Güvenlik Talimatlar (Devam)

ORİJİNAL TALİMATLAR

Ürün Adı IS10 Serisi Basınç Anahtarı
Kurulum ve Bakım Kılavuzu

2) Atom enerjisi, demiryolu, uçaklar, medikal ekipmanlar, yiyecek ve içecekler,
eğlence ve dinlence ekipmanları, acil durum durdurma devreleri, pres uygulamaları ya
da güvenlik ekipmanlarıyla bağlantılı kurulumlarda.
3) Özel güvenlik analizi gerektirecek şekilde, insanlar, eşyalar ya da hayvanlar
üzerinde negatif etkisi olma olasılığına sahip bir uygulamada.

Anahtarı, manyetik bir ortamda kullanmaktan kaçınınız. Bu durum arızaya sebep
olabilmektedir.
• Su veya yağın sıçrayabileceği bir ortamda kullanmayınız. Açık bir yapıya sahip
olduğundan, su veya yağın içerideki parçalara girmesi halinde, elektrik devresi
paslanacak ve bu da arıza veya hasarla sonuçlanabilecektir.

Uyarı

• Anahtarı çalıştırmak için, ürüne devamlı surette basınç tedariki yapınız. Basınç artışı
ya da azalışının yavaş olması durumunda burada “tutup-bırakma hareketi” meydana
gelecektir.

(Temel Güvenlik ilkeleri ISO 13849 a uygundur)
•

İNDÜKLEME
ANAHTARI

Hava tedarik sisteminin 5 μm’e kadar filtre edilmesini sağlayınız.

IS10-01
IS10E-X
IS10M-X

MODEL

Dikkat
Uyarı
Tehlike

Talimatlara riayet edilmemesi durumunda, ufak ya da orta seviye
yaralanmalarla sonuçlanabilecek düşük risk seviyesindeki bir tehlikeyi
göstermektedir.
Talimatlara riayet edilmemesi durumunda, ölümle ya da ciddi
yaralanmalarla sonuçlanabilecek orta risk seviyesindeki bir tehlikeyi
göstermektedir.
Talimatlara riayet edilmemesi durumunda, ölümle ya da ciddi
yaralanmalarla sonuçlanabilecek yüksek risk seviyesindeki bir
tehlikeyi göstermektedir.

Uyarı
• Pnömatik ekipmanın uyumluluğu, pnömatik sistemi tasarlayan ya
da özelliklerine karar veren kişinin sorumluluğundadır.
Burada tarif edilen ürünler, çeşitli çalışma şartları altında
kullanılabildiklerinden, bunların belirli bir pnömatik sistemle uyumu,
şartnamelere veya belirli gereklilikleri karşılamak amacıyla yapılan analiz
ve/veya testlere dayanmalıdır.
• Pnömatik olarak kontrol edilen makine ve ekipmanın yalnız eğitimli
personel tarafından kullanılması gerekmektedir.
Basınçlı havaya alışkın olmayan bir operatör için bu durum tehlikeli
olabilmektedir. Pnömatik sistemlerin, montajını, kullanımını veya tamirini
eğitimli ve deneyimli personelin yapması gerekmektedir.
• Güvenlik teyit edilene kadar, makine veya ekipman üzerinde servis
hizmeti gerçekleştirmeyiniz veya parçaları çıkarmaya kalkışmayınız.
1) Makine veya ekipmanın kontrolü ve bakımı ancak, güvenli kilitleme kontrol
pozisyonları teyit edildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
2) Ekipman taşınacağı zaman, yukarıda bahsedildiği şekilde, güvenlik işlemini
teyit ediniz. Havalı ve elektrikli malzemeleri kapalı konuma getiriniz ve
sistemde birikmiş tüm basınçlı havayı tahliye ediniz.
3) Makine /ekipman yeniden çalıştırılmadan önce, silindirlerin ani hareketini
önlemek için, tüm güvenlik tedbirlerinin alınmış olmasını sağlayınız. (karşı
basınç oluşturmak için, sisteme kademeli olarak hava veriniz, yani kademeli
çalışan bir valfi sisteme dahil ediniz.)
• Bu ürünü şartnamede belirtilen hususlar dışında kullanmayınız.
Aşağıdaki şartların herhangi birinde kullanılacak olması
durumunda, SMC ile irtibata geçiniz:
1) Verilen şartnamenin ötesindeki şartlarda ve ortamlarda ya da
ürünün açık alanda kullanılacak olması halinde.

