
    2 Ürün parçalarının özeti

 

       

 

  

          

              

           
           

  
    

Kendiliğinden 
kılavuzlanan vidalar: 
Nominal boyut 3 x 8L

 Braket A

Panel

  Ön koruyucu kapak
(İsteğe bağlı)

 Panel montaj

(a)

(b)

            

        

Kurulum

Braket ile montaj
Braketi gövdeye montaj vidaları ile takın (Kendinden kılavuzlu vidalar: 
Nominal boyut 3 x 8L (2 adet)), ardından gövdeyi belirtilen değere 
ayarlayın
∗: Braket montaj vidalarını 0,5 ± 0,05 Nm torkla sıkın.

Kendiliğinden kılavuzlanan vidalar kullanılır ve birkaç kez tekrar 
kullanılmamalıdır.
•Bracket A (Part No.: ZS-46-A1) •Bracket B (Part No.: ZS-46-A2)

 

         

            

        

           

          

           

            

          

          

 

   

 

  

   

     

    

    

    

   

   

    

    

   

  

   DC(+) Kahve 5
Pin No.

    OUT1 Siyah 4
NC                3
NC                2

      DC(-) Mavi 1

   

       

        

          

     

          

Hortumlama

Bağlantı dişini sıkma

Vücuda bağlamak için (boru özellikleri: -M5) Elle 
sıktıktan sonra, boru gövdesinin anahtar düzlemlerine 
doğru boyutta bir somun anahtarı uygulayın ve 1/6 ila 
1/4 dönüş ile sıkın.

Referans olarak, sıkma torku 1 ila 1,5 Nm'dir.

    

    

     

-N

NPN open collector 1 output 
Max. 28 V, 80 mA

Artık gerilim: 1 V or less

 LCD ekran

 

düğmedüğme 
düğme

 

Çalışma ışığı 

Ünite ekranı

   Bireysel parçaların isimleri

   4 Montaj ve Kurulum

   4 Montaj ve Kurulum (Devam)    

        

 

            

     
 

∗: Panel montaj adaptörü, montaj için 90 derece döndürülebilir.
SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

          Sıkarken, Z/ISE20 nin gövdesini bir anahtarla tutmayın.

 

 
manivela

Kablo
(Kahverengi)

kablolama

Kablo bağlantıları
Bağlantılar, güç kaynağı kapalıyken yapılmalıdır.
Ürün kablolaması ve herhangi bir güç veya yüksek voltaj kablolaması
için ayrı bir rota kullanın.

Aksi takdirde, gürültü nedeniyle arıza meydana gelebilir. Piyasada 
mevcut bir anahtarlama güç kaynağı kullanılıyorsa, şasi topraklama

(FG) terminalini toprakladığınızdan emin olun. Anahtarlama güç 
kaynağı kullanım için bağlanırsa, anahtarlama gürültüsü üst üste 
binecek ve ürün özelliklerine uygun olmayacaktır. Bu durumda, 
anahtarlama güç kaynakları arasına hat gürültü filtresi / ferrit gibi bir

gürültü filtresi yerleştirin veya anahtarlama güç kaynağını seri güç 
kaynağına değiştirin.

Konnektör Nasıl Kullanılır?
Konnektör takma / çıkarma

Konnektörü bağlarken,
düz takın
kolu tutarak pimler üzerine geçirin        Konnektör
ve konektör gövdesini kapatın.

  

4 Montaj ve Kurulum  (Devamı)
Konnektör pin numaraları

   
  

 

  

         

       

          

        

         

          

       

     

          

          

   

   
  
 

 

           
      

       

       
        

        
  

      
        

  

Kurulum ve Bakım Kılavuzu 
Dijital Basınç Anahtarı
ZSE20(F)/ISE20 Serisi 

1 Güvenlik talimatı
Bu kılavuz, kullanıcıların ve diğer kişilerin olası yaralanma ve / veya 
ekipman hasarlarından korunmasına ilişkin temel bilgileri içerir.

• Ürünü kullanmadan önce, doğru kullanımı sağlamak için bu kılavuzu 
okuyun,

•İleride başvurmak üzere bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

• Bu talimatlar, potansiyel tehlike seviyesini etiketine göre gösterir.

