Güvenlik Talimatları (Devamı)

Kurulum

Dikkat

ZSE10/ZSE10F/ISE10 serisi
Dijital Basınç Anahtarı
Kurulum ve Bakım Kılavuzu

Güvenlik Talimatları
Bu güvenlik talimatları, tehlikeli durumları ve/veya ekipmanın hasar görmesini önlemek için tasarlanmıştır.

• Elektrik açık konumdayken terminallere ve konnektörlere dokunmayınız.

Kurulum (Devamı)
<Removal of DIN rayının çıkarılması>

Kurulum Montaj
*: Boru tesisatı için sıkma torkunun, M5 için 1 Nm ve R1/8 ve NPT/1/8 için 7 ila 9Nm’dir.
•Doğrudan kurulum için, (2 adet) M3 ebadındaki ayar vidalarıyla monte ediniz.
Montaj vidasının sıkma torku, 05. İla 0.7 Nm arasında olmalıdır.

Aksi takdirde bu durum elektrik çarpması, cihazda arıza ya da hasarla sonuçlanabilmektedir .
•Bakım işlemi tamamlandıktan sonra uygun fonksiyonel kontrolleri ve kaçak
testlerini yürütünüz.
Ekipmanın düzgün bir şekilde çalışmaması ya da bir sıvı sızıntısı olması durumunda
çalışmasını durdurunuz.
Boru tesisatı dışındaki parçalarda sızıntı olması halinde ürün arızalı demektir.
Güç kaynağı bağlantısını kesiniz ve sıvı tedarikini durdurunuz.
Sızdırma durumunda sıvı uygulaması yapmayınız.
Beklenmeyen bir arızanın meydana gelmesi durumunda, güvenlik garanti edilememektedir .

Tırnak
Tırnak

[1] yönünde çekiniz ve gösterildiği şekilde[2] 1 nolu tırnağı çıkarınız.

Bu talimatlar, “Dikkat”, “Uyarı” veya “Tehlike” şeklinde etiketlerle potansiyel tehlike seviyesini
göstermektedirler.
Bunların hepsi güvenlik açısından önemli notlar olup, uluslararası standartlara(ISO/IEC), Japon Endüstriyel

NOT

Standartlarına(JIS) ve diğer güvenlik kurallarına ilaveten bunlara riayet edilmesi gerekmektedir.

• Kullanılacak olan doğru akım güç kaynağının aşağıdaki şekilde, UL onaylı olması

Personelin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak adına, ilgili diğer güvenlik uygulamalarıyla
birlikte, bu kılavuzdaki ve ürün kataloğundaki güvenlik talimatlarına riayet edilmesi
gerekmektedir.

gerekmektedir:
UL 1310 sınıf 2 güç kaynağı ya da UL 1585 sınıf 2 transformatöre sahip azami 30 Vrms lik
(42.4 V Pik) Devre (sınıf 2).

Dikkat

Operatör hatası, yaralanmalarla ya da ekipmanın
hasar görmesiyle sonuçlanabilmektedir.

Uyarı

Operatör hatası, ciddi yaralanmalarla ya da can
kaybıyla sonuçlanabilmektedir.

Tehlike

Uç noktadaki durumlarda, ciddi yaralanma
veya can kaybı olasılığı bulunmaktadır.

•Basınç anahtarı, gövdesi üzerinde yalnızca UL işareti olması durumunda UL
onaylı bir üründür.

Panel montaj adaptörüyle montaj
•Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu kapak (Model: ZS-39-D)

