsskylt
Ett komplett system för att känna av och visa antalet lediga platser det finns kvar 
att parkera på. Displayerna finns i många olika storlekar och modeller. 
Vårt sortiment av P-ledningssystem för trafikinformation kan 
kundanpassas efter önskemål.

• Anpassad för nordiskt klimat
• Enkel att installera och ställa in
• Ljusstarka dioder som är fullt synliga i dagsljus
• Textändring och övervakning via webben. (option)

Parkeringsskylt
Textdisplay och Slinga - Utomhus - Röda tecken

SWE
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Undrar du något? Tveka inte att kontakta oss

Display

Microbus GTX-seria med utomhusdisplayer 
i flera olika storlekar och färger.
Standarddisplay för Parkeringsdisplay är 
GTX16-16x128 eller
GTX16-XXxXXX.

Styrskåp

För inkoppling av slingor och
displaykommunikation. Konfigurering av 
antalet platser m.m. görs här.

2st induktiva slingor

Slingorna grävs ner och känner av om
fordon rör sig över dem med hjälp av
induktion. 2st slingor med inkopplingskabel på 
10m ingår i standardpaketet.

 Översikt:  Hårdvara
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Kallt och varmt bitumen, samt syntetharts är
lämpligt som fogmaterial.
Vid användning av varm bitumen måste man tänka 
på temperaturresistansen hos slingkabelns
isolation (temperaturresistans i förhållande till
specifikationerna från slingkabelns tillverkare).
Ett nylonsnöre behövs endast om varm bitumen 
används som fogmaterial. Snöret fungerar som 
temperaturavlasning för slingkabeln.

Omgivningsförhållanden Rekommendationer

Betongarmering Minst 5 cm avstånd (så mycket som möjligt)

Andra el-kablar Skärmad matarkabel som till slingan

Flyttbara föremål av metall Håll ettt avstånd på minst 1 m (t. ex. till portblad)

Ej flyttbara föremål av metall Håll ett avstånd på minst 0,5 m

Högspänningsledningar och el-kablar Skärmad elektrisk matarkabel fram till slingan i separat kanal

Stora avstånd till slingdetektorn Skärmad matarkabel fram till slingan

Fogmaterial:

Slingkabel:

Nylonsnöre

Fogmaterial

Nylonsnöre

Slingkabel

30 - 55 mm

5 - 8 mm

1. Spåret skärs ut i vägytan i enlighet med slingans avsedda dimension.
2. Vid varje hörn måste man göra grenade spår (45° vinkel) eller ett borrat hål.
3. Spåret måste därefter rengöras (undvik fukt).
4. Lägg i slingkabeln.
5. Bekräfta induktansen/prova med en slingdetektor.
6. Därefter måste spåret förseglas korrekt med varmt eller kallt fogmaterial.
(Temperaturresistansen hos kabelhöljet måste beaktas om varmt fogmaterial
används. Använd godkänd temperaturtålig kabel.) Följande aspekter måste
beaktas vid installation:

• Inga sprickor får förekomma i vägen. Ytan måste vara kontinuerligt solid.
• Undvik skada på slingkabelns isolation när slingan nedlägges.
• Iakta försiktighet när slingan läggs över kanter.
• Slingkabeln får under inga omständigheter sticka upp ur spåret.
• Innan fogning skall ett nylonsnöre placeras på kabelpaketet och därefter fogas in. Fogningen 

måste vara vattentät - ingen fukt får komma in i slingspåret.
• När fogningen är avslutad får inte slingkabeln flyttas innan fogningen har härdat fullständigt.
• När härdningen är avslutad skall isolatioonsresistansen mätas mot jord (>10MOhm vid 250V 

provspänning)

45°

Borra

Lägga slingspår runt hörn

  Installation

  Installation: Påverkan från Omgivning, Dimensionering och Råd Gällande Slingspår

  Installation: Tillverkning av Slingspår
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Slinggeometri för 
personbilar

PassagerarbilLW VW

För bästa detektering skall slingans 
bredd väljas lika med, eller mindre 
än, den bredaste passagerarbilen 
som skall passera genom slingan. För 
detta syfte måste slingans bredd vara 
LW < VW

Slinggeometri för 
lätta/tunga
lastbilar

LW LGV/HGV VW
För bästa detektering skall slingans 
bredd väljas lika med, eller mindre än, 
den bredaste lätta/tunga lastbilen som 
skall passera genom slingan.

