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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 Standartlara ek olarak takip edilmelidir.
(ISO/IEC)*1), and other safety regulations.
*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines .(Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots -Safety.
etc.

Dikkat
Uyarı
Tehlike

Dikkat, kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta derecede yaralanmaya yol
açabilecek düşük risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir.
Uyarı, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek orta düzeyde risk içeren bir tehlikeyi belirtir.
Tehlike, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol
açacak yüksek risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir.

Uyarı
1. Ürünün uyumluluğu, ekipmanı tasarlayan veya spesifikasyonlarına karar veren kişinin
sorumluluğundadır.
Burada belirtilen ürün çeşitli çalışma koşullarında kullanıldığından, belirli ekipmanlarla uyumluluğuna,
ekipmanı tasarlayan veya spesifikasyonlarını gerekli analiz ve test sonuçlarına göre belirleyen kişi
tarafından karar verilmelidir.
Ekipmanın beklenen performansı ve güvenlik güvencesi, ürünle uyumluluğunu belirleyen kişinin
sorumluluğunda olacaktır.
Bu kişi ayrıca, ekipmanı yapılandırırken herhangi bir ekipman arızası olasılığını dikkate almak amacıyla,
ürünün en son katalog bilgilerine bakarak tüm özelliklerini sürekli olarak incelemelidir.

2. Sadece uygun eğitimi almış personel makine ve ekipmanı çalıştırmalıdır.
Burada belirtilen ürün yanlış kullanılırsa güvensiz hale gelebilir.
Ürünlerimiz dahil makine veya ekipmanların montajı, işletimi ve bakımı, uygun şekilde eğitilmiş ve
deneyimli bir operatör tarafından gerçekleştirilmelidir.

3. Güvenlik onaylanıncaya kadar ürünü ve makineyi / ekipmanları servise sokmayın
veya çıkarmaya çalışmayın.
1. Makine / ekipmanın muayenesi ve bakımı, yalnızca sürülen nesnelerin düşmesini veya kaçmasını
önleyen tedbirler onaylandıktan sonra yapılmalıdır.
2. Ürün çıkartıldığında, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinin uygulandığını ve herhangi bir uygun
kaynaktan gelen gücün kesildiğini doğrulayın ve tüm ilgili ürünlerin spesifik ürün önlemlerini dikkatle
okuyun ve anlayın.
3. Makine / ekipman yeniden başlatılmadan önce, beklenmedik işletim ve arızaları önlemek için
önlemler alın.

4. Önceden SMC ile temasa geçin ve ürün aşağıdaki koşullardan herhangi birinde
kullanılacaksa güvenlik önlemlerini dikkate alın.
1. Verilen teknik özellikler dışındaki koşullar ve ortamlar veya açık havada veya doğrudan güneş
ışığına maruz kalan yerlerde kullanın.
2. Atom enerjisi, demiryolları, hava seyrüsefer, uzay, nakliye, araçlar, askeri, tıbbi tedavi, yanma ve
rekreasyon veya basında yiyecek ve içecek, acil durdurma devreleri, debriyaj ve fren devreleri ile temas
eden ekipmanlarla birlikte ekipmana kurulum uygulamalar, güvenlik ekipmanları veya ürün kataloğunda
açıklanan standart özellikler için uygun olmayan diğer uygulamalar.
3.Özel güvenlik analizi gerektiren insanlar, mülkler veya hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olabilecek
bir uygulama.
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Güvenlik Talimatları
Dikkat
1. Ürün imalat sanayinde kullanılmak üzere sağlanmıştır.
Burada tarif edilen ürün temel olarak imalat sanayinde barışçıl kullanım için sağlanmıştır. Ürünü
başka endüstrilerde kullanmayı düşünüyorsanız, önceden SMC'ye danışın ve gerekirse teknik
özellikleri veya bir sözleşmeyi değiştirin.
Net olmayan bir şey varsa, en yakın satış şubesine başvurun.

Sınırlı garanti ve Sorumluluk Reddi / Uyumluluk Gereksinimleri
Kullanılan ürün aşağıdaki "Sınırlı garanti ve Feragatname" ve "Uyumluluk Gereksinimleri" ne tabidir.
Ürünü kullanmadan önce okuyun ve kabul edin.

Sınırlı garanti ve sorumluluk reddi
1. Ürünün garanti süresi 1 yıl hizmette veya ürün teslim edildikten 1,5 yıl sonra
(hangisi önce gelirse).
2. Ayrıca, ürün dayanıklılık, çalışma mesafesi veya yedek parçalar belirlemiş
olabilir. Lütfen size en yakın satış şubesine danışın.
3. Garanti süresi içinde açıkça sorumluluğumuz olan herhangi bir arıza veya hasar
için, yeni bir ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır.
4. Bu sınırlı garanti, yalnızca ürünümüz için bağımsız olarak geçerlidir ve ürünün
arızalanmasından kaynaklanan diğer hasarlar için geçerli değildir

Uyumluluk Gereksinimleri
1. Kitle imha silahlarının (WMD) veya başka bir silahın üretimi için SMC ürünlerinin üretim
ekipmanı ile kullanılması kesinlikle yasaktır.
2. SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, işlemde yer alan
ülkelerin ilgili güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Bir SMC ürününün başka bir
ülkeye gönderilmesinden önce, bu ihracı düzenleyen tüm yerel kuralların bilindiğinden ve
uygulandığından emin olun.
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Operatör
 Bu kullanım kılavuzu, pnömatik ekipman kullanan makineler hakkında bilgi sahibi olan ve bu

ekipmanın montajı, işletimi ve bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olanlar içindir. Sadece bu
kişilerin montaj, işletme ve bakım yapmasına izin verilir.
 Ürünü monte etmeden, çalıştırmadan veya bakım yapmadan önce bu kullanım kılavuzunu
dikkatle okuyun ve anlayın.
■ Güvenlik Talimatları

Uyarı
■ Sökmeyin, üzerinde değişiklik yapmayın (baskılı devre kartını değiştirmek dahil) veya onarmayın.