IS10-01-6
IS10E-X-6
IS10M-X-6

Akışkan

Hava / Asal gaz

Deneme basıncı

1.0 MPa

Maksimum basınç

• Hortum tesisatını kurmadan önce, bölgeyi kırıntılardan, kesme yağından ve tozdan
arındırınız.
• Hortumları veya bağlantı parçalarını kurarken, sızdırmazlık malzemesinin
bağlantısının içine girmemesini sağlayınız. Sızdırmazlık bandı kullanırken,
hortumun/bağlantı parçasının ucunda 1,5 ila 2 diş bırakınız.
• Tavsiye edilen sıkma torku:
Diş
Sıkma torku (N•m)
NPT, R, Rc 1/8
7 ila 9
NPT,Rc ¼

12 ila 14

NPT,Rc 3/8
NPT,Rc 1/2

22 ila 24
28 ila 30

NPT,Rc 3/4

28 ila 30

NPT,Rc 1

36 ila 38

0.7 MPa
0.1 ila 0.4
MPa

Çalışma basıncı aralığı

Uyarı

Bu kılavuz, kullanıcıları ve diğer kişileri muhtemel yaralanmalardan ve/veya
ekipmanı hasar görmesinden korumaya yönelik temel bilgileri içermektedir.
• Doğru bir şekilde kullanımını sağlamak adına, ürünü kullanmadan önce bu
kılavuzu ve ilgili aparata ilişkin kılavuzları okuyunuz.
• Daha sonra yeniden başvurmak üzere bu kılavuzu güvenli bir yerde
muhafaza ediniz.
• Buradaki talimatlar, hemen akabinde dikkatli bir şekilde riayet edilmesi
gereken önemli güvenlik bilgilerinin verildiği, “Dikkat”, “Uyarı” veya “Tehlike”
şeklindeki etiketlerle muhtemel tehlike seviyesini göstermektedir.
• Personelin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak adına, ilgili diğer güvenlik
uygulamalarıyla birlikte, bu kılavuzdaki ve ürün kataloğundaki güvenlik
talimatlarına riayet edilmesi gerekmektedir.

Yarı standart: a’dan c’ye kadar her biri için bir seçeneği seçiniz.
Bunları alfanumerik sıraya koyunuz.
Örnek: IS10M-30-6LP

Sembol

Yarı
standart

Dikkat

Özellikler

Güvenlik Talimatları

Ara parçalı basınç anahtarı

3.4 Hortum tesisatı

Özellikler

Basınç anahtarının kullanım amacı, ayarlanan değerin üzerinde veya altındaki
basıncı tespit etmektir. Kullanıcı, bu değeri belirlenen aralıkta
ayarlayabilmektedir. .
Bu IMM yalnızca ISO 13849’a uygunluğu doğrulanan ürünler için uygundur.
IS*-RRP0028 Nolu belgeye bakınız.

Nasıl sipariş edilir (Devamı)

Kurulum (Devamı)

0.1 ila 0.6
MPa

Ortam ve akışkan
sıcaklığı

-5 ila +60 C°(Donma yoktur)

Temas

1a

Tekrarlanabilirlik

±0.05 MPa ya da daha az

Gecikme/histeresiz

0.08

MPa ya da daha az

Elektrik girişi

Lastik rondela

Kapak

IP40

Kullanım ömrü B10

IS*-RRP0028’e bakınız

• İngiliz anahtarı, aşağıda gösterildiği şekilde ürünün altına diğer bir anahtar
da üzerinde IS10 vidalar olan hortum adaptörü veya ara parçası üzerine
yerleştirilmelidir. İngiliz anahtarının ana gövdeye yerleştirilip bu şekilde
döndürülmesi arızaya sebep olacaktır.

Anahtar Özellikleri
AC 2 VA,

Voltaj
Maksimum
çalışma akımı

Ölçüm cetveli
plakası basınç
ünitesi

24 VAC/DC ya da daha az

50 mA

48 VAC/DC

3.1 Kurulum

Uyarı
• Güvenlik talimatları okunup anlaşılmadan, ürünün kurulumunu yapmayınız.
• Ürünü taşırken lütfen ana gövdeden tutarak taşıyınız. Besleme kablosunu kullanarak
taşımayınız. Bunun yapılması arıza ya da hasara sebep olabilmektedir.
• Giriş kablosunu sıklıkla bükmeyiniz ya da gererek zorlamayınız. Kablonun
çekilmemesi gerekmektedir. Giriş kablosunun, çekilmek ya da bükülmek suretiyle
tekrar tekrar zorlanması, kablonun kopmasına sebep olabilmektedir. Kendinden
kablolu tip giriş kablosunun hasar görmesi durumunda, anahtarın komple
değiştirilmesi gerekmektedir.
• Taşıma esnasında ürünü düşürmeyiniz ya da çarpmayınız.