Slinggeometri för 
fordon med två 
hjul 45°

SB För att garantera en optimal
detektering av fordon med två hjul 
skall slingan placeras som en
trapetsoid eller ett parallellogram. Den 
får inte vara installerad för lågt.

Slinggeometri för 
personbilar och 
nyttofordon/last-
bilar

LW LGV/HGV PassagerarbilVW

För detta syfte måste slingans bredd 
vara konstruerad så att även lätta/
tunga lastbilar kan detekteras på ett 
säkert och korrekt sätt. Det är därför 
viktigt att slingan alltid installeras för 
den största lastbil som ska
detekteras. LW < VW

Slinggeometri för 
detektering av 
färdriktning från 
slinga 1 till slinga 
2, eller slinga 2 till 
slinga 1

Personbilar Slinga 1 Slinga 2 personbilarLW

LD

Fordonets längd

VW

Med hjälp av en 2-kanals slingdetektor 
kan färdriktningsdetektering aktiveras. 
Båda slingorna måste konstrueras i 
enlighet med regeln LW < VW.
Dessutom måste avståndet LD
upprätthållas: LD = max. 0.5*fordonets 
längd.

Slinggeometri 
för begränsade 
utrymmes-
förhållanden

LW VWPassagerarbil

Vid begränsade
utrymmesförhållanden (i närheten av 
metallföremål, t. ex. en grind),
rekommenderas att installera en
slinga i form av en 8. LW = ca. 1m

Som ett grundkriterie vid slingdimensionering måste säker funktion som helthet förs systemet 
beaktas. Det är därför viktigt att slingan alltid konstrueras för det största fordon som skall detekteras. 
Slingsystem aktiveras endast av metall.

Slingans geometri skall anpassas efter induviduella krav. För detta syfte måste alltid särskiljas för 
slinggeometri mellan detektering av passagerarbilar, lätta/tunga lastbilar, fordon med två hjul, blandad 
applikation, samt riktningslogik. Som ett resultat fastställs slingans dimensionering av de fordon som 
skall detekteras och av lokala förhållanden.

Tabell med de vanligaste slinggeometrierna:

  Installation: Slinggeometri
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Oönskad dämpning: Åtgärd:

Järnarmering i betongvägbeläggning Ett tillräckligt avstånd till slingan måste bibehållas.

Temperatursvängningar Ingen effekt vid andvändningen av ProLoop-detektorn.

Elektriska lednignar i närheten Ett tillräckligt avstånd till slingan måste bibehållas.

Elektriska system Ett tillräckligt avstånd till slingan måste bibehållas.

Andra slingsystem
Tillämpning av olika oscillationsfrekvenser för de enskilda
slingdetektorerna, bibehåll tillräckligt avstånd till andra slingor, 
använd 2-kanalsslingdetektor för 2 olika slingsystem.

Grindar, interferens, bommar av metall Ett tillräckligt avstånd till slingan måste bibehållas.

Slingans dämpning genom fordonet som ska detekteras är en avgörande faktor för att ett slingsystem 
ska fungera korrekt. Dämpning från andra källor, t. ex. metallföremål, angränsande slingor osv. kan 
påverka den funktionen. Man mpste därför redan på förhand under planersingsfasen ta hänsyn till 
sådana motverkningar och reducera dem till ett minimum.

Beroende på om parkeringen har dedikerade in- och utgångar eller om ingång är samma som utgång 
så måste slingan placeras olika. Om det finns ingång och utgång placeras det en slinga på vardera fil, 
ses nedan.

  Installation: Problem vid installation

  Installation: Enkelfiligt Eller Dubbelfiligt
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Om det däremot finns endast en fil för ut och inkörning så måste slingorna placeras i serie. Slingorna 
kan på så sätt se om en bil är påväg ut eller in genom att registrera vilken av slingorna som först ger 
utslag. Se exempel nedan.

  Installation: Enkelfiligt Eller Dubbelfiligt
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Slingdetekor Slinga Slingarrangemang Problem Åtgärd Effekt