Yaralanma veya arıza meydana gelebilir.
■ Ürünü teknik özelliklerin dışında çalıştırmayın.

Yanıcı veya zararlı sıvılar için kullanmayın.
Yangın, arıza veya ürün hasar görebilir. Kullanmadan
önce teknik özellikleri doğrulayın.
■ Yanıcı veya patlayıcı gazlar içeren ortamlarda çalıştırmayın.
Yangın veya patlama meydana gelebilir.
Bu ürün patlamaya dayanıklı olarak tasarlanmamıştır.
■ Ürünü bir kilitleme devresinde kullanıyorsanız:
• Örneğin mekanik bir sistem gibi çift kilitleme sistemi sağlayın.
• Ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Aksi takdirde arıza meydana gelebilir ve kazaya neden olabilir.
■ Bakım sırasında aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:
• Güç kaynağını kapatın.
• Bakım yapmadan önce hava beslemesini durdurun, kalan basıncı boşaltın ve havanın tahliye edildiğini
doğrulayın.
■ Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
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Dikkat
Bakım tamamlandıktan sonra uygun fonksiyonel incelemeleri yapın.
Ekipman düzgün çalışmıyorsa çalışmayı durdurun.
Beklenmedik bir arıza durumunda güvenlik garanti edilemez.

■ Seri Sistemin gürültü direncini sağlamak için topraklama yapın.
Bireysel topraklama kısa kablo ile ürüne yakın olarak sağlanmalıdır.

■ NOT
 Ürünü tasarlarken, seçerken ve kullanırken aşağıdaki talimatları izleyin.The

instructions on design and selection (installation, wiring, environment, adjustment, operation,
maintenance, etc.) described below must also be followed.
Product specifications
• When conformity to UL is required, the SI unit should be used with a UL1310 Class 2 power supply.
• The SI unit is a UL approved product only if they have a
mark on the body.
• Use the specified voltage.
Otherwise failure or malfunction can result.
• Reserve a space for maintenance.
Allow sufficient space for maintenance when designing the system.
• Do not remove any nameplates or labels.
This can lead to incorrect maintenance, or misreading of the operation manual, which could cause damage or
malfunction to the product.
It may also result in non-conformity to safety standards.
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 Ürün Kullanımı Bilgileri
Kurulum
• Fieldbus sistemine düşürmeyin, çarpmayın veya aşırı darbe uygulamayın.
Aksi takdirde üründe hasar meydana gelebilir ve arızaya neden olabilir.
• Belirtilen sıkma torkuna göre sıkın.
Sıkma torku aşılırsa, montaj vidaları kırılabilir.
Vidalar belirtilen torkla sıkılmazsa IP67 koruması garanti edilemez.
• Bir ürünü asla dayanak noktası olarak kullanılacak bir yere monte etmeyin.
Üzerine adım atarak veya tırmanarak aşırı kuvvet uygulanırsa ürün zarar görebilir.
Kablolama
• Kabloları tekrar tekrar bükmekten veya germekten veya üzerine ağır yük koymaktan kaçının.
Tekrarlayan eğilme gerilimi veya çekme gerilimi kablonun kırılmasına neden olabilir.
• Doğru kablolayın.
Yanlış kablolama ürünü bozabilir.
• Güç açıkken kablolama yapmayın.
Aksi takdirde, fieldbus sisteminde ve / veya I / O aygıtında hasar meydana gelebilir ve arızaya neden
olabilir.
• Kabloları ve kabloları güç veya yüksek gerilim kablolarıyla birlikte yönlendirmeyin.
Aksi takdirde, fieldbus sistemi ve / veya I / O cihazı, güç ve yüksek gerilim kablolarından sinyal hattına
gelen gürültü ve dalgalanma voltajı nedeniyle arızalanabilir.
Fieldbus sisteminin ve / veya I / O cihazının kablolarını (boruları) güç veya yüksek voltaj kablolarından
ayrı olarak yönlendirin.
• Kablo tesisatının doğru yalıtımını onaylayın.
Kötü yalıtım (başka bir devreden kaynaklanan parazit, terminaller arasında zayıf yalıtım vb.) Ürüne aşırı
voltaj veya akım uygulanmasına neden olarak hasara neden olabilir.
• Fieldbus sistemi çalışıyorken, gürültü filtresi kullanmak gibi gürültüye karşı uygun önlemleri alın
ekipman içine dahil.
Aksi takdirde gürültü arızalanabilir.
• Çıkış aygıtları için güç hattını kontrol için güç hattından ayırın.
Aksi takdirde, gürültü veya uyarılmış dalgalanma voltajı arızaya neden olabilir.
Çevre
• Çalışma ortamına göre uygun koruma türünü seçin.
Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde IP67 koruması sağlanır.
(1) Üniteler M12 konnektörü olan fieldbus kablosu ve M12 (M8) konnektörü olan güç kablosu ile düzgün
şekilde bağlanmıştır.
(2) Her ünitenin ve manifold valfının uygun montajı Su sıçramalarına maruz kalan bir ortamda
kullanıyorsanız, lütfen kapak kullanmak gibi önlemler alın.