3.2 Kablo Bağlantısı

Uyarı
• Güç kaynağına bağlamadan önce, yükü bağlayınız. Yük bağlı olmadığında,
anahtar anında hasar görmektedir.

• İndüktif yükün ya da giriş kablosunun 5 metreden uzun olması durumunda,
anahtarın hasar görmemesi için tedbirleri alınız.

• Muhtemel kısa devre olasılığına karşı kablo bağlantısını kontrol ediniz.

Bazı kabloların kısa devre olması durumunda, aşırı akım geçişine bağlı
olarak anahtar hasar görebilmektedir.
ISO 13849 uygulamasında kullanım durumunda, CD-11 ya da CD-P12 kontak
koruma kutusu kullanmayınız.
3.3 Çevre

Uyarı
• Aşındırıcı gazların, kimyasal maddelerin, tuzlu su veya buharın bulunduğu
ortamda kullanmayınız.
• Patlayıcı bir ortamda kullanmayınız.
• Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Uygun bir koruyucu kılıf
kullanınız.
• Titreşim ya da çarpmaya maruz kalacağı bir yere kurmayınız. Ürün
özelliklerini kontrol ediniz.
• Işıma ısısına maruz kalan bir yere monte etmeyiniz.
• Vakum uygulamayınız. Bunun olması durumunda kırılmalara sebep
olabilmektedir.
• Uygulanabilir akışkan, hava ve asal gazla sınırlandırılmıştır. Diğer
akışkanlar kabul edilmemektedir. Ürün, patlamaya karşı dayanıklı olacak
şekilde tasarlanmadığından, özellikle patlamaya neden olabilecek yanıcı
akışkan ve gazları asla kullanmayınız.

ünite tipi

Japonya’da kullanım için tedarik edilmiştir)

Hortum tesisatı adaptörlü basınç anahtarı

Yarı standart: a’dan d’ye kadar her biri için bir seçeneği
seçiniz. Bunları alfanumerik sıraya koyunuz.
Örnek: IS10M-30N03-6PRZ

Sembol Açıklama

Gövde ölçüleri

Dişli tipi

Bağlantı ölçüleri

Ayarlanan
basınç
aralığı
Giriş
kablosu
uzunluğu

Not 2

L

.c:- ■

Montaj
pozisyonu

Hem MPa hem PSİ

Sağ
ssol

Not 1) Dişli tipi için: Yalnız NPT
Bu ürün, yeni Ölçüm Kanununa göre, yalnız denizaşırı kullanım içindir. (SI ünite
tipi Japonya’da kullanım için tedarik edilmiştir)_)
Not 2) Ayarlanan BP(U Z) basınç aralığı is 0.2 İLA 16 MPa {20 ila BO psi].

40 mA

Kurulum

Hem MPa hem PSİ

Not1) Ayarlanan 6P (L, Z) basınç aralığı 0.2 ila 0.6 MPa (30 ila 90 PSİ) arasındadır.
Not2) Bu ürün, yeni Ölçüm Kanununa göre, yalnız denizaşırı kullanım içindir. (SI

Ölçüm cetveli
plakası basınç
ünitesi

DC2 W

Gövde ölçüleri

Ayarlanan
basınç aralığı
Giriş kablosu
uzunluğu

Yarı standart

Maksimum kontak kapasitesi

Açıklama

• Hortum tesisatı malzemelerini bileşenlere vidalamak için, dişi kısmı yan tarafta
tutarken tavsiye edilen sıkma torkuyla sıkınız. Minimum sıkma torkuna riayet
edilmemesi durumunda, erkek ve dişi bağlantı parçaları arasında contanın sızdırma
yapmasına sebep olacak şekilde boşluk oluşabilmektedir.
• Aşırı sıkma torku da dişlerin hasar görmesine neden olabilmektedir. Bundan başka,
dişi kısmı tutmadan sıkma işleminin uygulanması, destek parçasına uygulanan aşırı
güce bağlı olarak, hasara sebebiyet verebilmektedir.

