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1.0 Giriş
Sisteme ilk enerji verildiğinde sistemin hazır olması için beklenen süre zarfında firmanın çalışma
alanlarını belirten animasyon oynatılır. Resim 1 ’de görsel yer almaktadır. Sağ alt köşede “Sistem” ve
“Ekran” sürüm bilgileri yer almaktadır.

Resim 1: Sistem ilk enerjilendiğindeki tanıtım ekranı

1.1 Ana ekran hızlı ayar
Ana ekranda, sol tarafta yer alan ayar seçenekleri(Resim 3), daha önceden ayarladığınız algı
ayarlarını hızlı bir şekilde sisteme tanımlanmasını sağlar. Ve sistem yeniden başlatılıncaya kadar
ilgili ayar üzerinden metal taraması gerçekleştirir.
Kırmızı arka planlı “Ürüne özel” butonu ise kullanılan varsayılan ayar için otomatik ürün
tanımlaması yapmak için kullanılır. Bu ayarda; “Ürüne özel” butonuna dokunduğunuzda, sistem 5
defa aynı ürünü dedektörden geçirmenizi isteyecektir. Belirtilen istek Resim 2 ‘de sağ alt köşede
gösterilmektedir. Dilerseniz 5 defa ürünü geçirmeden aynı butona(Ürüne özel) dokunarak işlemi iptal
edebilirsiniz. Bu ayar özel parametre bilgileri istemektedir. Detaylı açıklama; 2.8 Sistem ayarları
başlığı altında yer almaktadır. Lütfen göz atınız.
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Resim 2: Ürüne özel otomatik ayar

Resim 3: Ana ekrandaki hızlı ayar butonları

1.2

Ana ekran metal taramayı başlatma

Resim 4 ‘de de görüldüğü gibi bu buton aynı zamanda
algılanan sinyal seviyesini göstermektedir. Metal taramasını
başlatmak için gösterge üzerinde yer alan ikonda belirtildiği
gibi bir defa dokunmanız gerekir. Dokunduktan sonra gösterge
etrafında sistemin tarama durumunu gösteren kırmızı
animasyon, yeşil renge dönecektir. Ve belirtilen ayarlara göre
tarama başlayacaktır.

Resim 4: Metal taramayı başlatma butonu
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1.3

Ana ekran metal taramayı durdurma

Resim 5 ‘de metal taramasını durdurmak için gösterge
üzerinde yer alan ikonda belirtildiği gibi bir defa dokunmanız
gerekir. Dokunduktan sonra gösterge etrafında sistemin
tarama durumunu gösteren yeşil animasyon, kırmızı renge
dönecektir. Ve belirtilen ayarlara göre tarama başlayacaktır.

Resim 5:Metal taramayı durdurma butonu

1.4 Ana ekran ayar özetleri
Resim 6 ‘de gösterilen çizelgede aktif ya da pasif olan varsayılan ayar ve
değerler gösterilmektedir.
• [x] kare parantezi içerisinde yer alan değer, varsayılan ayarı
ifade eder.(Örneğin; Ayar 1[1], Ayar 2[2] vs.)
• Kare parantez yanındaki değer ise ilgili ayarın metal
algılamasını etkileyen değeri ifade eder.
• Yeşil renkli değerler ayarın aktif olduğunu yani sıfırdan
farklı bir değere sahip olduğunu belirtir.
• Kırmızı renkli değerler ayarın pasif olduğunu yani sıfır
değerine sahip ya da seçilebilen ayarlar için ilgili ayarın seçilmediğini
belirtir.
Örneğin; Resim 5’de “Filtre Özeti” kısmındaki “Ortalama” ayarında
Resim 6: Ayar özeti çizelgesi

“[2]500” değeri gösterilmektedir. Bu değer şunu ifade eder; Ortalama
ayarının varsayılanı 2. ayar ve değeri 500’dür.

1.5 Ana ekran Giriş-Çıkış göstergesi
Resim 7 ‘de sistemin özelliklerinden olan giriş ve çıkışların
göstergeleri mevcuttur. Kırmızı renk, ilgili giriş ya da çıkışın
pasif olduğunu, yeşil renk ise aktif olduğunu belirtir. Kullanıcı
isterse giriş veya çıkışların durumlarını bu gösterge üzerinden
gözlemleyebilir. Detaylı bilgi için “2.4 Giriş-Çıkış ayarları”
kısmına bakınız.