"Dikkat", "Uyarı" veya "Tehlike", ardından dikkatle takip edilmesi 
gereken önemli güvenlik bilgileri.

• Personel ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için

bu kılavuz ve ürün kataloğu, ilgili diğer güvenlik uygulamalarıyla 
birlikte dikkate alınmalıdır.

         
        

 

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta 
dereceli yaralanmalarla sonuçlanabilecek düşük 
risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir.

Dikkat

Uyarı

Tehlike

       
          

 

UYARI, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi 
yaralanma ile sonuçlanabilecek orta derecede riskli 
bir tehlikeyi belirtir.

         
         

TEHLİKE, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi 
yaralanma ile sonuçlanabilecek yüksek risk 
seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir.

             

       

          

Bu ürün, endüstriyel bir ortamda kullanılması amaçlanan A sınıfı bir 
ekipmandır.
yayılan rahatsızlıkların yanı sıra diğer ortamlarda elektromanyetik 
uyumluluk sağlamada potansiyel zorluklar olabilir.

Z/ISE20-TFT09

       

   

     

        

       

        

    

        

 

     

        

            

         

       

        

      

      

       

    

          

       

    

Uyarı

Sökmeyin, değiştirmeyin (basılı devre kartının değiştirilmesi dahil) 
veya tamir etmeyin.
Yaralanma veya arıza meydana gelebilir.

Ürünü belirtilen özelliklerin dışında çalıştırmayın.

Yanıcı veya zararlı sıvılar için kullanmayın.

Yangın, arıza veya üründe hasara yol açabilir. Kullanmadan önce 
özellikleri doğrulayın.

Yanıcı veya patlayıcı gaz içeren bir ortamda çalıştırmayın.

Yangın veya patlama meydana gelebilir.

Bu ürün patlamaya dayanıklı olarak tasarlanmamıştır.

Ürünü statik elektriğin sorunlu olduğu yerlerde kullanmayın.

Aksi takdirde, sistemin arızalanmasına veya arızalanmasına neden 
olabilir.

Ürünü kilitleme devresinde kullanıyorsanız:

Mekanik bir çift kilitleme sistemi sağlayın

•Check the product regularly for proper operation:

Otherwise malfunction can result, causing an accident.

Bakım sırasında aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:
•Güç kaynağını kapatın
•Hava beslemesini durdurun, artık basıncı boşaltın ve doğrulayın.

bakım çalışmaları yapılmadan önce hava serbest bırakılır
Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

           

          

      

   

            

  

           

 

        

      

         

        

 

Dikkat

Güç açıkken terminallere ve konektörlere dokunmayın.

Aksi takdirde, elektrik çarpması, arıza veya üründe hasara neden olabilir.

Bakım tamamlandıktan sonra uygun fonksiyonel muayeneleri ve 
sızıntı testlerini yapın.

Ekipman düzgün çalışmıyorsa veya bir sıvı sızıntısı varsa, işlemi 
durdurun.

Boruların dışındaki parçalardan sızıntı olursa, ürün hatalı olabilir.

Güç beslemesini kesin ve akış beslemesini durdurun.

Kaçak esnasında akış uygulamayın.

Beklenmeyen bir arıza durumunda güvenlik garanti edilemez.

SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

   1 Güvenlik Talimatı (Devamı)

12 to
24 VDC
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 Kahve DC(+)

Load Siyah  OUT  

Mavi DC(-) M
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n 
ci

rc
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-P

PNP open collector 1 output 
Max. 80 mA

Artık gerilim: 1 V or less

  Kahve DC(+)

 

 

 
 

 Siyah OUT + 12 to
- 24 VDCLoad Mavi DC(-)M

ai
n 

ci
rc

ui
t

   

      

        

     

          

Boru özellikleri: -01, -N01Elle sıktıktan sonra, 
basınç portunun altıgen anahtar düzlemlerini bir 
anahtarla tutun ve 2 ila 3 dönüş ile sıkın.

Referans olarak, sıkma torku 3 ila 5 Nm'dir.

    

               

             

             

         

  

  

    

  

Panel montaj adaptörü ile montaj
(A) parçasını gövdenin önüne monte edin ve sabitleyin. Sonra (a) ile 
gövdeyi (a) panelin ön yüzeyi ile temas edene kadar panele 
yerleştirin. Ardından, (b) parçasını arkaya gövdeye monte edin ve (b) 
sabitlemek için panelle temas edinceye kadar takın.