Dış Ölçüleri
Lütfen kataloğa bakınız

Bakım
Genel Bakım

Dikkar
Ayarlar
• Lütfen ürünü, ölçüm cetveli plakasındaki gösterge basıncı aralığında ayarlayınız.
• Gösterge basıncı ve ayar basıncı aralığının dışına ayarlandığında, hatalı işlem ve bir
ayar boşluğu oluşma olasılığı bulunmaktadır.
• Ayar vidasını döndürünüz ve ayar vidasının kırmızı çizgisini ölçüm cetveli plakasındaki
işaretle aynı hizaya getiriniz. Yüksek basınç için ayarlamak amacıyla saat yönünde
çeviriniz.
• Ayar vidasının kafasına uygun düz uçlu tornavida kullanınız.
• Ölçüm cetveli, off pressure (düşük basınç) değerini göstermektedir.
• Basınç-AÇIK sinyalini kontrol ederken, ölçüm cetveli plakası üzerinde ayarlanan
basınca ilaveten AÇIK-KAPALI farkının (Histeresiz), Basınç-AÇIK sinyalini
oluşturacağına dikkat ediniz.
• Ölçüm cetveli plakası üzerindeki basınç göstergesi sadece bir başvuru rehberidir.
Hassas bir ayar için, bunu basınçölçer ile ölçünüz.

Nasıl sipariş edilir
Basınç Anahtarı
Yarı standart: a’dan c’ye kadar her biri için bir
seçeneği seçiniz. Bunları alfanumerik sıraya
koyunuz
Sembol

Açıklama

Dişli Tipi

Yoktur

Conta

Contalı

Ayarlanan basınç
aralığı
Giriş kablosu
uzunluğu
Ölçüm cetveli plakası
basınç ünitesi

Not2)

Hem MPa hem psi

• Uygun bakım prosedürlerine riayet edilmemesi ürünün arıza yapmasına ve
ekipmanın hasar görmesine neden olabilmektedir.
• Düzgün taşınmaması durumunda, sıkıştırılmış hava tehlikeli olabilmektedir.
Pnömatik sistemlerin bakımını sadece yetkili personel yapmalıdır.
• Bakım işlemi yapılmadan önce, elektriği kapalı konuma getiriniz ve tedarik
basıncının kapalı olduğundan emin olunuz. Havanın atmosfere verildiğini teyit
ediniz.
• Kurulum ve bakım sonrasında, ekipmana çalışma basıncını ve elektriği veriniz ve
ekipmanın doğru bir şekilde kurulu olduğundan emin olmak için uygun
fonksiyonellik ve sızdırmazlık testlerini yapınız.
• Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yazmayınız.
• Ürünü parçalarına ayırmayınız.
• Periyodik bakımları yaparken, emniyet gözlüklerinin takıldığından kesinlikle emin
olunuz.
• Anahtarın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik incelemeler
yapınız. Anahtarın düzenli aralıklarla çalışmasının incelenmesi, makine ya da
ekipmandaki beklenmeyen problemleri minimum seviyeye indirebilmektedir.
• Anahtarı bir kilitli devre için kullanırken önlem alınız. Bir basınç anahtarı bir kilitli
devre için kullanıldığında, herhangi bir sorunu ya da arızayı önlemek amacıyla
çoklu bir kilit sistemi tertip ediniz. Anahtar ve kilitleme fonksiyonunun çalışmasını
düzenli aralıklarla doğrulayınız.
• Bakım yapabilmek için, ürünün etrafında yeterince boşluk olmasını sağlayınız.

Örnek) IS10-NQ1-6PZ
Not1) Ayarlanan 6P (L, Z) basınç
aralığı 0.2 ila 0.6 MPa (30 ila 90
PSİ) arasındadır.
Not 2)Bu ürün, yeni Ölçüm Kanununa
göre, yalnız denizaşırı kullanım
içindir. (SI ünite tipi Japonya’da
kullanım için tedarik edilmiştir)

Kullanım Kısıtlamaları
Tehlike
Bu belgenin ya da ürüne özel kataloğun 2. Bölümünde belirtilen
şartname gerekliliklerini aşmayınız.
EN ISO 13849 sistemdeki herhangi bir kullanım, belirlenen sınırlar ve
uygulama koşulları dahilinde olmalıdır. Kullanıcı, güvenlik sisteminin
şartname, tasarım, uygulama, doğrulama ve bakımından sorumludur.
(SRP/CS).
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