Resim 7: Giriş-Çıkış göstergesi
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1.6 Ana ekran metal ya da ürün algılama sayıları göstergesi
Resim 8 ‘de 3 adet gösterge bulunmaktadır. Kırmızı olan
gösterge metal taramasının yapıldığı süreyi gösterir.
Sistemin enerjisi kesildiğinde ya da “Ana sayfa” terk
edildiğinde sıfırlanır.
Resim 8: Metal ya da ürün algılama sayıları göstergesi

yapılan algılamadır.

Mavi olan gösterge, algılanan metal sayısını gösterir. Bu
algılama, kullanıcının yaptığı ayarlar referans alınarak

Yeşil olan gösterge, incelenen ürünün sayısını gösterir. Bu özellik daha çok engel sensörünün
algılayabileceği ve standart ebatlarda taranan ürünler için kullanışlıdır(Opsiyonel). Standart olmayan
ebatlara sahip ürünler, engel sensörünün yerleştirildiği konuma göre algılanamayabilir.
Algılanan ve incelenen ürünlerin sayısı kullanıcı tarafından sıfırlanıncaya kadar kalıcıdır. “Ürün
ayarları” ekranında sıfırlamak için gerekli butonlar yer almaktadır. Detaylı bilgi için “2.5 Ürün
ayarları” kısmına bakınız.
1.7 Ana ekran saat, tarih, gün, sıcaklık, sinyal göstergesi
Resim 9 ‘da 5 adet gösterge yer almaktadır. Sol üstteki “ - - “
çizgi ile belirtilen alanda haftanın günü gösterilir. Örneğin;
“Perşembe”.
Sağ üsteki “ - - °C ” ile belirtilen alanda ana kartın
bulunduğu pano içerisindeki sıcaklığı gösterir.
Resim 9: Saat, tarih, gün, sıcaklık, sinyal
göstergesi

“ - - : - - | - -.- -.- - - - “ ile belirtilen alanda saat ve tarih
yer almaktadır.

Saat ve tarihin altındaki küçük kareler ile parsellenmiş ekranda tarama sinyali gösterilir. Bu
göstergede kullanıcı, birkaç saniyelik geçmiş sinyal üzerindeki değişimleri inceleyebilmektedir.
1.8 Ana ekran son kayıt ve ardışık algılama zamanları göstergesi
Resim 10’da son algılanan metalin algı parametreleri yer almaktadır. Bu parametrelerin hemen
altında ise 12 tane zamanlayıcı göstergesi mevcuttur. Bu göstergeler ardışık ürün tarama(yaklaşık 30 cm
aralıklar ile) özelliğinde kullanılmaktadır ve opsiyonel bir özelliktir. Ardışık ürün tarama özelliği için
belirtilen yaklaşık 30 cm mesafesi, taranan ürünün metalize etkisine göre değişmektedir.
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Resim 10: Son algılanan metalin algı
parametreleri ve opsiyonel “ardışık ürün
algılama zamanlayıcıları” göstergesi

Son kayıt: Algılanan metalin sinyal kaydının sırasını belirtir.
Mavi sayaç(0000000): Metal algılandığı zamandaki varolan metal algılama sinyali sayısını belirtir.
Yeşil sayaç(0000000): Metal algılandığı zamandaki varolan ürün algılama sinyali sayısını belirtir.
Soldaki kırmızı değer(000): Metal sinyali değişimdeki makimum mutlak değer.
Sağdaki kırmızı değer(000): Metal sinyaline ait tarama sayısı
--:--:-- | --.--.-- : Metal algılamasının gerçekleştiği zaman.
1.9 Ana ekran “Bilgi” ve “Ayarlar” butonları

Resim 11: Ana ekran “Bilgi” ve “Ayarlar” butonları

olmanızı gerektirir.