Ön koruyucu kapak

Panel montaj adaptörü

Uyarı
• Cihazı sökmeyiniz, basılı devre kartının değiştirilmesi dahil) üzerinde
değişiklik yapmayınız, ya da tamir etmeyiniz.
Bunların yapılması, yaralanma ya da arızayla sonuçlanabilmektedir .
•Ürünü, şartnamede belirtilen hususların dışında kullanmayınız.
Yanıcı ya da zararlı sıvılar için kullanmayınız.
Bu durum, ürünün yanması, arıza yapması ya da hasar görmesiyle
sonuçlanabilmektedir.
Kullanmadan önce cihazın özelliklerini doğrulayınız.
• Yanıcı ya da patlayıcı gazlar içeren ortamlarda kullanmayınız.
Bu durum, yangın ya da korozyonla sonuçlanabilmektedir.
Bu ürün patlamaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır .
• Ürünü, statik elektrik probleminin olduğu bir yerde kullanmayınız.
Aksi takdirde bu durum, sistem arızasına ya da sistemin bozulmasına neden
olabilmektedir.
•Ürünün ara kilitlemeli bir devrede kullanılıyor olması durumunda:
•Bir mekanik sistem gibi çift ara kilitleme sistemi temin ediniz
• Düzenli olarak ürünün düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Aksi takdirde bu durum bir kazaya sebebiyet verebilecek bir arızaya neden
olabilmektedir.
•Bakım esnasında aşağıdaki talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir:
•Güç kaynağını kapalı konuma getiriniz
• Hava beslemesini durdurunuz, kalan havayı tahliye ediniz ve bakım işlemini
gerçekleştirmeden önce havanın dışarı atıldığını doğrulayınız.
Bu durum aksi takdirde yaralanmaya sebep olabilmektedir .

Model Gösterimi ve Nasıl Sipariş Edileceği
Bu ürünün, kullanım kılavuzuna ve kataloğuna bakınız

DIN rayının çıkarılması ve montajı
•DIN rayı üzerine montaj yapmak için, bir DIN rayı adaptörünün hazırlanması gerekmektedir.
(Model: ZS-39-R)
•Montaj esnasında, DIN rayı adaptörünün tırnaklarının kıvrılmamasına dikkat ediniz.

<DIN rayı adaptörünün montajı>

Boru tesisatı
Otomatik rakor kullanarak bağlantı
1. Hortum dikey olarak kesiniz.
2. Hortumu tutunuz ve dibe ulaşana kadar yavaşça otomatik rakorun içine
yerleştiriniz.

Her bir parçanın simi ve fonksiyonu
Çıkışı (OUT1) Gösterimi (Yeşil)
düğmesi (AYAR)
LED ekran

Çıkış (OUT2)
Gösterimi (Kırmızı)
Konnektör

Hortum

düğmesi (UP-YUKARI)
düğmesi (DOWN-AŞAĞI

Tırnak

Tırnak

otomatik rakor

DIN rayı üzerindeki 2 tırnakla basınç anahtarını bir araya getiriniz ve
sonrasında, 1 nolıu tırnak üzerine klik sesini duyana kadar yatay olarak
bastırınız.
• Bağlantı parçasının ya da hortumu kıvrılmasını ve gerilmesini ya da üzerlerine anlık yükler binmesini

< DIN rayı üzerine montaj>

Çıkış (OUT1) Gösterimi (Yeşil): anahtar çıkışı (OUT1) AÇIK konumda
olduğunda, ışıklar AÇIK konuma geçmektedir.
Çıkış (OUT2) Gösterimi (Kırmızı): anahtar çıkışı (OUT2) AÇIK konumda
olduğunda, ışıklar AÇIK konuma geçmektedir.
LED Gosterimi: Mevcut basınç durumunu, ayar modunu ve hata kodunu
göstermektedir.
(UP-YUKARI) düğmesi: Modu seçmekte ve AÇIK/KAPALI ayarlanan değerini
arttırmaktadır. Pik ekran moduna geçiş yapmak için bu düğmeye basınız.
(DOWN-AŞAĞI) düğmesi: Modu seçmekte ve AÇIK/KAPALI ayarlanan değerini
dşürmektedir. Alt ekran moduna geçiş yapmak için bu düğmeye basınız.
(AYAR) düğmesi: Hem modu değiştirmek hem de bir değer ayarlamak için bu
düğmeye basınız.

önlemek adına yeterli hortum uzunluğu bırakınız.
• SMC dışında bir firma tarafından üretilen bir hortumu kullanmanız durumunda, dış çap hassasiyetinin
aşağıdaki değerleri karşılayıp karşılamadığını kontrol ediniz.
1) Naylon hortum: ±0.1 mm azami
2) Yumuşak naylon hortum: ±0.1 mm azami
3) Poliüretan hortum: +0.15 mm/-0.2 mm azami
Tırnak

Tırnak
Adaptörün 1 nolu tırnağını DIN rayı üzerine gösterildiği şekilde [1]
oturtunuz ve gösterilen yönde güç uygulayınız [2], sonrasında 2 nolu
tırnak DIN rayı üzerinde klik sesi çıkarana kadar aşağı doğru yatay
olarak bastırınız.