•Panel montaj adaptörü
(Part No.: ZS-46-B)

Panel montaj adaptörü +
Ön koruyucu kapak

(Part No.: ZS-46-D)

  
    

Kendiliğinden 
kılavuzlanan vidalar: 
Nominal boyut 3 x 8L

 Braket B

  Güç verilir.

    

      
        

Yaklaşık 3 sn. güç verdikten sonra
ürün kodu görüntülenir

∗:Açıldıktan sonra yaklaşık 0,2 saniye içinde, anahtar başlar.

 

         

         

         

  
 

  

Güncel basınç değeri
(Ana ekran)

Item
(Alt ekran (sol))

    
  

Değeri veya tepe / alt değeri 
ayarlayın
(Alt ekran (sağ))

 

          

     

Alt ekranÖlçüm modunda, alt ekranın ekranı yukarı veya 
aşağı düğmelerine basılarak geçici olarak değiştirilebilir.

 
OUT1

 ayar değeri
Dip 
değer

 Tepe
değer

OUT1 
histeresis

 
    
∗: İsteğe 
bağlı 
gösterim

            
            

            
       

∗:İsteğe bağlı bir ekran modu, alt ekrana ayarlayarak eklenebilir.

[F10] alt ekranı. Alt ekran isteğe bağlı ekran ayarı sırasında
değiştirilirse, ekran 30 saniye sonra rasgele ekrana döndürülür.
(Varsayılan ayar isteğe bağlı gösterimi içermez.)

  

[Ölçüm modu]

Güç verildikten sonra basıncı algılar ve göstergeyi ve çalışma 
durumunu gösterir. Bu temel moddur; set noktası değişiklikleri ve 
diğer işlevler için diğer modlar seçilmelidir

Ölçüm modu ekranı

 Birkez

       e  
basın

 

 

  

1 ila 3   saniye   
arasında       e 
basın.

  
  

  

Ayarlanan 
değer veya 
histerezis 
ayarını yapın.

(3 adım ayarı
modu)

  

 
 
 

Ayar 
değeri,histerezi
s ve gecikmeyi 

seçin
(Basit ayar

modu)

 

 

Fonksiyon 
ayarlarını
değiştirin

(Fonksiyon seçim
modu)

 

 

Diğer ayarlar
•Sıfırlama
•Tuş kilidi fonksiyonu

       
             

             
       

           
   

∗: Çıkışlar, ayar sırasında çalışmaya devam edecektir.
∗:Ayar sırasında 3 saniye boyunca bir düğme işlemi yapılmazsa,

Gösterge yanıp sönecektir. (Örneğin, bir operatör ayar sırasında 
ayrılacaksa, ayarın eksik kalmasını önlemek içindir.)

∗:3 kademeli ayar modu, basit ayar modu ve fonksiyon seçim modu ayarları
birbirlerine yansıtılır.

     5 Ayarların Anahatları [Ölçüm modu]

      

          

    

           

           

       

       

      

      

          

      

       

Çalışma ışığı: Anahtarın çalışma durumunu gösterir.

LCD ekran: Mevcut basınç, ayar modu, seçili durumunu gösterir

görüntüleme birimleri ve hata kodu.

Ana ekran için 4 tip ekran seçilebilir: Tek renk sabit kırmızı veya 
yeşil; veya çıktıya karşılık gelen kırmızıdan yeşile ya da yeşile 
kırmızıya geçme. Alt ekranın göstergesi turuncu.

düğmesi:Modu ve ON / OFF ayar değerlerini arttırır.
düğmesi: Modu ve ON / OFF ayar değerlerini azaltır.
düğmesi:Modu değiştirmek ve ayarları onaylamak için bu düğmeye basın.

Birim ekranı: Seçili olan birimleri gösterir.

(Sadece kPa ve MPa ekran birimleri için.)

