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Kullanım Klavuzu 
Yumuşak başlatma valfi 
AV2000~5000-A serisi 

  

 
 
 
 

İlgili Direktifler için 
Uygunluk Beyanına 
bakın 

2 Özellikler  
2.1 Mekanik özellikleri 

2 Özellikler – devam eden  
2.3.1 Düşük hız beslemesi – Pilot valf AÇIK 
Operasyon 
Pilot valfe enerji verildiğinde, sürgü pilot havası tarafından aşağı itilir ve 
ana valfi kapatır ve port 3'e (R) akış geçişini kapatır. Bu durumda, valfin 
yayının yukarı itme kuvveti sürgüyü aşağı itme kuvvetine eşit veya daha 
büyüktür Bu nedenle, Port A'ya akış yolu da kapalı tutulur. 

 
Pilot valf açıldığında, piston pilot havayla aşağı itilir ve iğneden Port 
A'ya akış geçişi açılır. İğne ile ayarlanan akış hızı ile hava basıncı A 
portuna akar.. 

 
Silindir çalıştırma 
İğnenin kontrolü silindiri A'dan B'ye yavaşça hareket ettirir  
(Şekil 1). 
Basınç 

2  Özellikler – devam eden  
Silindir çalıştırma - Silindirin çalışması, silindir tarafındaki bir çıkışı kısan 
hız ayar valfi tarafından kontrol edilir. 
PP=PA 

2.3.4 Hızlı Egzoz – Pilot valf KAPALI 
Operasyon 
Pilot vana kapatıldığında, sürgünün pilot havası pilot valfinden dışarı 
atılır. Sürgü ve valf yay nedeniyle yukarıya doğru döndürülür. Bu, A 
Portundaki hava basıncını tüketerek R portuna giden akış basıncını 
açar. Pistonun pilot havası da pilot valfinden tahliye edilir ve yay 
nedeniyle piston yukarı doğru döndürülür ve akış geçişi kapatılır. 

Bu ürünün kullanım amacı, makine mekanizmasını başlatma sırasında 
ani harekete karşı korumaktır. 

Ps＞PA 
Ps – hızlı hava beslemesine geçiş basıncı 

 
1 Güvenlik talimatları  
Bu güvenlik talimatları tehlikeli durumları ve/veya ekipmanın hasar 
görmesini önlemeye yöneliktir. Bu talimatlar, "Dikkat", "Uyarı" veya 
"Tehlike" etiketleriyle potansiyel tehlike seviyesini gösterir. Hepsi 
güvenlik için önemli notlardır ve Uluslararası Standartlar (ISO / IEC) * 1) 
ve diğer güvenlik düzenlemelerine ek olarak takip edilmelidir. 
*1) ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar 

ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar.  
IEC 60204-1: Makine güvenliği - Makinelerin elektrikli ekipmanı.  
(Part 1: Genel gereksinimler) 
ISO 10218-1: Endüstriyel robotların işlenmesi - Güvenlik. vb. 

 
 Ek bilgi için ürün kataloglarına, kullanım klavuzuna ve SMC ürünleri 
için kullanım önlemlerine bakın. 

 Bu klavuzu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. 
 

  Dikkat Dikkat, kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta 
derecede yaralanmaya yol açabilecek düşük risk 
seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir. 

  Uyarı Uyarı, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi 
yaralanmayla sonuçlanabilecek orta düzeyde 
risk içeren bir tehlikeyi belirtir. 

  Tehlike Tehlike, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi 
yaralanmaya yol açacak yüksek risk seviyesine 
sahip bir tehlikeyi belirtir. 

 
  Uyarı  

 Daima ilgili güvenlik yaalarına ve standartlarına uyun. 
 Tüm çalışmalar yürürlükteki ulusal düzenlemelere uygun olarak 

kalifiye bir kişi tarafından güvenli bir şekilde yapılmalıdır. 