Dahili devre ve kablolama

Dahili devre ve kablolama (ContiDevamınued)

Ayar (Devamı)

Dahili devre ve kablolama örneği

Kablolama
Bağlantı

<Nasıl kullanılır>
•Histerez modu
1, Ölçüm modundayken (S)düğmesine bir kez basınız.

Kahverengi

•Enerjiyi kapalı konuma getirdikten sonra, bağlantı yapınız.
• Basınç anahtarı kablolaması için ayrı bir güzergâh kullanınız.
Kablolamanın enerji ya da yüksek voltaj kablolarıyla aynı güzergahta kurulması
durumunda, parazitten kaynaklanan arıza olabilmektedir.
• Ticari olarak piyasada bulunan anahtar modlu güç kaynağı kullanıldığında FG
terminalinin topraklandığından emin olunuz. Anahtar modlu güç kaynağı Basınç
anahtarına bağlandığında, anahtarlama paraziti üstü üste gelecek olup artık ürün
özellikleri karşılanamamaktadır. Bu durum, anahtar modlu güç kaynağı ile basınç
anahtarı arasına bir hat parazit filtresi ve ferrit mihver boru gibi bir parazit filtresi
takılması ya da anahtar modlu güç kaynağı yerine bi seri güç kaynağı kullanılmak
suretiyle önlenebilmektedir.

Ana
devre

NPN açık kollektör 2 çıkış
Azami 28 V, 80 mA
Artık voltaj 2 V ya da daha az

Siyah

Yük

ila

Mavi

Normal çıkış

yük

ila

Kablo
Kol parçası

Siyah

3, Ayarlanan değeri değiştirmek için ▲ya da ▼ düğmesine basınız.

▲düğmesi arttırmak ▼düğmesi düşürmek içindir.
•Ayarlanan değeri tek bir basamak arttırmak için ▲düğmesine bir kez
basınız, bu değerin artışına devam etmek için düğmeye basılı
tutunuz.

Kahvereng,i

Yük I

ila

Beyaz
Gri

Ana gövde
Soket
Konnektör

Sırasıyla gösterilmektedir

Ters çıkış

Yük

Mavi

Ana
devre

Yük

• Ayarlanan değeri tek bir basamak düşürmek için ▼düğmesine bir kez

basınız, bu değerin düşüşüne devam etmek için düğmeye basılı tutunuz .

Mavi

Ana
devre

Siyah

ila

Beyaz
Gri

Setting of OUT1
Item
Output mode

Explanation
Selects hysteresis mode,
window comparator mode or
OFF mode.
Reversed output Selects reversed output.
Pressure setting Sets ON point or OFF point of
the switch output.
Hysteresis

Chattering can be prevented by
setting hysteresis.

Default setting
Hysteresis mode

Normal output
ISE10: 0.500 MPa
ZSE10: -50.5 kPa
ZSE10F: 50.0 kPa
5%

Setting of OUT2
Same setting as [F 1] OUT1. To set [F 2] setting of OUT2 in detail,

kahverengi

PNP açık kollektör 1 çıkış
Azami 80 mA
Artık voltaj 2 V ya da daha az
Analog voltaj çıkışı
Çıkış direnci yaklaşık 1 kΩ

Default setting

Siyah
Beyaz

NPN açık kollektör 1 çıkış
Azami 28 V, 80 mA
Artık voltaj 2 V ya da daha az
Analog voltaj çıkışı
Çıkış direnci yaklaşık 1 kΩ

Unit specification Pressure range
2, [P_1] ve [n_1] ve ayarlanan değer sırasıyla gösterilmektedir.

Kahverengi
Ana
devre

Konnektör
Bağlama/ayırma
•Konnektörü monte ederken, kol kısmını ve konnektör gövdesini tutarak soketin
içine düz bir şekilde yerleştiriniz ve gövdedeki yuvaya kilitlenmesi için kol kısmının
kancasını takınız.
•Konnektörü çıkarırken, girdiği kısımdan kancayı ayırmak için kol kısmına aşağı
doğru bastırınız ve konnektörü düz olarak dışarı doğru çekiniz.