Resim 11 ‘da iki adet buton görülmektedir. “Bilgi”
butonuna dokunarak üretici bilgilerine ulaşabilirsiniz
ve kullanım kılavuzu için yeni bir ekran üzerinden
kullanım kılavuzu bağlantılarını QR kod ile kolayca
indirebilir ya da direkt belirtilen bağlantı üzerinden
indirebilirsiniz. Bu işlem internet hizmetine sahip

“Ayarlar” butonu, sistemin kullanıcıya sunduğu ayarlar menüsüne yönlendirir. Kullanıcı ayarlar
menüsünden ihtiyacı olan ayara ulaşabilir.

2.0 Ayarlar ekranı
Resim 12 ‘da ayarlar ekranındaki seçenekler yer almaktadır. Gözatmak ya da değiştirmek istediğiniz
ayarlar için Resim 10 ‘daki seçeneklerden birine dokununuz.
Ana sayfa butonuna basarak ana ekrana gidebilirsiniz.
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•
•
•

•
•
•

•
•

HASSASİYET: Metal tarama hassasiyetini ayarlayabileceğiniz sayfaya yönlendirir.
FİLTRE: Elektriksel ya da titreşim gibi çevresel gürültülerin etkilerini azaltmak için kullanılan
parametrelerin bulunduğu sayfaya yönlendirir.
ZAMAN: Metal algılandığındaki ya da engel sensörü(Opsiyonel:Perçin) herhangi bir algılama
yaptığında ilgili algılamaya ait rölelerin kapanma ve açma sürelerini ayarlayabileceğiniz sayfaya
yönlendirir.
GİRİŞ-ÇIKIŞ: Sistemin kullanıcıya sunduğu giriş-çıkış özelliklerini açma, kapatma, tersleme
işlemlerinin düzenlenebileceği sayfaya yönlendirir.
ÜRÜN: Taranan ürün bilgilerini düzenleyeceğiniz sayfaya yönlendirir.
KAYIT: Algılanan ürünlerin kayıtlarına bakabileceğiniz, sıfırlayabileceğiz ve bazı özel istatiksel
bilgilere erişebileceğiniz bir ayar ekranıdır. Aynı zamanda Detay Magnet’e özel android uygulaması
ile kayıtları bluetooth teknolojisi ile telefonunuzda da inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi KAYIT ayarı
ekranı kısmında yer almaktadır. (Bu özellik üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir, aktif
değildir.)
TEST: Sistem üzerindeki birimlerin, giriş-çıkışların testlerini gerçekleştirebileceğiniz sayfa
yönlendirir.
SİSTEM: Sistem ile alakalı genel ayarları içerir.

Resim 12: Ayarlar ekranı
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2.1 Hassasiyet ayarları

Resim 13: Hassasiyet ayarları ekranı

Hassasiyet ayarları ekranında 3 farklı ayar bulunmaktadır. Bunlar;
1. Algı eşiği: Metalin algılanması için sınır sinyal seviyesi bu ayar ile yapılır. Ayarın değerini sağ
ve solunda bulunan butonlar ile arttırıp azaltabileceğiniz gibi kırmızı bar çubuğuna dokunarak da
kaydırma işlemi yapabilirsiniz. Bu ayar 1-180 arası değer alabilir. 1 değeri en hassas taramanın
yapıldığı değerdir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde yaklaşık 10 ‘dan küçük
değerler gürültü eşiğinin altında kaldığı gözlemlenmiştir(%100 oranda). Kullanıcının bu durumu
bilerek ayar yapması tavsiye edilir.
Not: Gürültü eşiği dedektör boyutlarına bağlı olarak artı veya eksi yönde değişmektedir.
2. Oran(%): Oran ayarı, sistemin ölçtüğü sinyali dijital olarak yüzde(%) işlemine sokar ve
göstergelerin kullanıcının istediği hassasiyette hareket etmesine olanak sağlar. Örneğin; bu ayar
%100 iken X metali için gösterge üzerindeki maksimum salınım sinyali 10 ise, %50 iken bu
salınım sinyali gösterge üzerinde 5 olarak gözükür.
Ayarın değerini sağ ve solunda bulunan butonlar ile arttırıp azaltabileceğiniz gibi mavi bar
çubuğuna dokunarak da kaydırma işlemi yapabilirsiniz. Bu ayar 1-100 arası değer alabilir. 100
değeri girişteki ilk fiziksel katman sinyalini aynen göstergeye aktarır.
Dedektör, algılama onayını oran değerini hesaba katılarak yapmaktadır.
3. Katsayı(Maks. 4x): Bu özellik geliştirme aşamasındadır ve belirtilen sürümler için aktif değildir.
Dedektör, bu ayarı dikkate almamaktadır.
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Ayarlarınızı yapmadan önce varsayılan ayarınızı belirtiniz. Sistemde fabrika ayarları olarak
varsayılan ayar, “Ayar 1” olarak atanmıştır. İlgili ayar sayfasına ilk girdiğinizde varsayılan ayar
kırmızı arkaplan ile seçilidir. İlgili hassasiyet ayarlarını yaptıktan sonra ayarlarınızın kalıcı olması
için kırmızı arkaplana sahip “ GÜNCELLE” butonuna basmayı unutmayınız.Belirtilen seçenekler
Resim 14 ‘de yer almaktadır.

