Model
Minimum besleme basıncı

ITV2000-Q, ITV2090-Q, ITV3000-Q serisi
Elektro-Pnömatik Regülatörün
Kurulum ve Bakım Kılavuzu

ITV2(3)01* ITV2(3)03* ITV2(3)05*
(Ayarlanan basınç) + 0.1 MPa

Maksimum besleme basıncı

0.2 MPa

Ayarlanan basınç aralığı

0.005 ~
0.1 MPa

Maksimum akış oranı
Akım
Tüketimi

Güvenlik Talimatları

Maksimum 250 Ω

Dikkat
Uyarı

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

Tehlike

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

1-5 VDC (Yük dienci:1kΩ ya da daha fazla)

Anahtar

NPN – Açık kolektör tip: 30 V 30 mA PNP
– Açık kollektör tip: 30 mA
Maksimum %0.5F.S.

Tekrarlanabilirlik

Maksimum ±%0.5F.S.

Hassasiyet

Maksimum %0.2F.S.

Dikkat

Ayar tuşu

Hava çıkış bağlantısı
Ölçü aleti bağlantısı

Atmosferik basınç bobin valfi
Atmosferik basınç

serisi

Basınçsensörü
Diyafram

• “Tuş Kilidi Fonksiyonu” bölümünde açıklandığı şekilde “Tuş Kilidini” serbest
bırakınız.
• Tuş kilidini serbest bıraktıktan sonra, F-1e gelmek için SET tuşuna yeniden
basılması gerekmektedir.
• Minimum basıncı ayarlamak için (ekranda F-1 olarak gösterilmektedir), yukarı
/aşağı tuşlarını kullanınız ve ayarı “kilitlemek” için “Ayar” düğmesine basınız.
• Maksimum basıncı ayarlamak için (ekranda F-2 olarak gösterilmektedir), yukarı
/aşağı tuşlarını kullanınız ve ayarı “kilitlemek” için “Ayar” düğmesine basınız.
Not 1: Yukarıdaki sıraya doğru bir şekilde riayet edilmesi durumunda, ayarlar otomatik
olarak tamamlanacaktır.
Not 2: Sadece minimum basıncın ayarlanması halinde, basınç ayarlanmış
durumdayken, set-ayar düğmesine bir kez daha basılması, sizi bir sonraki aşamaya
götürecektir.

(Vakumpompası vs..}

(Ayarlanan basınç)

Atmosferik basınç

Atmosferik basınç vali

Resim 3 -ITV2090 için şematik çizim

Tablo 1.

Çalışma prensibi

Tuş kilidi fonksiyonu

Kablo tesisatı

ITV2000, ITV3000: Giriş sinyali yükseldiğinde, bobin besleme valfi (1)
açılmakta ve bobin tahliye valfi (2) kapanmaktadır. Besleme basıncı, bobin
besleme valfi üzerinden, (3) pilot valfe geçmektedir. Pilot valf, kısmi besleme
basıncının çıkış bağlantı geçişine müsaade etmek suretiyle, ana valfi
açacaktır. Basınç sensörü(4), kontrol devresine (5), çıkış basıncı geri
bildiriminde bulunacaktır. Kontrol devresi, çıkış basıncının giriş sinyaliyle
orantılı bir şekilde kalmasını sağlamak adına giriş sinyaliyle çıkış basıncını
dengeleyecektir.
Bsleme basıncı(VAC)

Dikkat
Kabloyu, ana ünite üzerinde bulunan konnektöre, aşağıdaki çizimde gösterildiği şekilde
bağlayınız. Yanlış kablo bağlantısı üniteye hasar verebileceğinden, gerekli tedbirleri
alınız. Minimum seviyede dalgalanma yaratacak şekilde, ihtiyaç duyulan güç
gerekliliklerini sağlayan bir DC güç kaynağı kullanınız.
Kahverengi Güç kaynağı
Beyaz Giriş Sinyali
Mavi
GND (genel)

Kahverengi
Mavi
Beyaz
Siyah

Siyah

Monitör çıkışı

Not
Kahverengi

Mavi

Ana ünite

Resim 4 – Bağlantı detayları
Not: Sağa doğru açılı tipteki
konnektör sola uzamaktadır
(besleme bağlantısı tarafının
üzerinden)