  Uyarı  
 

 Bu ürünün çıkış tarafında bir solenoid valf veya aktüatör kullanırken, 
aktüatör işletiminden kaynaklanabilecek olası tehlikeleri önlemek için 
uygun önlemleri alın. 

 Bu ürün hava sızıntısı yaşayabilir (tolerans dahilinde), bu nedenle bu 
valf, basınçlı bir kapta uzun süre basınç tutmak için uygun değildir. 

 Bu vana acil kapatma vanası olarak kullanılmamalıdır. Vanayı bu tür 
uygulamalarda kullanarak, güvenli kullanım sağlamak için ayrı bir 
önlem alın. 

 Vanayı kapalı bir kontrol paneli gibi kapalı bir alanda kullanırken 
havalandırma sağlayın. Örneğin, kapalı alanın içinde basıncın 
artmasını önlemek ve valf tarafından üretilen ısıyı serbest bırakmak 
için bir havalandırma açıklığı vb. Monte edin. 

 Devre tasarımcısı, harici kabloların EN 60204-1 gerekliliklerine uygun 
olarak gerilim azaltıcı ve doğru koruyucu bağlantılara sahip olmasını 
sağlamalıdır. 

 Devre tasarımcısı EN60204-1'in gerekliliklerine uygun yalıtım 
izlemesini sağlamalıdır.. 

 
 
 
 
 
 

Not 1) Donmayı önlemek için düşük sıcaklıkta çalışırken lütfen kuru hava kullanın 
Not 2) İki eksen (yatay ve dikey) ve iki yön test edildi ve valfin arızası oluşmadı 
(darbe şekli: sinüs şekli., Her koşul için 3 kez test edildi(braket ile montajlı test 
örneğinde pilot vana AÇIK ve KAPALI ) 
Not 3) 0,35 mm titreşim taramasında 10 ila 150 Hz arasında bir tarama döngüsü 
testinde arıza oluşmadı. Test her eksen için 20 kez iki eksende ve iki yönde, 
döngü başına 7 dakika (20 döngü) gerçekleştirildi (pilot valf AÇIK ve KAPALI) 
2.2 Elektriksel Özellikler 
Elektrik Girişi Grommet DIN Terminal 
Bobin Anma 
Gerilimi [V] 

DC 24 , 12 
AC 50/60 Hz 100 , 200 , 110[115] , 220[230] Not1) 

Güç  
Tüketimi [W] 

DC 0.35 (with light: 0.4) 0.35(with light: 0.45) 

İzin Verilen  24V ±10% of rated voltage 

DC 
 

  12V nominal voltajın  ±10% 
 
 
 
AC 

100V nominal voltajın  ±10% 
110VNot1) 

[115V] 
  nominal voltajın  ±10% 

          [nominal voltajın -15% ile +5% i] 
200V nominal voltajın  ±10% 

220VNot1) 

[230V] 
nominal voltajın  ±10% 

           [nominal voltajın -15% ile +5% i] 
 

Görünür güç  

[VA] 

 
 
 
AC 

100V 0.78 (Işıklı: 0.81)  0.78(Işıklı: 0.87) 
110V 

[115V] 
0.86 (Işıklı: 0.89) 
[0.94 (Işıklı: 0.97)] 

 0.86(Işıklı: 0.97) 
[0.94(Işıklı: 1.07)] 

200V 1.18 (Işıklı: 1.22)  1.15(Işıklı: 1.30) 
220V 

[230V] 
1.30 (Işıklı: 1.34) 
[1.42 (Işıklı: 1.46)] 

 1.27(Işıklı: 1.46) 
[1.39(Işıklı: 1.60)] 

Aşırı Gerilim Bastırıcı Özel Ürün Önlemlerine bakın 3.7 
Gösterge Işığı LED LED (AC için neon 

ampul) 
Not 1) 110VAC ve 115VAC değiştirilebilir. 220V AC ve 230V AC de değiştirilebilir. 
Not 2) Elektrik girişi şartname dışındaysa valf durumu tanımlanmamış 