Resim 14: Varsayılan ayar atama ve kaydetme

Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.

Resim 15: Geri ve Ana sayfa butonları

2.2 Filtre ayarları

Resim 16: Filtre ayarları ekranı
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Bu ayar ekranından dijital filtreleme işlemleri yapabilir ve metal tarama kalitenizi arttırabilirsiniz. Bu
ekranda 3 adet ayar bulunmaktadır.
1. Ortalama filtresi: Fiziksel olarak ölçülen sinyal seviyesini, algılama algoritmasına sokmadan
önce belirtilen adet kadar sinyal değeri toplayarak ortalamasını alır. Bu sayede küçük salınımların
etkisini metal tarama işlemi üzerinde azaltılır. 2-1000 arasında değer alabilir. Ortamdan ortama
değişmekle beraber, laboratuvar şartlarında 600 değeri tavsiye edilir.
2. Anti-Parazit filtresi:Bu filtre metal algılama algoritmasını desteklemektedir. Tarama işleminin
fiziksel tasarımından ötürü, metal sensörden geçerken yaklaşık olarak sinüsoidal bir sinyal
dalgalanması oluşturur. Bu filtre ile salınım dengesi kontrol edilir. Bu değer, çevresel etkilerden
dolayı dedektörün oluşturabileceği küçük sinüsoidal sinyallerin, algılama algoritması tarafından
bypass edilmesi için kullanılır. Taranacak ürünün etkisine göre bu değer değişebilir. Laboratuvar
ortamında 15 olarak ayarlanarak yapılan testlerde olumlu sonuçlar alınmıştır.
Not: Bu değerin arttırılması metal algılama hassasiyeti ile ters orantılıdır.
3. Sınır filtresi: Bu ayar alt ve üst olmak üzere iki parametreden oluşur. Taranan metalin, istenilen
sinyal değerlerinin dışında olup olmadığı bu ayar üzerindeki değerler ile kontrol edilir. Örneğin;
bizim metal algı sinyalimizin seviyesi 23 olsun(metal tünelden geçerken), alt parametre 20 ve üst
parametre 27 ise sistem çıkış vermez. Bu ayar ürün etkisinin fazla olduğu taramalarda
kullanılmalıdır.
Not: Eğer ürün etkisi 10 veya daha küçük ise bu ayarın kullanılmasına gerek yoktur. Ürün etkisi
diğer ayarlanan parametreler ile 15’den büyük ise bu ayarın kullanılması tavsiye edilir.
Ayarları aktifleştirdiğinizde ilgili ayarın başındaki beyaz kutuda Resim
17 ‘de görüldüğü gibi yeşil tik gözükecektir.
Resim 17: Ayarı aktifleştirme