Beyaz

Siyah

Bobin besleme valfi (Vakum
bobin)

ÇIKIŞ
Pilot valf

Kontrol devresi
Bobin tahliye valfi
(Atmosferik bobin.)

tip

Resim 1 – Kontrol şeması
Basınç
gösterimi

Kahverengi

Mavi

Mavi

Beyaz

Beyaz

Siyah

Siyah

Mevcut sinyal tipi

Kontrol
devresi

Giriş sinyali

Bobin besleme valfi

Tuşlar, enerjinin verilmesinin ardından kilitlenmekte ve çalıştırılamamaktadır.
Herhangi bir tuşa basıldığında “Loc” ibaresi ekranda gözükmektedir.
• Tuş Kilidinin açılması
• 2 saniyeden uzun bir süre “Aşağı” tuşuna basınız
• Ekrandaki “Loc” (kilitli) ibaresi yanıp sönecektir.
• Kilidi açmak için “set- ayar” tuşuna basınız
Not: İptal etmek için “Yukarı” tuşuna basınız
• Tuşun kilitlenmesi
• 2 saniyeden uzun bir süre “Yukarı” tuşuna basınız
• Ekranda, ‘unL’ (açık) ibaresi yanıp sönecektir.
• Tuşu kilitlemek için “set-ayar” tuşuna basınız.
Not: İptal etmek için “Aşağı” tuşuna basınız.

“Hata” ekranı fonksiyonu
Kahverengi

Basınç sensörü

Güç kaynağı

serisi

Resim 7 -ITV nin temel özellikleri

Pilot odası
Vakum basıncı valfi

0~50°C (yoğuşma olmadan)
±%3F.S
MPa: 0.01, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01,
kPa:1
PSI:0.1 (Not 3) , kPa:1
Ana ünite: IP65, Kablo
kPa:1 konnektörü: IP67

Doğruluk
Minimum
birim

Giriş
sinyali

Aşağı tuşu

Hava besleme bağlantısı

Not 1: İki kablo kontrolü, 4 ila 20 mADC ve 0 ila 20 mADC mevcut değildir. 12-15VDC ya da 24 VDC
besleme voltajı gerekmektedir.
Not 2: Analog ya da anahtar çıkışı seçimini yapınız; aynı zamanda anahtar çıkışı seçildiğinde, NPN
veya PNP yi de seçiniz.
Not 3: 1 PSI, ITV105* üzerindeki minimum birimdir.
Not 4: Aşırı akımın dahil edilmediği durum değeridir. Aşırı akım devresi için bir tolerans sağlanması
durumunda, giriş akımına bağlı olarak giriş direnci değişiklik göstermektedir. Bu da, 20mA DC lik
giriş akımı için 350 Ω ya da daha azıdır.

Uyarı

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

Vakum basıncı
bobin valfi

Maksimum ±%0.12F.S./C°

Koruma Sınıfı

Bu ürün, endüstriyel bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış A sınıfı bir ekipmandır.
Yayılan elektromanyetik alanın yanı sıra iletilen bozukluklara bağlı olarak diğer
ortamlarda elektronik uyumluluğu sağlamak konusunda potansiyel zorluklar
olabilmektedir.

Yukarı tuşu

Çıkış sinyali

Kontrol
devresi

Maksimum ±%1F.S.

Çalışma sıcaklığı

• Elektromanyetik uyumluluk:

• 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 idare 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.
• Makine veya ekipmanın kontrolü ve bakımı ancak, güvenli kilitleme kontrol
pozisyonları teyit edildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
• 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.
• 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 valfiı sisteme dahil ediniz.).
• Bu ürünü şartnamede belirtilen hususlar dışında kullanmayınız.
Aşağıdaki şartların herhangi birinde kullanılacak olması durumunda,
SMC ile irtibata geçiniz:
• Verilen şartnamenin ötesindeki şartlarda ve ortamlarda ya da ürünün açık
alanda kullanılacak olması halinde.
• Atom enerjisi, demiryolu, hava seyrüsefer araçları, medikal ekipmanlar,
yiyecek ve içecekler, eğlence ve dinlence ekipmanları, acil durum durdurma
devreleri, pres uygulamaları ya da güvenlik ekipmanlarıyla bağlantılı
kurulumlarda.
• Özel güvenlik analizi gerektirecek şekilde, insanlar, eşyalar ya da
hayvanlar üzerinde negatif etkisi olma olasılığına sahip bir uygulamada.
• .