• Ürünün yağ veya kimyasallarla sıçrayabileceği yerlerde kullanmayın.
Ürün, yağlar veya soğutucu sıvı veya temizleme solventi gibi kimyasallar içeren bir ortamda kısa bir süre
için bile kullanılacaksa, olumsuz etkilenebilir (hasar, arıza vb.).
• Ürünü, aşındırıcı gazların veya sıvıların sıçrayabileceği bir ortamda kullanmayın.
Aksi takdirde üründe hasar ve arıza meydana gelebilir.
• Dalgalanmaların meydana geldiği alanlarda kullanmayın.
Fieldbus sisteminin yakınında büyük miktarda dalgalanma (solenoid tipi kaldırıcı, yüksek frekanslı
indüksiyon ocağı, motor, vb.) Üreten ekipman varsa, bu, fieldbus sisteminin iç devresinin bozulmasına
veya bozulmasına neden olabilir. Dalgalanma ve çapraz hat kaynaklarından kaçının.
• Röle veya solenoid gibi aşırı gerilim üreten bir yük doğrudan sürüldüğünde, aşağıdakileri içeren bir
fieldbus sistemi kullanın
yerleşik bir dalgalanma emici eleman.
Aşırı gerilim üreten bir yükün doğrudan sürülmesi, fieldbus sistemine zarar verebilir.
• Ürün CE işaretlidir, ancak yıldırım düşmelerine karşı bağışık değildir. Sistemde yıldırım düşmesine
karşı önlem alın.
• Arıza ve arızayı önlemek için, tel kalıntıları gibi yabancı maddelerin fieldbus sistemine girmesini önleyin.
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• Ürünü, titreşime veya darbeye maruz kalmayacak bir yere monte edin.
Aksi takdirde arıza veya arıza meydana gelebilir.
• Ürünü sıcaklık döngüsüne maruz kalan bir ortamda kullanmayın.
Normal sıcaklık değişiklikleri dışındaki ısı döngüleri ürünün içini olumsuz etkileyebilir.
• Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerde kullanılıyorsa, ürünü güneş ışığından koruyun. Aksi
takdirde arıza veya arıza meydana gelebilir.
• Belirtilen ortam sıcaklığı aralığında tutun.
Aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
• Bir ısı kaynağının yakınında veya radyant ısıya maruz kalan bir yerde çalıştırmayın.
Aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
Ayarlama ve Çalıştırma
• Çalışma koşullarına uygun ayarları yapın.
Yanlış ayar işlemin başarısız olmasına neden olabilir.
• Programlama ve adreslerin ayrıntıları için lütfen PLC üretici kılavuzuna vb. Bakın.
PLC protokolü ve programlama için ilgili üreticinin belgelerine bakın.
• Üründeki yüzey sıcak olabilir.
Bakım
• Bakım yapmadan önce güç kaynağını kapatın, verilen havayı durdurun, kalan basıncı boşaltın ve
havanın serbest bırakıldığını doğrulayın.
Beklenmedik arıza riski vardır.
• Düzenli bakım ve kontroller yapın.
Beklenmedik arıza riski vardır.
• Bakım tamamlandıktan sonra uygun fonksiyonel incelemeleri yapın.
Ekipman düzgün çalışmıyorsa çalışmayı durdurun.
Aksi takdirde, beklenmedik bir arıza veya yanlış kullanım nedeniyle güvenlik garanti edilmez.
• Her bir birimi temizlemek için benzen, tiner vb. Çözücüler kullanmayın. Vücudun yüzeyine zarar
verebilir ve vücuttaki işaretleri silebilirler. Lekeleri çıkarmak için yumuşak bir bez kullanın.
Ağır lekeler için, seyreltik nötr deterjanla ıslatılmış ve tamamen sıkılmış bir bez kullanın, ardından lekeleri
kuru bir bezle tekrar silin.
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Ürün Model Etiketi Açılımı
EX260-SPN 1
Bağlantı tipi, çıkış özelliği(ortak uç yapısına dikkat ediniz.)
1

M12 connector, 32 outputs, PNP (negatif ortak uç) / source

2

M12 connector, 32 outputs, NPN (pozitif ortak uç) / sink

3

M12 connector, 16 outputs, PNP (negatif ortak uç) / source

4

M12 connector, 16 outputs, NPN (pozitif ortak uç) / sink

Fieldbus
PN

PROFINET
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Ürün Açıklaması
<EX260-SPN1/-SPN2/-SPN3/-SPN4>

Kısım

No.

Açıklama
1

1

Fieldbus bağlantısı soketi
(BUS OUT/Port2)

PROFINET connection PORT 2.
(M12 4-pin socket, D-coded)

2

Fieldbus bağlantı soketi
(BUS IN/Port1)

PROFINET connection PORT 1. 1
(M12 4-pin socket, D-coded)

3

Güç bağlantı soketi

SI ünitesi ve valf adası için güç bağlantısı. 1
(M12 5-pin plug, A-coded)

4

Toprak terminali

Toprak bağlantı terminali. (M3 screw)

5

Çıkış soketi

Valf manifold için soket bağlantısı.