Ayarlarınızı yapmadan önce varsayılan ayarınızı belirtiniz. Sistemde fabrika ayarları olarak
varsayılan ayar “Ayar 1” olarak atanmıştır. İlgili ayar sayfasına ilk girdiğinizde varsayılan ayar
kırmızı arkaplan ile seçilidir. İlgili filtre ayarlarını yaptıktan sonra ayarlarınızın kalıcı olması için
kırmızı arkaplana sahip “ GÜNCELLE” butonuna basmayı unutmayınız. Belirtilen seçenekler
Resim 14 ‘de yer almaktadır.
Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.
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2.3 Zaman ayarları
Resim 18 ‘da zaman ayarları ekranı görülmektedir. Bu ekranda 3 adet zaman ayarı mevcuttur.
1. Bekleme zamanı:Metal algılama rölesinin ne kadar süre aktif kalacağını belirtir.
2. Gecikme zamanı: Metal algılama rölesinin ne kadar süre sonra aktif olacağını belirtir.
3. Pas geçme zamanı: Perçin sensörü herhangi bir metal algıladığında, metal taramasını
belirtilen süre boyunca yok sayar.
3 adet zaman ibresinin üzerinde de belirtildiği gibi ilgili ayara ait ibrenin sağ yarım dairesine
dokunduğunuzda süre artar, sol yarım dairesine dokunduğunuzda ise süre azalır.

Resim 18: Zaman ayarları

Ayarlarınızı yapmadan önce varsayılan ayarınızı belirtiniz. Sistemde fabrika ayarları olarak
varsayılan ayar “Ayar 1” olarak atanmıştır. İlgili ayar sayfasına ilk girdiğinizde varsayılan ayar
kırmızı arkaplan ile seçilidir. İlgili zaman ayarlarını yaptıktan sonra ayarlarınızın kalıcı olması için
kırmızı arkaplana sahip “ GÜNCELLE” butonuna basmayı unutmayınız. Belirtilen seçenekler
Resim 14 ‘de yer almaktadır.
Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.
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2.4 Giriş-Çıkış ayarları
Resim 19 ‘da giriş-çıkış ayarları gösterilmektedir. Ayarları aktifleştirmek ya da pasifleştirmek
için ilgili ayarın başındaki beyaz kutuya basınız. Ayar aktif olduğunda kutuda yeşiltik ikonu
belirecektir. Dilerseniz çıkışları algılama durumuna göre tersleyebilirsiniz. Bunun için Resim 20 ‘de
belirtilen butonu kullanınız.

Resim 12: Giriş-Çıkış ayarları ekranı

Resim 20: Terslenmiş ve terslenmemiş çıkışlar

İlgili giriş-çıkış ayarlarını yaptıktan sonra ayarlarınızın kalıcı olması için kırmızı arkaplana sahip “
GÜNCELLE” butonuna basmayı unutmayınız. Belirtilen seçenekler Resim 14 ‘de yer almaktadır.
Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.
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2.5 Ürün ayarları
Resim 21 ‘de “ Ürün ayarları ekranı ” yer almaktadır. Bu ekran üzerinden algılanan ürün ve
incelenen ürün sayılarını sıfırlayabilirsiniz. Aynı zamanda sistem her yeni başlatmasında bu
sıfırlamayı otomatik olarak da yaptırabilirsiniz.
Not: “Ürün ayıklamak için IR sensör kullan” özelliği opsiyoneldir ve algılanan metalli ürünü
konveyör dışına otomatik olarak çıkartılması için kullanılır.

Resim 21: Ürün ayarları ekranı

Sıfırlamak istediğiniz ilgili kayıt için kaydın başında bulunan el ikonuna basınız. Eğer “Her yeni
başlatmada algılanan sinyali sıfırla” seçeneğini seçerseniz ya da seçilmiş olanı kaldırırsanız
ayarlarınızın kalıcı olması için “GÜNCELLE” butonuna basmadan sayfayı terk etmeyiniz. Elle
sinyal sıfırlama işlemi için “GÜNCELLE” butonuna basmanıza gerek yoktur.
Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.
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2.6 Kayıt ayarları
Sistem tasarımında bütün algılanan sinyaller kayıt altına alınır. Bu kayıtlar kullanıcı tarafındaki
problemlerin tespitinde kullanılabilir. Resim 22 ‘de kayıt ekranı görüntüsü yer almaktadır. Ek olarak;
deneme olarak bluetooth özelliği de sisteme dahil edilmiştir. Bu özellik ile android cihaza sahip olan
kullanıcı firmaya ait olan uygulama üzerinden cihaza bağlanabilir ve kayıtları android cihazından
kontrol edebilmektedir.
Not: Bluetooth özelliği geliştirme aşamasındadır ve aktif değildir.