2.3 Çalışma Prensibi 
İlk Çalışma Basınca Gelme 

 

 
Şekil 1 

PA – çıkış basıncı 
PP – giriş basıncı 
PR – atmosfer basıncı 

 
 

2.3.2 Yüksek hızlı besleme – Solenoid valf AÇIK 
Operasyon - Çıkış tarafı iğneden gelen hava beslemesi ile dolduğunda 
PA artar. PA belirli bir basınç seviyesine ulaştığında, valfin yukarı itme 
kuvveti sürgünün aşağı itme kuvvetinden daha küçüktür. Valf aşağı 
doğru itilir, akış geçişi açılır  ve A portuna hızlı bir şekilde verilir. 
Silindir çalıştırma - Silindir B'ye ulaştıktan sonra Ps <PA olduğunda 
(Şekil 1), ana valf tamamen açılır ve PA, C'den D'ye (Şekil1) gösterildiği 
gibi hızla artar ve PP ile aynı basınç haline gelir. 
Ps – hızlı hava beslemesine geçiş basıncı  
PA – çıkış basıncı 

Basınç 
Ps < PA 

 

 
2.3.3 Normal operasyon – Pilot valf AÇIK 
Operasyon - Valf tamamen açık durumda kalır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özel ürünler, bu bölümde gösterilenlerden farklı özelliklere sahip olabilir. 
Özel çizimler için SMC ile irtibata geçin. 

 
3 Kurulum  
3.1 Kurulum 

 
  Uyarı  
 Güvenlik talimatları okunup anlaşılmadığı sürece ürünü 
kurmayın 
 Hava kaçağı artarsa veya ekipman düzgün çalışmazsa işlemi 
durdurun 
Montaj veya bakım vb. İşlemlerden sonra, basınçlı havayı ve güç 
kaynağını bağlayın, ardından ünitenin doğru şekilde monte edildiğinden 
emin olmak için uygun fonksiyon ve sızıntı testlerini yapın. 
 Kullanım klavuzu 
Kılavuzu dikkatlice okuduktan ve içeriğini anladıktan sonra ürünü monte 
edin ve çalıştırın. Kılavuzu gerektiğinde bakılabileceği bir yerde 
saklayın. 
 Boyama ve kaplama 
Warnings or specifications printed or labelled on a product should not 
be erased, removed or covered up. Please contact SMC before painting 
the resin parts, as this may cause adverse effects depending on the 
solvent. 
 Bakım alanı 
Bakım ve kontrol için yeterli alan bırakın. 

 
  Uyarı  
 Teknik özellikleri onaylayın 
Bu belgede sunulan ürün sadece basınçlı hava sistemlerinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hasar veya arızaya neden 
olabileceğinden, teknik özellik aralığının ötesinde basınçlarda veya 
sıcaklıklarda vb. çalıştırmayın (teknik özelliklere bakın). 
Please contact SMC if using for any fluid other than compressed air. 
 Kapalı merkez solenoid valflerin çalışması 
Bu ürün kapalı merkez solenoid valfler,  % 50 veya daha fazla yük 
faktörü olan aktüatörler için kullanılsa bile, darbe (hızlı uzama) 
önlenemez. 
 Çıkış tarafında bir regülatör kullanılması 
Çıkış tarafına (A port tarafı) bir regülatör monte ederken, artık basınç 
tahliye regülatörü (AR25K ila 40K) kullanın veya regülatör tipini control 
edin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dikkat 

TÜRKÇE TALİMATLAR 
Model AV2000-

A 
AV3000-

A 
AV4000-

A 
AV5000-A 

Port Ölçüsü 1(P), 2(A) 1/4 3/8 1/2 3/4 1 
3(R) 1/4 3/8 1/2 3/4 

Manometre Port Ölçüsü 1/8 
Akışkan Hava 
Ortam/Akışkan Sıcaklığı 0-50°C (Not 1) 