6

LED gösterge

SI ünite durumu ile ilgili led durum göstergesi.

7

Bağlantı delikleri

Valf manifoldu için bağlantı değikleri

2

Accessories
Hexagon socket head cap screw

2 pcs. M3 x 30 screw for connection to the valve manifold.

Seal cap

1 pc. seal cap for unused fieldbus interface connector (BUS OUT).

1: For details of suitable cables refer to the Accessories section on page 34.
2: Refer to page 15 for the LED Indication and Settings.
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Kurulum ve Kablolama
■ Kurulum
Valf manifoldun SI üniteye bağlantısı
• Kurulum ölçüleri

n: Valf sayısı
n

2

3

4

5

6

7

8

L1

120.7

136.7

152.7

168.7

184.7

200.7

216.7

L2

80

96

112

128

144

160

176

9

10

11

12

13

14

15

16

L1

232.7

248.7

264.7

280.7

296.7

312.7

328.7

344.7

L2

192

208

224

240

256

272

288

304

L

n

L

1

(mm)

Yukarıdaki tablo SY5000 serisi valf manifoldu için örnek olarak boyutları göstermektedir. Bağlanabilir valf
manifoldları, EX250 serisi SI ünitesi ile aynıdır.
Valf manifoldu boyutları için valf kataloğundaki EX250 serisi valf manifoldu bölümüne bakın.
Not: Output olarak çıkış ünitesi kullanıldığında valf ölçüsü değişebilir ilgili durumda lütfen SMC ile iletişime
geçiniz.
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■ Kablolama
○ Fieldbus kablo bağlantı açıklamaları
BUS OUT/Port2: M12 4-pin socket, D-coded (SPEEDCON)
Açıklama

No.

Konum

1

TD+

Transmit Data +

2

RD+

Receive Data +

3

TD-

Transmit Data -

4

RD-

Receive Data -

BUS IN/Port1: M12 4-pin socket, D-coded (SPEEDCON)
No.

Açıklama

Konum

1

TD+

Transmit Data +

2

RD+

Receive Data +

3

TD-

Transmit Data -

4

RD-

Receive Data -

M12 bağlantı kablosunun iki türü vardır, SPEEDCON uyumlu ve uyumlu değildir. Hem fiş hem de
soket yanlarında SPEEDCON için konektörler varsa, kablo 1/2 tur döndürülerek takılabilir ve
bağlanabilir, bu da çalışma saatinde azalmaya neden olur.
Uyumlu olmayan bir konektör, M12'nin yanı sıra uyumlu bir konektöre de bağlanabilir.

"BUS IN" konektörünü yukarı akış cihazına (PLC vb.) Bağlayın ve "BUS OUT" konektörünü aşağı akış cihazına
bağlayın. Bu şekilde ürünler arası kolay geçiş sağlayabilirsiniz.

Note
• Kullanılmayan konektörlere sızdırmazlık kapağı taktığınızdan emin olun.
Conta kapağının uygun şekilde kullanılması, muhafazanın IP67 spesifikasyonuna ulaşmasını sağlar.
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○ Güç kablo bağlantı açıklamaları
PWR: M12 5-pin plug, A-coded (SPEEDCON)
Açıklama

No.

Konum

1

SV24 V

+24 V for solenoid valf

2

SV0 V

0 V for solenoid valf

3

SI24 V

+24 V for SI ünitesi için

4

SI0 V

0 V for SI ünitesi için

5

-

Kullanım dışı

M12 bağlantı kablosunun iki türü vardır, SPEEDCON uyumlu ve uyumlu değildir. Hem fiş hem de
soket yanlarında SPEEDCON için konektörler varsa, kablo 1/2 tur döndürülerek takılabilir ve
bağlanabilir, bu da çalışma saatinde azalmaya neden olur.
Uyumlu olmayan bir konektör, M12'nin yanı sıra uyumlu bir konektöre de bağlanabilir.
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Solenoid valf için güç besleme hattı ve SI ünitesinin çalışması için güç besleme hattı izole edilmiştir. Sırasıyla
güç sağladığınızdan emin olun.
Tek kaynaklı güç veya iki farklı güç kaynağı kullanılabilir. Bu yöntem ile her iki sistemde farklı güç kaynağı
kullanarak güvenlik önlemi alabilirsiniz.

İki farklı güç kaynağı kullanımı için bağlantı

: Güç kaynağı voltajının tolerans aralığını aşmamaya dikkat edin.

Özet ile; İki farklı güç kaynağı kullanmanız durumunda;
-SI ünitesini besleyecek güç kaynağının artı(+24V dc) ucunu 3 numaralı pine,
eksi(-24V dc) ucunu 4 numaralı pine bağlayınız
-Valfleri besleyecek güç kaynağının artı(+24V dc) ucunu 1 numaralı pine,
eksi(-24V dc) ucunu 2 numaralı pine bağlayınız.
Tek güç kaynağı kullanmanız durumunda;
-SI ünitesini ve valfleri besleyecek güç kaynağının artı(+24V dc) ucunu 1 ve 3 numaraları
pinlere,
eksi(-24V dc) ucunu 2 ve 4 numaları pinlere bağlayınız
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Topraklama
○ Topraklama
Not: Topraklama yapılmasının cihaz için son
derece önemli olduğunu unutmayın ve lütfen
uygun topraklama bağlantısını yapınız. Toprak
için uygun bağlantı 100 ohm veya daha az dirence
sahip bir bağantı yapılmalıdır ve her SI ünitesinin
ayrı ayrı kablolar ile toprak bağlantısı
sağlanmalıdır.
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LED Gösterge ve Anlamları

○ LED göstergeleri

LED

Açıklama

LED Durumu
SÖNÜK

Normal Çalışma
• SI ünitesi diagnostic hataya düştü.