3 Özellikler

SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

    İç devre ve kablolama örneği

Yuva
Pinler

 

 

1 ila 5   saniye   
arasında       e 
basın.
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   9 Fonksiyon Seçim Modu

    [F 0] Brim çevirme fonksiyonu

Item Default setting

[F 2]  Ayarlanamaz
    [F 3] Dijital filtre ayarları 0 ms

   [F 4] Otomatik ön ayar işlevi  Kullanılmıyor
 Ayarlanamaz[F 5]

0%      [F 6] Ekran değerinde ince ayar

std (Standard)   [F10] Alt ekran ayarı
1000-split   [F11] Ekran çözünürlüğü ayarı

OFF   [F80] Güç tasarrufu modu

  

          

           

       

Fonksiyon Seçim Modu
Ölçüm modunda [F 0] görüntülemek için (S) düğmesine 3 ile 5 saniye
arasında basın. Değiştirilecek işlevi görüntülemek için seçin [F--]. 
Ölçüm moduna geri dönmek için işlev seçim modunda düğmeyi 2
saniye veyadaha uzun basılı tutun.

            yukarı düğmesine 3 ile 5 saniye arasında basın.

 Ölçüm modu

  Fonksiyon seçim modu

 
  

F0 Fonksiyon
ayarı

 
  

F1 Fonksiyon
ayarı

 
   

F99 Fonksiyon
ayarı

 Birimler özellikleri  Basınç aralığı
ISE20

ZSE20(F)

ISE20

ZSE20(F)

 Varsayılan ayarlar

MPa

kPa

psi

"Nil" or M

P

    [F 1]Çıkış ayarları OUT1

  [F81] Güvenlik kodu OFF

    [F82] Satır adının girilmesi AAAA

    [F90] Tüm fonksiyonların ayarlanması OFF

 Ayarlanamaz[F96]

 Ayarlanamaz[F97]

N/A (normal output)  [F98] Çıkış kontrolü
OFF    [F99] Varsayılan ayarlara sıfırla

        

 

  Diğer parametre ayarları

Item

 Çıkış Modu
 Terslenmiş Çıkış

 Basınç Ayarı

Default setting

Histeresis

 Histeresis modu

ISE20  : 0.500 MPa
ZSE20 : -50.5 kPa
ZSE20F: 50.0 kPa

 Norma Çıkış

ISE20  : 0.050 MPa
ZSE20 : 5.1 kPa
ZSE20F: 5.0 kPa

 Gecikme Süresi    1.5 ms veya az
 Ekran Rengi     Çıkış ON: Yeşil/Çıkış OFF: Kırmızı

 

     

          

∗

Varsayılan ayarlar

Varsayılan ayar aşağıdaki gibidir.

Bu ayardan hiçbir sorun çıkmıyorsa, bu ayarları saklayın.

   

          

           

          

            

 

8 Basit Ayar Modu
(1) (S) düğmesini ölçüm sırasında 1 ila 3 saniye basılı tutun
Ana ekranda [SEt] görüntülenir. [SEt] ekranındayken düğme bırakıldığında,
mevcut basınç değeri ana ekranda görüntülenir, alt ekranda [P_1] veya
[n_1] görüntülenir (solda) ve ayarlanan değer alt ekranda görüntülenir.
ekran (sağ alt)

     

             

             

        

           

           

[3 adım ayar modu (histerezis modu)]

3 kademeli ayar modunda, ayarlanan değer (P_1 veya n_1) ve 
histerezis(H_1) değiştirilebilir. Alt ekrandaki öğeleri (set değeri veya 
histerezis) yukarı veya aşağı tuşuyla ayarlayın. Ayarlanan değeri 
değiştirirken, aşağıdaki işlemi takip edin. Histeresiz ayarı aynı şekilde 
değiştirilebilir.

(1)Değiştirilecek öğe görüntülendiğinde (S) düğmesine bir kez basın.

Alt göstergedeki ayar değeri (sağ) yanıp sönmeye başlayacaktır.

Current pressure value

   7 3Adım Ayar Modu

        

       

           

               

      

       

            

    

             

         

 

       

        
           

(2)Ayarlanan değeri değiştirmek için yukarı ya da aşağı düğmesine
basın.

Ayar değeri yukarı tuşu ile arttırılabilir, aşağı tuşu ile azaltılabilir.
Yukarı ve aşağı düğmelerine 1 saniye veya daha uzun süre aynı anda
basıldığında ve basılı tutulduğunda, ayar değeri [- - -] ve ayarlanan 
değer otomatik olarak geçerli basınç değeriyle aynı olacaktır (hızlı
çekim işlevi). Daha sonra ayarlamak mümkündür

(3) Ayarı tamamlamak için (S) düğmesine basın.