Basınç Dayanımı [MPa] 1.5 
Çalışma Basıncı Aralığı [MPa] 0.2-1.0 
Maks. çalışma frekansı 5 cyc/dk 100 cyc/gün ü geçmez 
Min. çalışma frekansı      30 günde bir 
Min. hava kalitesi 5 µm filtrasyon 
IP sınıflandırması IP65 (Yalnızca DIN terminali) 
Ağırlık [kg] 0.43 0.45 0.80 1.30 1.25 

Ak
ış

 ö
ze

llik
le

ri 

1(P)–›2(A) C(dm3/s･bar) 9.2 13.1 19.2 34.8 41.3 

b 0.36 0.27 0.32 0.66 0.34 
Cv 2.4 3.1 5.1 12.6 13.7 

2(A)–›3(R) C(dm3/s･bar) 8.8 9.2 10.1 23.7 
b 0.46 0.48 0.55 0.67 
Cv 2.5 2.6 3.2 9.2 

Darbe dayanıklılığı Not 2)
 1000 m/ 2(11ms) s 

Titreşim dayanıklılığı Not 3)
 50 m 2 (0.35mm) /s 
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3 Kurulum – devam eden  
Standart bir regülatörle (AR10 ila 60), bu valf kapandığında çıkış tarafı 
basıncı serbest bırakılmayabilir. 
 Çıkış tarafında solenoid valflerin çalışması 
Bu ürünün çıkış tarafına (A port tarafı) monte edilmiş solenoid valfleri 
çalıştırmak için çıkış tarafının basıncının (PA) giriş tarafına (PP) eşit 
basınca yükseldiğinden emin olun.. 
 Operasyon 
Bu ürünün artık basınç tahliye fonksiyonu sadece acil kullanım içindir. 
Bu valfi normal 3 portlu valflerle aynı şekilde kullanmaktan kaçının. 
 Yağlayıcı kullanma 
Bir yağlayıcı monte ediyorsanız, bu ürünün giriş tarafına (P port tarafı) 
monte edin. Çıkış tarafına monte edilirse (A port tarafı), yağın geri akışı 
meydana gelir ve valfin R portundan dışarı çıkabilir. 
 Hava üfleme işlemi 
Bu ürün, çıkış tarafının basıncı giriş tarafının yaklaşık 1 / 2'sine 
yükseldikten sonra ana valfi tamamen açık konuma getiren mekanizma 
nedeniyle hava üflemesi için çalıştırılamaz. 

 
  Uyarı  
 200, 220VAC için solenoid valf 
AC solenoid valflerde, DC bobini çalıştırmak için pilot bölümünde 
yerleşik bir doğrultucu devresi bulunur.. 
200V ve 220 VAC pilot valflerle, bu dahili doğrultucu enerjilendirildiğinde 
ısı üretir. Enerji verilen duruma bağlı olarak yüzey ısınabilir. Yanmaları 
önlemek için solenoid valfe dokunmayın.. 

 
3.2 Çevre 
  Uyarı  
 Aşındırıcı gazlar, kimyasallar, deniz suyu veya buhar bulunan 

ortamlarda kullanmayın. 
 Patlayıcı bir ortamda kullanmayın. 
 Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Uygun bir koruyucu kapak 

kullanın. 
 Titreşim veya darbeye maruz kalan bir yere ürünün özelliklerinin 

üzerinde kurulum yapmayın. 
 Ürünün spesifikasyonlarını aşan  sıcaklıklarda bir yere  montaj 

yapmayın. 
 Su, yağ veya kaynak sıçramasının vanaya yapışması muhtemel ise 

uygun koruyucu önlemler alın. 
 Son soğutucu, hava kurutucu veya su ayırıcısı monte etmek gibi hava 

kalitesini sağlamak için önlemler alın. Çok miktarda su içeren basınçlı 
hava, vanalar gibi pnömatik ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. 
Bu nedenle, bir son soğutucu, hava kurutucu veya su ayırıcı 
sağlayarak hava kalitesini sağlamak için uygun önlemleri alın. 