Güç kaynağı
Giriş sinyali

Analog

Doğrusallık
Histeresiz

Basınç
gösterimi

Elektrik
konnektörü

Basınç
gösterimi

Not 4

Yaklaşık 6.5 kΩ

Sıcaklık Özellikleri
Talimatlara riayet edilmemesi durumunda, ufak ya da orta
seviye yaralanmalarla sonuçlanabilecek düşük risk
seviyesindeki bir tehlikeyi göstermektedir.

Dikkat

“Ayarlanan” tuş çalıştırıldığında, çıkış bağlantısında minimum/maksimum
basınç oluşacaktır. Regülatöre temel seviyede basınç uygulandığında, çıkış
bağlantısında minimum seviyede basınç oluşacaktır.

LED ekran

0-5 VDC, 0-10 VDC

Akım tipi
Voltaj tipi

• .

atmosferik basınç bobin valfi (2) kapalı konuma gelmektedir. Bu nedenden dolayı, VAC
ve pilot odası birleşmekte (3) ve pilot odasındaki basınç negatif hale gelmekte ve
diyaframın üstünde hareket etmektedir. Sonuç olarak, diyaframa (4) bağlı olan vakum
basıncı valfi (5) açılmakta, VAC ve OUT birleşmekte ve ayarlanan basınç negatif
olmaktadır. Bu negatif basınç, basınç sensörü (7)vasıtasıyla kontrol devresine(6) geri
bildirimde bulunmaktadır. Sonrasında, giriş sinyaline orantılı bir vakum basıncına
erişilene kadar düzgün bir çalışma gerçekleşmekte ve her zaman giriş sinyaline orantılı
bir vakum basıncı elde edilmektedir.

4-20 mADC, 0-20 mADC

Voltaj tipi

(Not2)

-1.3 ~
-80 kPa

ITV2090: Giriş sinyali arttığında, bobin vakum valfi (1), açık konuma gelmekte ve

Maksimum 180 mA

(Not1)

Çıkış sinyali

0.005 ~
0.9 MPa

Maksimum 120 mA

Akım tipi

Giriş Direnci

MPa

24 VDC±10%, 12 ila 15 VDC

24 VDC
12 VDC

Giriş
sinyali

• 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.

1.0
0.005 ~
0.5 MPa

ITV209*
(Ayarlanan
basınç) –13.3
kPa
-101
kPa

1500 l/min (ITV20*0), 4000 l/min (ITV30*0)

Besleme voltajı

Electrical connector

Regülatörün ayarlanması

Çalışma prensibi (devam)

Özellikler

Besleme
Bobin tahliye valfi

Giriş sinyali

4 ila

Voltaj sinyal tipi
Besleme
Giriş sinyali

ila
Pilot EXH

0 ila
0 ila

Resim 5 – Kablo tesisatı şeması

Basınç
sensörü

Düz tip konnektör

Pilot valf

No
1
2
3
4
5

İçerik
Giriş sinyali şartnamede belirtilenin dışındadır
EEProm okuma/yazma hatası
Hafıza okuma/yazma hatası
Bobin valf arızası
Anahtar çıkışında aşırı akım vardır

Ekran
Er 1
Er 2
Er 3
Er 4
Er 5

Sıfırlama fonksiyonu
• 3 saniyeden uzun süreyle “Yukarı” ve “Aşağı” tuşlarına birlikte basınız (Resim 7)
• Ekranda ‘RES’ ibaresi belirmektedir.
• Minimum basıncı ve maksimum basıncı sıfırlamak için tuşları serbest bırakınız.
•.

OUT

SUP

ITV tarafından bir anormallik tespit edilmesi durumunda, LED ekranda,
arkasında bir kod numarası gelecek şekilde “Er” ibaresi belirecektir. Elektrik
beslemesini kapatınız ve sorunu tespit edip çözünüz. Arızayı düzelttikten sonra
tekrar enerji veriniz. Hata kodları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Sağa doğru açılı tip konnektör

Resim 2 - ITV2000 & ITV3000 serisi için şematik çizim
Resim 6 – konnektör tipleri
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