Basınç şalteri, pencere karşılaştırıcı modunda ayarlanmış bir basınç 
aralığında (P1L'den P1H'ye) açılır.
Anahtarlama işleminin alt limiti olan P1L ve anahtarlama işleminin üst 
limiti olan P1H ve yukarıda verilen talimatları izleyerek WH1 (histerezis) 
ayarlayın.

(Ters çıkış seçildiğinde, alt ekran (solda) [n1L] ve

[N1H]).

∗: Normal / ters çıkış anahtarlama ve histerezis / pencere karşılaştırıcısının 
ayarlanması mod değiştirme, fonksiyon seçim modu [F 1] OUT1 ayarı ile yapılır.

           

   

      

             

      

            

        

           

         

  

           

        

       

 

           

     

         

         

        

         

         

  

13 Bakım
Elektrik kesilmesinden veya enerji kesilmesinden zorlanmadan 
sonra ürünün sıfırlanması
Ürünün ayarı, bir elektrik kesintisinden veya enerjinin kesilmesinden 
önceki gibi korunacaktır. Çıkış koşulu temel olarak bir elektrik 
kesilmesinden veya enerjisinin kesilmesinden önceki duruma geri 
döndürülür ancak çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, 
ürünü çalıştırmadan önce tüm kurulumun güvenliğini kontrol edin. 
Kurulum doğru kontrol kullanıyorsa, ürün ısınıncaya kadar bekleyin 
(yaklaşık 10 ila 15 dakika).

   

        

   

        

  

  

          

           

  

           

           

           

            

    

 

          

           

  

 

        

 

SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

10 Diğer ayarlar
Tepe / alt değer göstergesi

Güç sağlandığında maksimum (minimum) basınç algılanır ve güncellenir.

Değer, aşağı veya yukarı basarak alt ekranda görüntülenebilir.

Hızlı çekim işlevi

Güncel basınç değeri, şalter çıkışı AÇMA / KAPAMA ayar noktasına

kaydedilebilir.

Ayarlanan değer ve histerezis ayarlandığında, yukarı ve aşağı
düğmelerine aynı anda 1 saniye veya daha uzun süre basın. Ardından, alt

ekranın ayar değeri (sağda) [- - -] gösterir ve mevcut basınç değerlerine

karşılık gelen değerler otomatik olarak görüntülenir.

Sıfırlama fonksiyonu

Ölçüm modunda, yukarı ve aşağı düğmelerine aynı anda 1 saniye veya

daha uzun süre basıldığında, ana ekranda [- - -] görüntülenir ve sıfırlanır.
Ekran otomatik olarak ölçüm moduna döner.

Tuş kilidi işlevi

SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com).

11 Nasıl Sipariş Edilir
SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

12 Boyutlar (mm)

SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

 

    
    

Anahtar çıkış yükü akımı 80 
mA veya daha fazladır.

    
  

   
  

Gücü kapatın ve aşırı 
akımın nedenini 
kaldırın. Ardından gücü 
tekrar verin.

 Aşırı akım 
hatası

Error
Error

displayed
Description Measures

Kalan 
basınç 
hatası

Basınç 
hatası

 Sistem hatası

   
   

   
   

    
 

   
    
    

  

Sıfır temizleme işlemi 
sırasında, basınç ±% 7'den 
büyük F.S. (Bileşik basıncı çin 
±% 3.5 F.S) mevcuttur. 
Modun 1 saniye sonra tomatik 
olarak ölçüm moduna 
döndüğünü unutmayın. Sıfır 
silme aralığı ±% 1 F.S. 
bireysel ürünler arasındaki 
farklılıklar nedeniyle.

  

 
    

Uygulanan basıncı 
boşaltın
atmosferik basınç ve 
sıfır net işlemi yeniden 
deneyin.

   
    

 

Ayarlanan basınç aralığının 
üst sınırını aşan basınç 
uygulanır.

   
  

Dahili bir veri hatası 
oluştuğunda görüntülenir.

  
    

 

Uygulanan basıncı, 
ayarlanan basınç 
aralığında bir seviyeye 
sıfırlayın.