 R portuna bir susturucu sağlayarak toz veya elektriksel gürültü üreten 
bir ortamda çalışırken toz veya gürültüyü önlemek için uygun 
önlemleri alın. 

  Dikkat  
 Düşük sıcaklıkta çalışma 
Valf  0 °C gibi düşük bir sıcaklıkta çalıştırılabilse de, drenaj ve nemin 
katılaşmasını veya donmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.. 
3.3 Hortumlama 
  Dikkat  
 Hortumları bağlamadan önce talaşları, kesme yağını, tozu vb. 
temizlediğinizden emin olun. 
 Hortum veya bağlantı parçaları monte ederken, sızdırmazlık 
malzemesinin bağlantı noktasına girmediğinden emin olun. Teflon band 
kullanırken bağlantı parçasının ucunda 1,5-2 diş açık bırakın 

 Kurulum sırasında kullanım kılavuzuna bakın ve port bağlantılarının 
doğru olduğuna emin olun. 

 F.R.L kombinasyonu 
Modüler bir F.R.L'ye bağlarken. (AC20 ila 60), aksesuarlar arasında 
bulunan ara parçalardan birini seçin. Bununla birlikte, AC40-06 ile 
modüler kombinasyonlar mümkün değildir. Ayrıca yumuşak başlatma 
valflerini F.R.L.'nin çıkış tarafına bağlayın. 

3  Kurulum – devam eden  
 Giriş tarafı hortumlama koşulları 

Boru malzemesinin veya ekipmanının deliğinin nominal boyutu, 
yumuşak başlatma vanasının bağlantı noktası boyutuna eşit veya daha 
büyük olmalıdır. Giriş tarafının (P port tarafının) borularının veya 
ekipmanının kombine sonik iletkenliği aşağıdaki değerlere eşit veya 
daha büyük olmalıdır. 

Model Sonic iletkenlik [dm3/(s·bar)] 

AV2000-A 5 
AV3000-A 22 
AV4000-A 35 
AV5000-A 50 

Boru tesisatı kısıtlandığında veya besleme basıncı yetersiz olduğunda, 
valf konumu değişmez ve R portundan hava kaçağı meydana gelebilir. 

 Rakorları belirtilen sıkma torkuna göre sıkın 
Bağlantı dişleri Uygun sıkma torku (N▪m) 

Rc 1/4 12 to 14 
Rc 3/8 22 to 24 
Rc 1/2 28 to 30 
Rc 3/4 28 to 30 
Rc 1 36 to 38 

3.4 Yağlama 
  Dikkat  
 Valf fabrikada ömür boyu yağlanmıştır ve daha fazla yağlama 

gerektirmez. 
Sistemde bir yağlayıcı kullanılıyorsa, ayrıntılar için kataloğa bakın. 
Sistem içerisinde yağlama maddesi kullanıldıktan sonra, imalat 
sırasında ürüne uygulanan orijinal yağlama maddesi özelliğini 
yitireceğinden, lütfen sisteme yağlama sağlamaya devam edin. Sürekli 
yağlama yapılmazsa arızalar meydana gelebilir. Türbin yağı 
kullanılıyorsa, ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) bakın. 

 Yağlama miktarı 
Bir yağlayıcı fazla yağlama uygularsa, pilot içinde birikebilir 
valf arızasına veya tepkime gecikmelerine neden olur. Çok miktarda 
yağlayıcı kullanmaktan kaçının. Önlenemezse, harici pilot portuna hava 
beslemesinde yağ bulunmayan harici bir pilot kullanın. Bu, pilot valf 
içinde yağ birikmesini önler. 

3.5 Kablolama 
  Dikkat  
 Elektrik gücü bir solenoid valfe bağlandığında, doğru voltaj 

uyguladığınızdan emin olun. Yanlış voltaj arızaya veya bobin hasarına 
neden olabilir. 

 Bağlantıları control edin. Tüm kabloları tamamladıktan sonra 
bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol edin. 