SF

KIRMIZI YANIK

(güç beslemesi yok veya aralığın dışında)
•Master'da kayıtlı yapılandırma bilgileri ve çıkış noktalarının sayısı

eşleşmiyor (BF flaş).
SÖNÜK

BF

KIRMIŞI FLAŞ

Normal Çalışma
• PROFINET haberleşmesi sağlanamadı.
• IP adresi veya cihaz adı benzeri çakışması.
•Master'da kayıtlı yapılandırma bilgileri ve SI biriminin profili
•eşleşmiyor.

L/A1

L/A2

PWR

PWR(V)

KIRMIZI YANIK

Her iki BUS IN ve BUS OUT bağlanamadı.

YEŞİL YANIK

BUS IN side:

YEŞİL SÖNÜK

BUS IN side: Bağlanamadı.

SARI FLAŞ
SARI SÖNÜK

BUS IN side:

YEŞİL YANIK

BUS OUT side:

YEŞİL SÖNÜK

BUS OUT side: Bağlanamadı.

SARI FLAŞ
SARI SÖNÜK

BUS OUT side:

YEŞİL YANIK

SI ünitesine güç geldi.

SÖNÜK

SI ünitesine güç gelmedi.

YEŞİL YANIK

Valflere güç geldi.

SÖNÜK

Valf güç bağlantısı gelmedi veya aralığın dışında bir güç geliyor (19 V
veya daha az)

Bağlandı.
Çalışıyor.

BUS IN side: Aktivite yok.
Bağlandı.
Çalışıyor.

BUS OUT side: Aktivite yok.
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Ünitenin Sisteme Tanıtılması
■ Ayarlar
EX260 ürünün TIA Portal ile Plc içeriside tanıtmadan önce ilgili ürünün GSD dosyasına sahip olmalısınız.
GSD dosyası için SMC Türkiye ile iletişime geçebilir veya SMC Türkiye web sitesinden dosyalı indirebilirsiniz.
Elinizdeki modele göre dosya aşağıdaki formatta olacaktır.
GSD Dosyası
Model No.
1

EX260-SPN1/-SPN2

2

EX260-SPN3/-SPN4

GSD Dosyası ismi
GSDML-V2.3-SMC-EX260-.xml

Anlatım Tia portal v14 ile yapılmaktadır. Fakat diğer sürümlerde de aynı yolu izleyerek ürünü sisteme
tanıtabilirsiniz.

1) GSD dosyasının Tia Portala tanıtılması
Ürün kullanımı için GSD dosyalarının Tia Portala tanıtılması gerekmektedir. Tia Portalı açıldıktan ve
kullanacağınız plc modelini seçtikten sonar, üst tarafta bulunan “Options – Manage general station descripton
files (GSD)” seçeneğine tıklayınız
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2) GSD dosya yolunu seçiniz.
Bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz GSD dosyalarını bulunduğu klasörü seçiniz.(GSD dosyalarını zip
formatından çıkartmayı unutmayınız!)

Seçmiş olduğunuz dosya yolunda bulunun bütün GSD dosyalarını ekranda görüntüledikten sonra
yüklemek istedğiniz GSD dosyalarının sol tarafında bulunun onay butonuna tıklayınız. Onay butonuna
tıkladıktan sonra “Install” butonuna basarak GSD dosyalarını Tia Portala tanıtınız.
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3) EX260 ürününün network ağına dahil edilmesi
Kullanmakta olduğunuz ürünün sistem network ağına dahil edilmesi ve kullanıma hazır hale
getirilebilmesi için Tia Portal’da “Devices & networks” seçeneğine tıklayarak elinizde bulunan model
üzerine çift tıklayarak ağınıza ekleyiniz.

Not: Sizde elinizde bulunan seriyi sağ
taraftaki yapıda bularak üzerine çift tıklayın (veya
sürükle bırak şeklinde) daha sonrasına seçilen
seri sistem ağınıza eklenmiş olacaktır. Bu işlem
sonunda aşağıdaki görsele benzer bir yapı elde
edeceksiniz.(Görseldeki ürünler sisteme eklemiş
olduğunuz diğer ekipmanlara bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.)
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4) Ürünün Profinet ağına dahil edilerek isimlendirilmesi
Ürünü profinet ağına dahil etmek için aşağıda bulunan resimde ilk olarak “Not assigned”
kısmına tıklayalım ve daha sonrasında açılan pencerede iki numaları kısımda bulunan dahil etmek
istediğimiz “PLC_1Profinet…” (ilgili isim ağın ismine göre değişiklik gösterebilir) seçeneğine tıklayalım.

İşlem sonrasında sizde ekranda aşağıdaki bağlantıya benzer bir işlem görmüş olacaksınız.
Artık sistem ürünü profinet kablosu ile bağlantı kurulduğunu ve ağ yapısını öğrenmiş oldu.
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Yapılan tanıtma işleminden sonra EX260 ürününe tanımladığınız ismi ürün içerisinde yazmanız
gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki adımları sırası ile izleyebilirsiniz. İlk olarak 1. adımda gözüken yere sağ
tıklayınız. Açılan pencerede 2. adım olarak gösterilen “Assign device name” seçeneğine tıklayınız.