Resim 3: Kayıt ayarları ekranı

Resim 4: Kayıtları temizleme işlemi

Resim 23 ‘deki el ikonuna basarak bütün kayıtları
temizleyebilirsiniz. Sınırlı sayıda kayıt hafızası yer
almaktadır. Bu sınır 200 adettir.
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Resim 24: Toplam kayıt grafiği ve kayıtlar

Resim 24 ‘de toplam kayıt grafiği yer almaktadır. Bu grafik üzerinden 24 saatlik dilimde
algılanan sinyallerin yoğun olduğu saat dilimini gözlemleyebilirsiniz. Bu bilgi ile algılamanın fazla
olduğu saat aralığı içerisindeki diğer üretim birimlerindeki farklılıklar hakkında araştırma
yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için grafiğin sol ve sağ alt köşelerindeki kırmızı ve mavi butonlara
basabilir ve tek tek algılanan sinyal hakkındaki verileri inceleyebilirsiniz.
Eğer kareler ile parsellenmiş grafiğe dokunursanız kademeli olarak grafik üzerinde yakınlaştırma
yapabilirsiniz.
Not:Sinyal eksenindeki değerler %100 ölçekli skala için geçerlidir.
Güncel bilgiler başlığı altında ek bilgiler yer almaktadır. Bluetooth ikonun bastığınızda Resim 25
‘deki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.
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Resim 5: Bluetooth ekranı

Eğer sistem dahilinde bluetooth özelliğini de üreticiden istemişseniz, sinyal kayıtlarınızı android
cihazınız ile de kontrol edebilirsiniz.
Yapmanız gerekenler;
1. QR kodu okutarak ya da Play Store üzerinden DETAY MAGNET araması yaparak
uygulamayı cihazınıza indiriniz.(Cihazınız minimum Android4.4 sürümüne sahip olmalı.)
2. Pasif butonuna basıp, bluetooth cihazını açınız.
3. Cihazınıza indirdiğiniz Detay Magnet uygulamasını açınız.
4. Uygulamada istenilen bilgileri doldurup bağlantıyı sağlayınız.
5. Kayıtların cihazınıza gönderilmesi biraz zaman alabilir, lütfen bu süre zarfında bekleyiniz.
Not: Bluetooth özelliği geliştirme aşamasındadır, aktif değildir.
Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.
2.7 Test ayarları
Resim 26 ‘de Test ekranı gösterilmektedir. Bu ekran üzerinden sistem üzerindeki dijital sinyal
bilgilerini gözlemleyebilirsiniz. Sağ tarafa yaslı olan butonları kullanarak ilgili test işlemlerini
yapabilirsiniz. Dijital girişler için sayfanın altında 1-0 test durumu göstergesi yer almaktadır.
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Resim 6: Test ekranı

Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.
2.8

Sistem ayarları

Sistem ayarları ekranı üzerinden saat, tarih, haftanın günü, arayüz dilini ayarlayabilir ve
fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz. Ek olarak “Ayar bloğu 1” alanında 7 adet ayar bulunmaktadır.
Bunlar;
1. Metal sensörünü aktifleştir: Metal taraması için sistem gereksinimleri aktif hale
getirilir.(İlgili sürüm için dikkate alınmaz.)
2. Sesli uyarılar:Arayüz üzerinde gezinirken ya da algılama meydana geldiğinde
kullanıcıya sesli geri bildirim sağlar.
3. Enerjilendiğinde otomatik başlat:Sistemin ilk açılışta otomatik olarak taramaya
başlamasını istiyorsanız, bu seçeneği aktifleştirmeniz gerekir.
4. Yedek kanalları aktifleştir: Sinyal okuması için yedek kanalı aktifleştirir.
5. Algı eşiği toleransı: Otomatik ürün tanımlama özelliğindeki algı eşiği değerini ayarlamak
için kullanılır.
6. Sınır filtresi alt toleransı: Otomatik ürün tanımlama özelliğindeki alt sınır filtresini
ayarlamak için kullanılır.
7. Sınır filtresi üst toleransı: Otomatik ürün tanımlama özelliğindeki üst sınır filtresini
ayarlamak için kullanılır.
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Detaylı açıklama(5, 6 ve 7. Maddeler için): Otomatik ürün tanımlaması yapmadan önce bu
değerlerin tanımlanması gerekmektedir. Örneğin;
•
•
•

Algı eşiği toleransı 17,
Sınır filtresi alt toleransı 10,
Sınır filtresi üst toleransı 8 olsun.