Default setting
At the time of shipment, the following settings are provided.
If the setting is acceptable, keep it for use.
To change setting, enter function selection mode.
Unit conversion function

Gri

Yuva

Yük!

Beyaz
Gri I

PNP açık kollektör 2 çıkış
Azami 80 mA
Artık voltaj 2 V ya da daha az

Setting (Continued)

Yük
Yük

refer to the operation manual.
4, Ayarı bitirmek için (S) düğmesine basınız

2 çıkışlı özelliğin seçilmesi durumunda, [P_2] gösterilecektir.
OUT1 ile aynı şekilde OUT2 i ayarlayınız.

Mavi

Konnektör uç sayısı
Uç sayısı
Kahverengi

Siyah
Beyaz
Gri
Mavi

•Window comparator mode

Ayar

Pencere karşılaştırıcı moddayken, basınç anahtarı ayarlanan bir basınç aralığında
Basınç Ayarı
çalışmaktadır (P1L den P1H’e). P1L (anahtar alt limiti) ve P1H (anahtar üstlimiti) ‘i
Basınç Anahtarının AÇIK noktası ile KAPALI noktasını ayarlayınız.
yukarıdaki ayar prosedürünü kullanarak ayarlayınız.
İşlem
Basıncın, ayarlanan değeri aşması durumunda, basınç anahtarı AÇIK konuma gelecektir.
Basıncın, histerez miktarı ya da daha fazlası nispetinde ayarlanan değerin altına düşmesi
Ekranın sıfırlanması
durumunda, basınç anahtarı KAPALI konuma geçecektir
1 saniye süreyle eş zamanlı olarak ▲ve ▼ düğmelerine basılı olması
Çıkış ayar değerinin varsayılan ayarı, atmosferik basınç ile nominal basınç aralığının üst limiti
durumunda, gösterge sıfırlanacaktır.
arasındaki merkezi değerdir.
İlk işlem için, herhangi bir basınç uygulamadan önce sıfırlamayı
Aşağıda gösterilen işlemin herhangi bir sorun teşkil etmemesi olması durumunda, bu ayarları
gerçekleştiriniz.
muhafaza ediniz.

Madde
[F 3] Tepki süresi ayarı
[F 4] Otomatik ön ayar ayarlaması
[F 6] Ekran değeri hassas ayarının ayarlanması
[F11] Ekran çözünürlüğünün ayarlanması
[F80] Enerji tasarrufu modunun ayarlanması
[F81] Güvenlik kodu ayarlaması
[F90] Tüm fonksiyonların ayarlanması
[F97] Konya fonksiyonunun seçimi
[F98] Çıkış kontrolü
[F99] Varsayılan ayara yeniden ayarlama

Varsayılan ayar
2.5 ms
Manuel
0%
1000-split
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
Normal.
KAPALI

Her bir fonksiyonu detaylı şekilde ayarlamak için, kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Ayarlanan değer

Histerez

Ölçüm modu
Ölçüm modu, basıncın tespit edilip gösterildiği ve anahtar fonksiyonunun çalışmakta
olduğu ölçüm modudur. Bu temel bir mod olup, ayar değişiklikleri ve diğer fonksiyon
ayar değişiklikleri için diğer modların seçilmesi gerekmektedir.

basınç

Enerji verilmiştir
Standart ürünü gösterme ekranı

Normal çıkış için

Anahtar AÇIK
Anahtar KAPALI

Zaman

Ürün özelliklerini gösterme ekranı
Ürünü gösterme ekranı
Basınç aralığını gösterme ekranı

Ölçüm modu

Hata gösterim fonksiyonu (Devamı)

Ayar (Devamı)
Fonksiyon seçim modu
Ölçüm modundayken, [F 0] ibaresini göstermek için, 2 saniye ya da daha
uzun süreyle (S) düğmesine basınız. Değiştirilecek fonksiyonu göstermek
için seçiniz, [F□ □]. Ölçüm moduna geri dönmek için, fonksiyon seçim
modundayken, 2 saniye ya da daha uzun süreliğine (S) düğmesine basınız.
Ölçüm modu
2 saniye ya da daha uzun
süreyle (S) düğmesine basınız