Not: Bu adımdan sonra PLC’e enerji verdiğinizden ve herhangi bir bağlantı sorunu olmadan Ethernet ile
plc e bağlı olduğunuzdan emin olduktan sonra devam ediniz. Ayrıca EX260 ürününüzün enerjilendirilmiş
olduğunu ve profinete bağlandığını kontrol ediniz.
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Assign menüsünden doğru EX260 mac adresini bularak seçiniz, ardından “Assign name” seçeneğine
tıklayınız ve EX260 serisine isim atayınız artık ürün kullanıma hazır hale gelecektir. Bu işlemden sonra EX260
serisinde BF kırmızı renkli lambanın söndüğünü göreceksiniz.
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5) Ürünün program içerisinde kullanımı
Tia Portal üzerinden “Networ view” sekmesinde bulunduğunuz durumda EX260 ürünün üzerine çift
tıklayarak ürün ile ilgili iç ayarlar kısmına ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki görselde kırmızı ile işaretli alanda görüldüğü üzere sistem EX260 ürünü için Q1 ve Q2
çıkışlarını “byte” olarak otomatik atamış her bir byte altında 8 adet bit bulunmakta yani toplamda 16 adet valf
çıkışımız mevcut. Bu çıkışları istersem kendi istediğim Q çıkışlarına atayabilirim.
EX260 Profinet serisinde SPN1/2 ürününde 32 - SPN 3/4 ürününde ise 16 çıkış alabileceğinizi
unutmayınız.
Aşağıdaki örnekte program içerisinde Q1.0 çıkışını aktif ettiğimde EX260 serisine bağlı 1. Valfin A
bobininin tetiklendiğini göreceğim. Bu şekilde program içerisinde çıkışları kullanarak valfleri kontrol edebilirsininiz.
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6) Diagnostik (hata) verilerinin işlenmesi ve kullanılması
SMC EX serilerinde oldukça fazla diagnostik hata verilerine ulaşabiliyoruz. EX260 serisi içinde diagnostik
hata verilerinin düzenlenmesini aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Sırası ile önce 1. Kısmında ürün üzerine tıklayın daha sonra alt tarafta açılan pencerede “Module
parameters” sekmesine tıklayın ve karşınıza ürün özelliğine bağlı olarak diagnostik ayarları gelecektir. Bu ayarlar
ile ilgili açıklamayı bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. “Module parameters” sekmesinin üstünde ve altında bulunan
diğer sekmeler yardımı ile ürünün diğer özelliklerine ulaşabilir ve düzenleyerek kendi sisteminize uygun hale
getirebilirsiniz.
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○ Diagnostik Parametreleri
EX260-SPN1/2 (32 çıkış) modeli için diagnostik tanımlamaları aşağıdaki gibidir:
İsim

Fabrika
Ayarları

Seçenekler

Valf enerjisi 19V dan aşağı olduğunda
EX260 ürünü master üniteye hata durumu
göndermesi için kulanılır.

Valve Power

Enable
Disable

Disable

Output 0

Hold
Force to ON
Force to OFF

Force to OFF

Output 1

Hold
Force to ON
Force to OFF

Force to OFF

:

:

Output31

Hold
Force to ON
Force to OFF

Açıklama

:

Haberleşmede hata olduğu durumda ilgili
valfin hangi durumda kalacağını
seçebilirsiniz.
• Fieldbus hatası olmadan önceki son
konumunu koru
• Valfi açık konuma getir.
• Valfi kapalı konuma getir.

Force to OFF

EX260-SPN3/4 (16 çıkış) modeli için diagnostik tanımlamaları aşağıdaki gibidir:
İsim

Fabrika
Ayarları

Seçenekler

Valf enerjisi 19V dan aşağı olduğunda
EX260 ürünü master üniteye hata durumu
göndermesi için kulanılır.

Valve Power

Enable
Disable

Disable

Output 0

Hold
Force to ON
Force to OFF

Force to OFF

Output 1

Hold
Force to ON
Force to OFF

Force to OFF

:

:

Output15

Hold
Force to ON
Force to OFF

Açıklama

:

Haberleşmede hata olduğu durumda ilgili
valfin hangi durumda kalacağını
seçebilirsiniz.
• Fieldbus hatası olmadan önceki son
konumunu koru
• Valfi açık konuma getir.
• Valfi kapalı konuma getir.

Force to OFF

○ Diagnostik Açıklamaları
Kanal hata kodu
Değer (hexadecimal)
W#16#0011

Açıklama
Besleme voltajı
hatası

Hata mesajı
Besleme voltaj hatası
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○ Çıkış Numara Dağılımları
Output dataları

: Çıkış numaralandırması, manifold üzerindeki solenoid pozisyonunu belirtir ve sıfırdan başlar.
: Manifoldun standart kablolaması çift solenoid valfler içindir ve çıkış numarası şekil A'da gösterildiği gibi A tarafında ve sonra B
tarafında başlar.
Standart kablolama manifolduna tek bir solenoid valf takılırsa, B tarafındaki valfin çıkış numarası atlanır.
: Verilerdeki bit durumu “0” ve ”1”, solenoid valf durumu OFF ve ON'a (0: OFF, 1: ON) karşılık gelir ve çıkış numarası LSB'den
sıfırdan başlar.