Ve ana ekranda “Ürüne özel” butonuna basmış olalım. Sistem bizden tanımlanacak olan ürünü stabil
bir şekilde 5 defa dedektörden geçirmemizi isteyecektir. (Bu işlem yapılırken “Sınır filtresi ayarı”
kapalı olmalıdır.)
5 defa ürün dedektörden geçirildikten sonra sistem, ürün etkisinin değerlerinin ortalamasını alıp
yukarıdaki parametrelere göre atama yapacaktır.
Örneğin;
1.
2.
3.
4.
5.

Geçiş için ürün(metalsiz) sinyal tepkisi 27,
Geçiş için ürün(metalsiz) sinyal tepkisi 28,
Geçiş için ürün(metalsiz) sinyal tepkisi 27,
Geçiş için ürün(metalsiz) sinyal tepkisi 30,
Geçiş için ürün(metalsiz) sinyal tepkisi 22 olsun.

Sistem bu 5 değerin ortalamasını alır(Sonuç: 26.8 ~ 27).
“Hassasiyet ayarları” sayfasındaki “Algı eşiği” ayarını (27 – 17 = 10) olarak ayarlar.
“Filtre ayarları” sayfasındaki “Sınır filtresi alt değeri” ayarını (27 – 10 = 17) olarak ayarlar.
“Filtre ayarları” sayfasındaki “Sınır filtresi üst değeri” ayarını(27 + 8 = 35) olarak ayarlar.
Bu ayarlanan parametreleri kullanmak için “Filtre ayarları” sayfasındaki “Sınır filtresi” ayarına tik
atıp, “GÜNCELLE” butonuna basmanız gerekmektedir.
Belirtilen ayar aktifleştirildikten sonra yukarıdaki hesaplanan değerleri cihaz aşağıdaki gibi
yorumlar:
17 ile 35 arasındaki değerler ürün etkisidir. Eğer ölçülen sinyal, 10 algı eşiği değerinin üzerinde ve
17 ile 35 değerleri dışında ise taranan ürün için metal algılaması onayı ver.
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Resim 27 ‘de ayarlar gösterilmektedir.

Resim 7: Sistem ayarları ekranı

“Ayar bloğu 1” için; ilgili ayarları yaptıktan sonra ayarlarınızın kalıcı olması için kırmızı arkaplana
sahip “ GÜNCELLE” butonuna basmayı unutmayınız.
Resim 15 ‘de belirtilen “ Geri “ ve “ Ana sayfa “ butonlarını kullanarak bir önceki menüye(Geri) ya
da direkt olarak “Ana sayfa” ‘ya gidebilirsiniz.

3.0 Geliştirici notları
•

•
•

Dedektörün tarama yöntemi ve fiziksel yapısından dolayı taranan sinyal üzerinden sadece metal
algılaması yapılabilmektedir. Metalin konumu, büyüklüğü ve türünün tespiti gibi bilgiler yapısal
şartlardan dolayı alınamamaktadır.
Metal türü tespitinin yapılması için kullanıcının makineye bazı garantiler vermesi gerekmektedir. Bu
garantilerin kullanıcı tarafından verilmesi olası(saha ve ürün şartlarından dolayı) değildir.
Dedektörden, maksimum verimin alınması için(yalnızca metal algılaması) kullanıcın aşağıdaki
hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
o Sadece aynı tür, ağırlık, hacim ve yoğunlukta ürün taraması yapılmalıdır.(Tanımlanan
parametreler için)
o Taranan ürünlerin tünelden her seferinde aynı konumda geçmesi sağlanmalıdır.
o Her gün düzenli olarak konveyör temizliği yapılmalıdır.
o Aşırı nemli ortamlarda dedektör çalıştırılmamalıdır.
o Dedektör titreşimsiz ortamda çalıştırılmalı ve fiziksel darbelerden korunmalıdır.
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Dedektör çalıştırılırken, dedektör platformunun tekerlek frenleri aktif edilmelidir.
Yetkisiz kişilerin dedektöre yaklaşması önlenmelidir.
Her çalıştırmadan önce dedektörün devrilme durumu ve mukavemeti kontrol edilmelidir.
LF(Low Frequency) bandında yer alan, 137 kHz veya 137 kHz 1, 2 ve 3. harmoniklerine sahip
olan telsiz, verici, alıcı gibi cihazlar, dedektörün çalışmasını olumsuz etkileyecektir. Bu durum
kullanıcının her zaman bilgisi dahilinde olmalıdır.
o Dedektör, elektromanyetik etkilere sahip yüksek güçlü makinelerden olabildiğince uzakta
çalıştırılmalıdır.
o Elektronik kartların bulunduğu panonun kapağı her daim kapalı olmalıdır. Bu, elektronik
kartlara ulaşabilecek yabancı maddelerden dolayı meydana gelebilecek zararları ortadan
kaldıracaktır.
o Dedektör, fiziksel darbelere dayanıklıdır(Tarama işlemi yokken). Dedektörün bir ortamdan
başka bir ortama nakli sırasında sert hareketlerden kaçınılması dedektörün ömrünü
uzatacaktır.
Dedektör bir makinedir ve insanın yorumlamasına ihtiyaç duymaktadır. Taranacak ürünün sinyal
tepkileri gözlemlenmeli ve en ideal parametre dedektör arayüzüne tanımlanmalıdır.
o
o
o
o