Hata adı

Hata

Hata tipi

Sorun giderme
yöntemi

gösterimi

Basınç
oluştur
ma
hatası

Fonksiyon seçim modu

Basınç, ayarlanan
basınç aralığı üst limitini
aşmaktadır .
Basınç, ayarlanan
basınç aralığı alt limitini
aşmaktadır

Sistem
hatası
Ayar fonksiyonları
*: Bazı fonksiyonlar, parça numarasına bağlı olarak mevcut bulunmamaktadır. Tüm
fonksiyonlar arkasından bir fonksiyon açıklaması gelecek şekilde [F□ □] ibaresiyle
gösterilmektedirler. Bir fonksiyonun, mevcut olmaması durumunda, fonksiyon [---]
şeklinde gösterilmektedir.
Her fonksiyonu detaylı olarak ayarlamak için, kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Bir dahili veri hatası
olması durumunda
gösterilmektedir

Uygulanan basıncı,
ayarlanan basınç aralığı
içinde bir seviyeye
sıfırlayınız.

Cihazı kapatıp açınız.
Halen sıfırlama
yapılamaması
durumunda, SMC
Corporation tarafından
bir inceleme yapılması
gerekmektedir.

Diğer Fonksiyonlar
• Pik seviyede /altta tutulan değerin gösterilmesi
•Sıfırlama
•Tuş kilidi

Yukarıdaki tedbirlerin alınmasını takiben halen hatanın yeniden
ayarlanamaması durumunda lütfen SMC ile irtibata geçiniz.

Her bir fonksiyonu detaylı olarak ayarlamak için, kullanım kılavuzuna
bakınız.

Bakım

Sorun giderme

Elektrik kesintisi ya da kuvvetli bir şekilde enerjinin kesilmesi sonrasında
ürün nasıl sıfırlanır
Ürünün ayarı, elektrik kesintisi ya da enerjinin kesilmesi öncesindeki şekilde
muhafaza edilecektir.
Çıkış durumu da temel olarak elektrik kesintisi ya da enerjinin kesilmesi öncesindeki
şekilde eski haline getirilmektedir ancak çalışma ortamına bağlı olarak bazı
değişiklikler olabilmektedir.
Bu nedenle, ürünün çalıştırmadan önce, tüm sistemin güvenliğini kontrol ediniz.
Hassas kontrol kullanılarak kurulum yapılması durumunda, ürün ısınana kadar
bekleyiniz(yaklaşık 10 dakika).

Bu fonksiyon, bir sorun ya da hata olduğunda hata yerini ve içeriğini
göstermektedir.

Aşırı akım
hatası

Sıfırlama
hatası

Hata
gösterimi

Hata tipi

Anahtar çıkışı yük
akımı is 80 mA ya da
daha fazladır

Sıfırlama operasyonu
esnasında, ±%7F.S.
nin üstünde basınç
uygulanmıştır (birleşik
basınç için ±%3.5F.S).
1 saniye sonra mod,
ölçüm moduna
dönecektir. ±%1F.S.
nispetindeki sıfırlama
aralığı her bir ürün
farklılıklarına göre
değişebilmektedir.

Özellikler
Bu ürünün kullanım kılavuzuna ve kataloğuna bakınız.

Ölçülerle ana hatları (mm)

Hata gösterimi foksiyonu

Hata adı

Bu ürünün kullanım kılavuzuna bakınız.

Sorun giderme
yöntemi
Güç kaynağını kapalı
konuma getiriniz ve aşırı
akım çıkış faktörünü
ortadan kaldırınız.
Sonrasında gücü
tekrardan veriniz.

Uygulanan basıncı
tekrardan atmosferik
basınç konumuna geri
döndürdükten sonra
sıfırlama işlemini
gerçekleştiriniz .

Bu ürünün kullanım kılavuzuna ve kataloğuna bakınız.

İrtibat
AVUSTURYA
BELÇİKA
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
FİNLANDİYA
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İRLANDA

HOLLANDA
NORVEÇ
POLONYA
PORTEKİZ
SLOVAKYA
SLOVENYA
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İNGİLTERE
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