Not:
Kullandığınız valf manifoldu çift solenoid(bobin) olan bir model ise sizin çıkışlarınız sırası ile
Örneğin;
Q1.0 - 1. Valf A Bobini
Q1.1 - 1. Valf B Bobini
Q1.2 - 2. Valf A Bobini
Q1.3 - 2. Valf B Bobini
şeklinde devam eder.
Kullandığınız valf manlifoldu tek solenoid(bobin) olan bir model ise sizin çıkışlarınız birer atlamalı olarak
Örneğin;
Q1.0 - 1. Valf A Bobini
Q1.1 - 2. Valf A Bobini
Q1.2 - 3. Valf A Bobini
Q1.3 - 4. Valf A Bobini

şeklinde devam eder.
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Olası Hatalar ve Çözümleri
○ Hata bulma ve çözüm diyagramı
Aşağıdaki akışı sırası ile takip ederek sizde sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz.

SI unit
malfunction

Bakınız hata
No.1

SI ünitesi PWR
LED SÖNÜK

SI ünitesi
PWR(V) LED SÖNÜK

Bakınız hata
No.2

SI ünitesi
L/A LED SÖNÜK

Bakınız hata
No.3

SI ünitesi
BF LED YANIK

Bakınız hata
No.4

SI ünitesi
BF LED FLAŞ

Bakınız hata
No.5

SI ünitesi
SF LED YANIK

Bakınız hata
No.6

Evet
Hayır

Bakınız hata
No.7

Tüm valfler
çalışmıyor

Tüm valfler ve
LEDleri çalışmıyor

Bakınız hata
No.8

Valfler çalışmıyor
fakat LEDleri
çalışıyor

Bakınız hata
No.9
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Hata Açıklama Tablosu
Hata No.1
Hata

SI ünitesi
PWR LED
SÖNÜK

Olası Nedeni
SI ünitesinin
çalışması için
yanlış kablo
bağlantısı
SI unitesine
istenilen gerilim
gelmiyor

Önerilen yapılacak gözlem
SI ünitesine giden güç kablosu
kablolarının durumunu kontrol edin.

SI ünitesine giden besleme voltajının
durumunu kontrol edin.

Önerilen yapılacak işlem
Güç kablosunu kontrol edin.
(Kablo kırılmışsa değiştirin)
Güç kablosu kablo yerleşimini
düzeltin.
SI birimine 24 VDC +-% 10
besleme yapın.

Hata No.2
Hata

SI ünitesi
PWR (V)
LED
SÖNÜK

Olası Nedeni

Önerilen yapılacak gözlem

Solenoid valf için
arızalı güç kablosu
kablolaması

Valf için güç kablosu kablolarının
durumunu kontrol edin.

Valf için yük gerilimi
sağlanmıyor

Valf için besleme voltajının durumunu
kontrol edin.

Önerilen yapılacak işlem
Güç kablosunu kontrol edin.
(Kablo kırılmışsa değiştirin)
Güç kablosu kablo yerleşimini
düzeltin.
SI birimine 24 VDC +-% 10
besleme yapın.

Hata No.3
Hata

SI ünitesi
L/A LED
SÖNÜK

Olası Nedeni

PROFINET
Haberleşme hatası
SI ünitesi ile PLC
arası

Önerilen yapılacak gözlem

Önerilen yapılacak işlem

Kontrolcü PROFINET cihazının
durumunu kontrol edin.

Kontrolcü PROFINET cihazının
enerjili olduğundan emin olun.

BUS IN iletişim kablosu bağlantılarını
ve kırık kablo olup olmadığını kontrol
edin.

İletişim kablosu bağlantısını
sıkın.
(Kablo kırılmışsa değiştirin)

İletişim kablosu ve SI ünitesi etrafında
gürültü oluşturan yüksek voltaj kabloları
veya ekipmanı olmadığını kontrol edin.

İletişim kablosunu ve SI ünitesini
gürültü kaynaklarından uzak
tutmak için önlemler alın.

Hata No. 4
Hata

SI ünitesi
BF LED
kırmız
YANIK

Olası Nedeni

Port1 ile Port2
arası iletişim
yok.

Önerilen yapılacak gözlem

Önerilen yapılacak işlem

İletişim kablosu bağlantılarını ve kırık kablo
olup olmadığını kontrol edin.

İletişim kablosu bağlantısını
sıkın.
(Kablo kırılmışsa değiştirin)

İletişim kablosu ve SI ünitesi etrafında
gürültü oluşturan yüksek voltajlı bir kablo
veya cihaz olmadığından emin olun.

İletişim kablosunu ve SI ünitesini
gürültü kaynaklarından uzak
tutmak için önlemler alın.
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Hata No.5
Hata

SI unit BF
LED
FLAŞ

Olası Nedeni

PROFINET
Haberleşmesi
normal değil
(Bus Fault).

Önerilen yapılacak gözlem

Önerilen yapılacak işlem

İletişim kablosu bağlantılarını ve kırık
kablo olup olmadığını kontrol edin.

İletişim kablosu bağlantısını
sıkın.
(Kablo kırılmışsa değiştirin)

PN master'a kaydedilen yapılandırma
bilgilerinin SI biriminin profiliyle eşleşip
eşleşmediğini kontrol edin.