 Kablolara uygulanan dış kuvvet  
Kablolara aşırı kuvvet uygulanması tel kopmasına neden olabilir. 
Kablolara 30 N veya daha fazla kuvvet uygulamamak için uygun 
önlemleri alın.. 

 Gerilim kaçağı 
Özellikle anahtarlama elemanını korumak için bir C-R elemanı 
(dalgalanma gerilimi baskılayıcı) kullanırken, kaçak akımın C-R 
elemanı üzerinden akacağını ve kaçak voltajını artıracağını 
unutmayın. 

 
                      AC bobin nominal voltajın % 8 veya daha azı.  
                      DC bobin nominal voltajın % 3 veya daha azı. 

3.6 Hava beslemesi 
  Dikkat  
 Hava filtrelerini besleme valfine yakın bir yere monte edin. 
 Soğutucu, hava kurutucu, su ayırıcı vb. kurarak önlemler uygulayın.. 

3  Kurulum – devam eden  
Çok miktarda nem içeren basınçlı hava, valfin ve diğer pnömatik 
ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. Soğutucu, hava kurutucu 
veya su ayırıcısı takın veya uygun bir önlem alın. 

3.7 Aşırı gerilim gerilimi baskılayıcı 
  Dikkat  
3.7.1 DC Güç kaynağı 
3.7.1.1 Grommet – standart tip (kutuplu) 
 Işık / dalgalanma gerilimi baskılayıcı ile  (Z) 

 

 

NOT1: Kabloları konektördeki + (pozitif) ve - (negatif) göstergelere doğru 
şekilde bağlayın. 
NOT2: Önceden kablolanmış olan solenoidler: pozitif taraf (+) kırmızı 
ve negatif taraf (-) siyahtır. 

 
3.7.1.2 DIN Terminal 
Işık / dalgalanma gerilimi baskılayıcı ile  
DIN terminalinin polaritesi yoktur. 

 
3.7.2 AC güç kaynağı 
3.7.2.1 Grommet 
 Işıklı (GZ) 

 

 
3.7.2.2 DIN Terminal 
Işıklı (DZ) ve (YZ) 

 

NOT1: Varistörün aşırı gerilim baskılayıcı koruyucu eleman ve nominal 
gerilime karşılık gelen artık gerilime sahiptir; bu nedenle, kontrolör 
tarafını aşırı gerilimden koruyun. Diyotun artık voltajı yaklaşık 1V. 

 
3.8 DIN terminal nasıl kullanılır 
3.8.1 Yapı           
Tip “Y” 
Y tipi DIN konektörü, DIN aralığını 8 mm standart  olarak onaylayan bir 
DIN konektörüdür 
Tip “D” 
Terminaller arasında 9,4 mm aralıklı D tipi DIN konektörü, Y tipi 
konektörle değiştirilemez. 
 “Y” ve “D” tipi DIN konektörü arasında ayrım yapmak için, “Y” gerilim 

sembolünün sonunda “N” listelenmiştir. Işıksız konnektör parçaları için 
“N” gösterilmez. Ayırt etmek için isim plakasına bakın. 

 “Y” Boyutlar “D” tipi DIN konektör ile aynıdır. 
Yalnızca pilot valf düzeneğini değiştirirken, “V115K- □ D-X400” 
“V115K- □ Y-X400” ile değiştirilebilir. “V111K-□G-X400”  ile “V115-
□D/□Y-X400” (DIN terminal) ‘li birbirleri ile değiştirmeyin,. 

 
3.8.2 Bağlantı 
1. Tutma vidasını gevşetin ve konektörü solenoid valf terminal 

bloğundan dışarı çekin.. 

3 Kurulum – devam eden  
2. Tutma vidasını çıkardıktan sonra, terminal bloğunun altındaki 

çentiğe düz uçlu bir tornavida vb. Sokun ve terminal bloğu ile 
muhafazayı ayırarak açın. 