•
•

Ve unutmayın; geliştirici olarak yanınızdayız.

4.0 Temizlik ve bakım
Bu başlık altında dedektörün temizliği ve bakımı hakkında bilgiler verilmektedir.

4.1 Ürün tarama işlemine başlamadan
•
•
•

•
•

Konveyör üzerinde istenmeyen madde kontrolü yapılmalı, varsa uygun bir şekilde madde
konveyörden uzaklaştırılmalıdır.
Konveyör ya da tünel içi nemlenmiş ise kuru bir bezle nem alınmalıdır.
Dedektörün enerjisini karşıladığı 3 fazlı fiş üzerindeki oluşabilecek hasarlar kontrol
edilmelidir. Fişin ayda bir klemens bakımı yapılmalıdır. Eğer fiş hasarlı ise dedektör
kesinlikle şebekeye bağlanmamalı ve yetkili birime haber verilmelidir.
Can güvenliği için işe başlamadan dedektör platformu üzerinde kontrol kalemi ile kaçak
testi yapılmalıdır.
Dedektör platformu üzerindeki varsa fiziksel hasarlar ilgili birime bildirilmelidir ve ilgili
birimden hasarın cihaza etkisinin olmadığı yönünde bir bilgi almadan dedektörü
enerjilendirmeyiniz.

4.2 Ürün tarama işlemi sırasında
•

•

Taranan ürünün ya da ürün paketinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı
paketlerden yayılabilecek ürün içeriği orta ve uzun vadede dedektörün çalışmasını
olumsuz yönde etkileyecektir.
Sıvı ürünler için ürün sıvısının konveyör üzerinde saçılmamasına dikkat ediniz. Saçılma
durumunda en kısa sürede kuru bir bezle konveyörü temizleyiniz.
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•

•
•

Ürün sıvısı manyetik etki gösteren bir özelliğe sahip ise sıvının saçıldığı yüzeyi alkol
bazlı hafif temizleyiciler ile temizleyiniz. Bu işlemi en kısa sürede yapmanız uzun vadede
dedektörün sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır.
Temizleme işlemlerini dedektörün enerjisini kestikten sonra yapınız.
Konveyör çalışırken yapılan genel bant temizliği dikkatli yapılmalıdır. El ve parmak
sıkışmasını önlemek için koruyucu eldivenler giyilmeli ve en az bir kişide bantı
durdurmak için ilgili anahtarın başında durmalıdır.

4.3 Ürün tarama işlemi sonrasında
•
•
•

Varsa konveyör üzerindeki nemi kuru bir bezle siliniz.
Taranan ürün konveyör ile teması olmuş ise alkol bazlı hafif temizleyiciler ile temaslı
yüzeyi temizleyiniz.
Çalışma ortamı durumuna göre en az haftada bir kere dedektör platformunu nemli bir
bezle temizleyiniz.

Detaylı bilgi için; info@detaymagnet.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.
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