1-kanals 
slingdetektor

1

1 2

Oscillations-
frekvensen är 

likadant inställd för 
båda sling-

detektorerna.
Påverkan är möjlig

Låt frekvensen för 
slingsdetektor 1 

vara den inställda, 
och ändra

frekvensen för sling-
detektor 2 till en
annan frekvens

Installera de båda 
slingorna med olika 

antal varv

P.g.a. de olika
oscillations-

frekvenserna för 
de två 1-kanals 

slingdetektorerna 
är korssignaler inte 

längre möjliga
1-kanals 
slingdetektor

2

2-kanals-
slingdetektor

1

2
1 2 -

Genom
tillämpningen av en 

lämplig
2-kanals sling-

detektor förhindras 
korssignaler

2-kanals-
slingdetektor

1 och 2

1 2

3 4

Oscillations-
frekvensen är 

likadant inställd 
för båda 2-kanals 

slingsdetektorerna. 
Korssignaler är

möjliga

Låt frekvensen 
för 2-kanals sling-

detektor 1 vara den 
inställda, och

ändra frekvensen 
för 2-kanals sling-
detektor 2 till en
annan frekvens

Installera de båda 
slingorna med olika 

antal varv

P.g.a. de olika
oscillations-

frekvenserna för 
de två 2-kanals 

slingdetektorerna 
är korssignaler inte 

längre möjliga2-kanals-
slingdetektor

3 och 4

1-kanals-
slingdetektor

1

1 2 3

Oscillations-
frekvensen är

inställd på samma 
frekvensvärden för 
2-kanals sling-de-

tektorn och
1-kanals sling-
detektorn.Kors-

signaler är möjliga

Låt frekvensen 
för 2-kanals sling-

detektor 1 vara den 
inställda, och

ändra frekvensen 
för 2-kanals sling-
detektor 2 till en
annan frekvens

Installera de båda 
slingorna med olika 

antal varv

P.g.a. de olika
oscillationsfrekven-
serna för 1-kanals 
slingdetektorn och 

2-kanals sling-
detektorn är 

korssignaler inte 
längre möjliga

2-kanals-
slingdetektor

2 och 3

Det händer ofta att flera slingsystem installeras bredvid varandra. Det kan medföra att korssignaler 
skapas från det ena slingsystemet till det andra. Detta problem kan emellertid förhindras genom att 
man väljer olika oscillationsfrekvenser flr de enskilda slingsystemen. Det kan åstadkommas om man 
stöller in olika oscillationsfrekvenser med hjälp av en lämplig slingdetektor eller genom att installera 
slingor med olika antal varv.

Nyckel: påverkan ingen påverkan

  Installation: Interferens
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Defekt/funktions-
störning

Möjlig Orsak Problem/åtgärd

1: Vissa fordon
detekteras inte (t. ex. 
personbilar - ja; tunga 
lastbilar - nej).

•	 Slingdetektorns känslighet har ställts in för lågt
•	 Slinggeometrin är felaktigt vald
•	 Korssignaler finns från ett annar slingsystem
•	 Slingans matarkabel har rullats upp istället för 

att kortas till lämplig längd
•	 Andra metallföremål orsakar permanent 

dämpning

•	 Öka slingdetektorns reaktionskänslighet
•	 Kontrollera slingans upplägg
•	 Förkorta slingans matarledning till lämplig längd och 

överväg korrekt tvinning
•	 Ställ in slingfrekvenserna för angränsande 

slingsystem till olika frekvensvärde

2: Släpvagns- 
kopplingen detekteras 
inte.

•	 Automatisk ökning av detektionskänsligheten 
inte påslagen vid lämplig slingdetektor

•	 Slå på den automatiska känslighetshöjningen på en 
lämplig slingdetektor

3: Detektion äger inte 
rum, trots att sling-
detektorn är försedd 
med nätspänning.

•	 Slingmåttet är för stort
•	 slingemåttet är för litet
•	 slingdetektektorn får inte tillräckligt med ström
•	 slingan har en kortslutning
•	 slingan har ett brott

•	 Mät induktivitetn med hjälp av en lämplig sling-
detektor och dimensionera antalet varv för slingan i 
enlighet med det värde (helst 80-300 µH) som 
anges på slingdetetktorn.

•	 Kontrollera strömmatningen och se till att den 
stämmer med detektorns specificationer.

•	 Mät slingmotståndet med hjälp av en ohmmeter och 
lägg om slingan på nytt om kortslutning förekommer

•	 Om brott förekommer, inspektera anslutningen till 
matarledning, lägg om slingan.

4: Systemet reagerar 
på fordon som inte är 
avsedda att
detekteras

•	 Slingsystemets detektionskänslighet är för 
högt inställd

•	 Testa systemets funktion med hjälp av olika fordon. 
Använd till detta också fordon som inte är avsedda 
att detekteras. Ställ därefter in detektions-

•	 känsligheten så att fordon avsedda för detektion 
faktiskt blir detekterade, men inte andra fordon.