3. Terminal bloğundaki vidayı (yarıklı vidalar) gevşetin. Elektrot 
çekirdek kablolarını bağlantı yöntemine göre terminallere takın ve 
terminal vidasını tekrar sıkarak kabloları sabitleyin. 

4. Rakor somununu sıkarak kabloyu sabitleyin.. 
 

  Dikkat  
 

Bağlantı yaparken, desteklenen boyuttan (ø3,5 - ø7) başka bir  
kablonun IP65 standartlarını karşılamayacağını unutmayın. Sabitleme 
somununu ve tutma vidasını belirtilen tork aralıklarında sıktığınızdan 
emin olun. 

3.8.3 Giriş yönünün değiştirilmesi 
Terminal bloğunu ve muhafazayı ayırdıktan sonra, kablo girişi 
muhafazayı istenen yöne (90 ° aralıklarla 4 yön) takarak değiştirilebilir. 
*Işıklı tipte kablonun tellerinin ışık kısmındaki tellere dokunmadığından 
emin olun.. 
NOT: Konektörü bir tarafa eğmeden dikey olarak takın ve çekin. 

3.8.4 Uyumlu kablo 
Kablo dış çapı.: ø3.5 ile ø7 arası 
(Referans) 0.5mm2, 2 kablolu veya 3 kablolu, JIS C 3306 ‘a uygun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.5 DIN Konnektör kodları 
 

Tip Seçenek Nominal Gerilim Sembol Kod 
“D” Tip Işıksız - - SY100-61-1 

   Işıklı 24 VDC 24 V SY100-61-3-05 
12 VDC 12 V SY100-61-3-06 
100 VAC 100 V SY100-61-2-01 
200 VAC 200 V SY100-61-2-02 
110 VAC 110 V SY100-61-2-03 
220 VAC 220 V SY100-61-2-04 

“Y” Tip Işıksız - - SY100-82-1 
   Işıklı 24VDC 24 VN SY100-82-3-05 

12VCD 12 VN SY100-82-3-06 
100VAC 100 VN SY100-82-2-01 
200VAC 200 VN SY100-82-2-02 

110VAC(115VAC) 110 VN SY100-82-2-03 
220VAC(230VAC) 220 VN SY100-82-2-04 

3.8.6 Işıklı Devre Şeması 
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4 Ayarlar  
4.1 İlk hız ayarı 
Çıkış tarafı aktüatörünün ilk hız ayarını yapmak için, bu valfin giriş 
tarafından hava sağlayın ve pilot valfi açın. Ardından, iğneyi tamamen 
kapalı konumdan saat yönünün tersine döndürün. 

 

 
 

4.2 Debi nasıl bulunur (20°C Hava sıcaklığında) 

Ayarlar – devam eden  
Düşürülmesi durumunda manuel tetiklemede hava kaçağı veya arızaya 
neden olabilir. 

 
4.3.3 Kilitlemesiz itme tipi (AV-A-X2004) 
Solenoid valfı geçersiz kılmak için mavi düğmeye basın. 

 

 
4 Nasıl Sipariş Verilir  

8 Kullanım Sınırlamaları – devam eden  
 

  Uyarı  
Yumuşak başlatma işlevi güvenlik işlevi olarak kullanılmaz. 

 
8.3 Başarısızlık modları 
Sistem tasarımcısı olası arıza durumlarının sistem üzerindeki etkisini 
belirlemelidir 

 
Enerji kaynağı durumu Tek 
Hava beslemesi mevcut, 
elektrik kesintisi 

Sürgü yay kuvveti ile kapalı 
konuma döner 

Elektrik kesilmeden önce hava 
beslemesi kesildi 

Sürgü yay kuvveti ile kapalı 
konuma döner 

Elektrik kesintisinden sonra 
hava beslemesi kesildi 

Sürgü yay kuvveti ile kapalı 
konuma döner 

Q: Hava akışı [L/min (ANR)] 
S: Etki alanı [mm2] 
P1: Giriş basıncı [MPa] 
P2: Çıkış basıncı [MPa] t: 
Hava sıcaklığı [OC] 
NOT: Yukarıdaki formüller sadece pnömatiklere uygulanır. 