PN birim yazılımında SI
birimini yapılandırın.

SI biriminin IP adresinin ve Aygıt
adının çakışmadığını kontrol edin.

PN birim yazılımında SI
birimini yapılandırın.

İletişim kablosu ve SI ünitesi etrafında
gürültü oluşturan yüksek voltajlı bir kablo
veya cihaz olmadığından emin olun

İletişim kablosunu ve SI ünitesini
gürültü kaynaklarından uzak
tutmak için önlemler alın.

Hata No.6
Hata

SI unit SF
LED
YANIK

Olası Nedeni

Önerilen yapılacak gözlem

Önerilen yapılacak işlem

Diagnostik hata

Valf Gücü tanı parametresinin "Etkin" ve
solenoid valf gücünün sağlandığından emin
olun.

Konfigure
hatası

Master'a kaydedilen yapılandırma bilgileri ve
PLC yapılandırma ayarını
çıkış noktalarının sayısı eşleşmiyor.
kontrol edin.

Valflere 24 VDC +% 10 / -% 5
besleme yapın.

Hata No.7
Hata

Valfler
çalışmıyor

Olası Nedeni

Birden çok valf

Önerilen yapılacak gözlem
Solenoid sayısının izin verilen sayıyı
aşmadığını kontrol edin.
Bu SI birim modeline ve vana serisine
bağlıdır.
Valf serisi izin verilen solenoid sayısı:

Önerilen yapılacak işlem

Takılı solenoid valflerin
sayısını teknik özelliklerde
tutun.

SY / SV / S0700 serisi: 32 adet
VQC serisi: 24 adet
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Hata No.8
Hata

Olası Nedeni

Önerilen yapılacak gözlem

Önerilen yapılacak işlem
Vidaları uygun torklarda sıkınız

Zayıf bağlantı
SI birimi ile
valf manifioldu

Valfer ve
ve valf
LEDleri
çalışmıyor

SI ünitesi ile valf manifoldu arasındaki vida
bağlantılarını kontrol ediniz. Gevşek vida var
ise uygun tork değerinde sıkınız.
(0.6 Nm) sıkma torku uygulayınız,
SI ünite ile valfler arasında
yabancı madde kalmamalıdır.

Solenoid valf ile
SI ünitesi çıkışı
arasındaki
uyumsuzluk

Solenoid valf ortak spesifikasyonunun SI
biriminin çıkış polaritesine uygun olup
olmadığını kontrol edin.

Solenoid valf ile SI ünitesi çıkışı
arasındaki polariteyi eşleştirin.

Arızalı solenoid
valf

Solenoid valf için sorun giderme adımlarını
izleyin.

-

Hata No.9
Hata
Valfler
çalışmıyor
fakat valf
LEDleri
çalışıyor

Olası Nedeni
Solenoid valf ile
SI ünitesi çıkışı
arasındaki
uyumsuzluk
polaritesi

Önerilen yapılacak gözlem
Solenoid valf ortak spesifikasyonunun SI
biriminin çıkış polaritesine uygun olup
olmadığını kontrol edin.

Önerilen yapılacak işlem
Solenoid valf ile SI ünitesi çıkışı
arasındaki polariteyi eşleştirin.
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Spesifikasyonlar
■ Spesifikasyonlar
Genel spesifikasyonlar
Item

Specifications
oC

Ambient temperature

-10 to +50

Ambient humidity

35 to 85%RH (No condensate)

Ambient temperature for storage

-20 to +60 oC

Withstand voltage

500 VAC applied for 1 minute

Insulation resistance

500 VDC, 10 MΩ or more

Operating atmosphere

No corrosive gas

Enclosure

IP67

Weight

200 g or less

Standard

UL/CSA, CE marked

Electrical specifications
Item
Current
consumption in
power supply
voltage range

Current consumption of controller
power supply

21.6 to 26.4 VDC
0.1 A max.

Solenoid valve power supply

22.8 to 26.4 VDC
2.0 A or less, according to the solenoid valve station
specification

Output type
Solenoid valve
connecting
specification

Specifications

EX260-SPN1/-SPN3

PNP (negative common) / source

EX260-SPN2/-SPN4

NPN (positive common) / sink

Connected load

Solenoid valve with surge voltage suppressor of
24 VDC and 1.0 W or less (manufactured by SMC)

Insulation type

Photo coupler insulation type

Residual voltage

0.4 VDC or less

Network communication specifications
Item

Specifications

Protocol

PROFINET IO (PROFINET RT)

Transmission medium

Standard Ethernet cable (CAT5 or more)
(100BASE-TX)

Transmission speed

100 Mbps

Number of outputs

EX260-SPN1/-SPN2

32 outputs

EX260-SPN3/-SPN4

16 outputs

Vendor ID

0083 hex

Device ID

0001 hex

Conformance class

Class C(Only for IRT switch function) 1

Applicable function

FSU (Fast Start Up)
MRP (Media Redundancy Protocol) 1

1: The MRP function is supported in the firmware version released from August 2016 onward (Firmware version 2.1.1).
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Bağlanabilir valf serileri
Valve Series
SY series

SY3000, SY5000

VQC series

VQC1000, VQC2000, VQC4000

SV series

SV1000, SV2000, SV3000 (10 type tie-rod base)

S0700 series

S0700

 Bağlanabilen valf manifoldları EX250 serisine bağlanabilir olanlarla aynıdır.
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■ Ölçüler
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