5: Slingdetektorn
signalerar en
detektion, trots att 
inget fordon har 
passerat(står på
slingan).

•	 Korssignaler förekommer från ett annat 
slingsystem

•	 Slingan har inte installerats korrekt (matar-
kabeln har inte tvinnatts, den matarkabel som 
används är inte skärmad, andra metallföremål 
har placerats för nära, slingkabeln kan röra sig 
inom slingspåret, andra elektriska störnings-
källor finns i närheten)

•	 Slingans isolering är skadad eller slingans 
motstånd är för högt. Se punkt 7

•	 Alla slingsystem i närheten måste ställas in på olika 
oscillationsfrekvenser

•	 Inspektera slingkabelns upplägg och hindra alla 
rörelser genom lämpliga åtgärder (t. ex. genom 
sandfyllning)

•	 Inspektera matarledningens tvinning
•	 Installera slingan på ett tillräckligt (stort) avstånd till 

andra metallföremål
•	 Bibehåll också ett lämpligt (stort) avstånd till 

elektriska störningskällor t. ex. fjärrstyrda 
ingångssystem

•	 Använd skärmade matarledningar
6: Slingdetektorn
detekterar permanent 
att slingan är
upptagen, trots att 
inget fordon finns på 
slingan

•	 Slingan eller dess matarkabel är skadad 
(kortslutning eller brott)

•	 Se punkt 3

7: I regnigt väder blir 
det tillfälliga
funktionsstörningar

•	 Slingkabelns isolering är skadad
•	 Anslutningen mellan slinga och matarkabel har 

inte utförts vattentätt

•	 Mät isoleringsmotståndet. Om det inte är större än 1 
MOhm är isoleringan skadad, slingkabeln eller 
matarledningen måste bytas ut

•	 Lägg ut slingan och dess matarledning och 
installera anslutningen vatentätt

8: Detektionen av 
rörelseriktningen 
fungerar inte

•	 Avståndet är för stort mellan de två slingorna
•	 felaktig funktion är inställd på slingdetektorn

•	 Avståndet mellan de två slingorna måste väljas så 
att båda slingorna är upptagna en kort stund.

•	 Ställ in korrekt funktion på slingdetektorn

9: Slingsystemet kan 
inte justeras

•	 Slingan har en felaktig slinginduktivitet (värdet 
ligger inte inom det tillåtna driftsintervallet för 
slingdetektorn)

•	 Slingan har en skada
•	 Slingdetektorn är skadad

•	 Anpassa antalet varv för slingan i enlighet med 
slinggeometrin

•	 Inspektera slingan efter skador
•	 Byt ut slingdetektorn

  Detektering av Funktionsstörning och Felsökning
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 Inställning av antalet platser. (för standardsystem utan webb-koppling)

1 32 4 5 76 8 9 1110 12 13 1514 16

14 28163264128256

Dippomkopplare

512

Värde

På apparatskåpet sitter det två grupper med dippar numrerade 1-16. Dippar 1-6 är dippomkopplare 
och konfigureras vid leverans. Dippar 7-16 har de värden som visas i bilden ovan. Antalet bilar som 
kan parkera på en viss parkeringsplats är 10 plus värdet på dipparna 7-16 som är till. Se exempel 
nedan:

I det första exemplet är dipp 11, 13 och 14 till. 
Detta innebär att det finns 10+4+8+32=54 platser.

I nästa exemplet är dipp 8, 11 och 13 till. Detta
innebär att det finns 10+8+32+256=306 platser.

För att enkelt ställa in till ett visst antal platser ta det antal platser du vill ha och ta bort tio. Börja sen 
att ta bort det största värdet du kan enligt översikten utan att få ett negativt tal och slå till den dippen. 
Därefter tar du bort nästkommande största värde efter det och slår till den dippen. Fortsätt tills du når 
noll. Exempel på 302 platser:

302 platser minus 10 platser är 292 platser.

Om vi ska ta bort det största värde vi kan från 
292 utan att få ett negativt värde slår vi till dippen 
för 256, alltså dipp nummer 8, vilket du kan se i 
översikten.

Det är då kvar 292-256=36. Det största vi kan ta 
bort utan att få ett negativt värder är då 32, altså 
dipp nummer 11.

Det är då kvar 39-32=4. Det största vi kan ta bort 
utan att få ett negativt värder är då 4, altså dipp
nummer 14. Vi är då på noll och dipparna är
korrekt inställda!

Dip-switchar på styrkort:

32

256

256 32

256 32 4

8 4

256 832
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