4.3 Manuel tetikleme 
  Uyarı  
Bağlı ekipman, manuel tetikleme etkinleştirildiğinde çalışacağından, 
etkinleştirmeden önce koşulların güvenli olduğunu onaylayın. 

4.3.1 Bas-çevir kilitleme oluklu tip [Tip B] 
Düğmesine basarken ok yönünde çevirin 

Döndürülmezse, kilitlemesiz olarak çalıştırılabilir

“Nasıl Sipariş Verilir” için katalog ve çizimlere bakın 

6 Anahat Boyutları (mm)  
Anahat boyutları için kataloğa bakın. 

7 Bakım  
 Uygun bakım prosedürlerine uyulmaması ürünün arızalanmasına ve 

ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. 
 Yanlış kullanılırsa basınçlı hava tehlikeli olabilir 
 Pnömatik sistemlerin bakımı sadece kalifiye personel tarafından 

yapılmalıdır. 
 Bakım yapmadan önce güç kaynağını kapatın ve besleme basıncını 

kestiğinizden emin olun.  
 Kurulum ve bakımdan sonra, cihaza çalışma basıncı ve gücü 

uygulayın ve ekipmanın doğru şekilde takıldığından emin olmak için 
uygun fonksiyon ve sızıntı testlerini yapın. 

 Bakım sırasında herhangi bir elektrik bağlantısı bozulursa, doğru 
bağlandığından emin olun ve yürürlükteki ulusal düzenlemelere 
sürekli uyumu sağlamak için gerektiğinde güvenlik kontrolleri yapın

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dikkat  
D tipi kilitleme özelliğini bir tornavidayla çalıştırırken, bir saatçi 
tornavidayı kullanarak hafifçe döndürün [Tork:  0.1Nm’den az] 

 
4.3.2 Bas-çevir tetikleme kollu tipi [Tip C] 
Düğmesine basarken ok yönünde çevirin. 
Döndürülmezse, kilitlenmeyen tiple aynı şekilde çalışmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dikkat  
Bas-Çevir tetikleme tipinde (B, C) manuel tetikleme yaparken, 
çevirmeden önce aşağı doğru ittiğinizden emin olun. itmeden 
döndürmeyiniz. 

      Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. 
 Kurulum veya bakım gerektirmedikçe ürünü sökmeyin. 
 Ekipmanların çıkarılması ve basınçlı hava verilmesi / tahliyesi; 

Ekipmanı çıkarmadan önce, sürülen nesnelerin düşmesini veya 
kaçmasını önlemek için önlemlerin alındığından emin olun. Ardından, 
kalan basınç tahliye işlevini kullanarak sistemden hava beslemesini, 
elektrik gücünü ve egzoz havası basıncını kesin. 
Yanlış kullanılırsa Makine veya ekipman arızalanabilir, hasar alabilir. 

 Düşük frekanslı çalışma: 
Vanalar, arızayı önlemek için en az 30 günde bir  çalıştırılmalıdır. 
(hava beslemesinde dikkatli olun) 

  Dikkat  
 Tahliye 

Hava filtrelerinden periyodik olarak sıvıları tahliye edin. 

8 Kullanım Sınırlamaları  
8.1 Sınırlı garanti ve Feragat / Uyumluluk Gereksinimleri 
SMC Ürünleri için Kullanım Önlemleri. 
8.2 Güvenlik röleleri 
  Uyarı  
Bu valfi çalıştırmak için bir emniyet rölesi veya PLC'den güvenli bir 
çıkış kullanılıyorsa, valf solenoidinin yanıt vermemesi için çıkış testi 
darbe süresinin 1 ms'den daha kısa olduğundan emin olun.. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 İletişim  
Kişiler için Uygunluk Bildirimi'ne veya www.smcworld.com adresine bakın.. 
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Output signal  

 
 
 

Test pulse  