   
 

    
 

Kapatıp yeniden 
açınız.Arıza 
çözülemezse, SMC ile 
irtibata geçin.

   
    

 

Ayarlanan basınç aralığının 
alt sınırını aşan basınç 
uygulanır.

  

            

  

14 Sorun giderme

Hata göstergesi işlevi

Bu işlev, bir sorun veya hata oluştuğunda hata konumunu ve içeriğini 
göstermektir.

            

       

        

 

Yukarıdaki önlemler alındıktan sonra hata sıfırlanamıyorsa veya 
yukarıdaki dışındaki hatalar gösteriliyorsa, lütfen SMC ile irtibata geçin.

SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.

(URL http://www.smcworld.com).

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)
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© 2018 SMC Corporation Her  hakkı  Saklıdır

 15 İletişim
AUSTRIA (43) 2262 62280-0

NETHERLANDS (31) 20 531 8888 

BELGIUM (32) 3 355 1464 

NORWAY (47) 67 12 90 20 CZECH REP. (420) 541 424 611 

POLAND (48) 22 211 9600 DENMARK (45) 7025 2900 

PORTUGAL (351) 21 471 1880

FINLAND (358) 207 513513 

SLOVAKIA (421) 2 444 56725 FRANCE (33) 1 6476 1000 

SLOVENIA (386) 73 885 412GERMANY (49) 6103 4020 

SPAIN (34) 945 184 100 GREECE (30) 210 271 7265 

SWEDEN (46) 8 603 1200 HUNGARY (36) 23 511 390 

SWITZERLAND (41) 52 396 3131 IRELAND (353) 1 403 9000 

UNITED KINGDOM (44) 1908 563888 ITALY (39) 02 92711

BULGARIA (359) 2 974 4492

ESTONIA (372) 651 0370 

ROMANIA (40) 21 320 5111

LATVIA (371) 781 77 00 

LITHUANIA (370) 5 264 8126 

(2)Ayarlanan değeri yukarı ya da aşağı tuşlarıyla değiştirin ve ayarlamak için
(S) tuşuna basın.
      Ardından, ayar histerezis ayarına geçer.

(3)Ayarlanan değeri yukarı ya da aşağı tuşlarıyla değiştirin ve ayarlamak için 
(S) tuşuna basın.

Ardından, ayar anahtar çıkışının gecikme zamanına geçer.

(4)Yukarı veya aşağı düğmesine basın, anahtar çıkışının gecikme süresi

seçilebilir.
Gecikme süresi ayarı çıkışın gevşemesini önleyebilir.

(5)OUT1'i tamamlamak için (S) düğmesine 2 saniye veya daha uzun basın.

∗:Düğmeye 2 saniyeden daha az basılırsa, ayar

P 1 'e döner.

Pencere karşılaştırıcı modunda, yukarıda verilen talimatları izleyerek P1L, 
anahtar işleminin alt limiti ve P1H, anahtar işleminin üst limiti, WH1 
(histerezis) ve dt1'i (gecikme süresi) ayarlayın.

(Ters çıkış seçildiğinde, alt ekran (solda) [n1L] ve[N1H]).

(URL http://www.smcworld.com).

   9 Fonksiyon Seçim Modu (Devamı)
 

            

            

              

          

           

 

Varsayılan ayarları
Basınç ayarlanan değeri aştığında, anahtar açılacaktır. Basınç, histerezis 
veya daha fazla miktarda ayarlanan değerin altına düştüğünde, anahtar 
kapanır. Varsayılan ayar, basınç atmosferik basıncın merkezine ve 
nominal basınç aralığının üst sınırına ulaştığında basınç anahtarını 
açmaktır. Sağa gösterilen bu koşul kabul edilebilir ise, bu ayarları 
saklayın.

  6 Basınç Ayarı

Switch ON
At normal output

Switch OFF

Set value
P_1 Hysteresis

H_1

Time

P
re

ss
ur
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SMC Türkiye
SMC Turkey Otomasyon A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, Capital Tower 
No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece – İstanbul- Türkiye

Tel: +90 212 489 0 440 Fax: +90 212 472 52 52 
E-Mail: satis@smcturkey.com.tr 

Web: www.smcturkey.com.tr




