3 Özellikler

1 Güvenlik Talimatı (Devamı)

SMC web sitesindeki kullan ı m kılavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com).

Dikkat

Kurulum ve Bakım Kılavuzu
Dijital Akış Anahtarı
PF3A703H/PF3A706H/PF3A712H
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.

Dikkat

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

Uyarı

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

Tehlike

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.

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.
*Debimetrelerde kullanılan havanın en az 5µ'luk filtrelerden geçirilmiş ve
filtre edilmiş olması gerekmektedir.
**Uygun olmayan filtrasyon ürüne kalıcı zarar verecektir.
Lütfen hattınızın filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerin bakımını zamanında
yapmaya özen gösteriniz.

4 Montaj ve Kurulum (Devam)

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).

• Borular için doğru sıkma torkunu kullanın.(Gerekli tork değerleri için
aşağıdaki tabloya bakın.)
• Sıkma torku aşılırsa, ürün zarar görebilir.
Sıkma torku yetersizse, bağlantı parçaları gevşeyebilir.
• Sıvı geçişinin içine giren sızdırmazlık bantlarından kaçının
• Borulardan sonra sızıntı olmadığından emin olun.
• Armatürü monte ederken, gövdede bir anahtar kullanılmalıdır
sadece rakorun (metal kısmı).
Ürünün diğer parçalarının somun anahtarıyla tutulması, ürüne zarar
verebilir.
Özellikle, anahtarın M12 konektörüne zarar vermediğinden emin
olun.

4 Montaj ve Kurulum
SMC web sitesindeki kullan ı m kılavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com).
Montaj
• Ürünü asla mekanik olarak kullanılacak bir yere monte etmeyin.
borulama sırasında destek verin.
• Boruyu, gövdedeki akış tarafından belirtilen yönde akacak şekilde
takın.
• Ürünü asla baş aşağı monte etmeyin
• Entegre ekranlı monitör döndürülebilir.
Ekranı aşırı güçle döndürmek, son durdurmaya zarar verir.
• Ekrana ters taraftan bakıldığında görünürlük azalır.
Ayarları ve ekranı ekranın önünden kontrol edin

Nominal diş ölçüdü

Dikkat

Gerekli Tork

Rc1, NPT1

36 to 38 Nm

Rc1 1/2, NPT1 1/2, Rc2, NPT2

48 to 50 Nm

Gövde

Port Ölçü

Ataşman düzlüklerinde genişlik

1

45 mm

1 1/2

60 mm

2

70 mm

○ Akış yönü
OK yönü

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
na de i tirin.

2 Ürün parçalarının özeti
Konnektör pin
numaraları
(ürün üzerindeki)
4

Gövde
Ekran

1
Konnektör
M12 konnektörlü
kablo

Boru bağlantı
noktası
(IN Giriş)
Gövde

Boru
bağlantısı
(OUT Çıkış)

Element

IN
○ Ekranın dönmesi

3
2

1

DC(+)

2

FUNC

3

DC(-)

4

OUT

■ Montaj
Doğrudan montaj
• Ürünü, ürün numarasına uygun 4 vidayla takın
gerekli sıkma torkuna göre.
Ürün Kodu

Description

PF3A703H

Ekran

Aşağı bakınız

Konnektör

Elektrik bağlantısı için M12 konnektör

OUT

M12 konnektörlü
kablo

Güç ve IO kablosu

Boru bağlantı noktası

Boru bağlantıları için. IN akışkan girişine ve OUT akışkan
çıkışına bağlanır.

Gövde

Ürün gövdesi

Uygun vida
M4

Sıkma Torku

Diş derinliği

1.5 Nm±10%

7

PF3A706H

M5

3 Nm±10%

8

PF3A712H

M6

5.2 Nm±10%

9

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

• Kullanıcı tarafından hazırlanır.
SMC web sitesindeki kullan ı m kılavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com).
Tırtıklı kısım

Ekran
LED
Ana Ekran
Alt Ekran
Birimler ekranı (Anlık akış)
Element
Ana Ekran

LED

▲ tuşu (yukarı)
S tuşu (SET)
▼Tuşu (aşağı)
Birimler ekranı (Birikmiş akış)
Description

Anlık akış değerini ve hata kodlarını görüntüler.
(2 renkli ekran)
OUT çıkış durumunu gösterir. Birikmiş pulse çıkış modu
seçildiğinde, çıkış ekranı kapanır.
Çıkış AÇIK olduğunda: Turuncu LED AÇIK.

Alt Ekran

Ölçüm modundayken biriken akışı, ayarlanan değeri ve
tepe / alt değeri görüntüler.

▲ tuşu (yukarı

Selects the mode and the display shown on the Sub display, or
increases the switch point.

S tuşu (SET)

Press this button to change the mode and to set a value.

▼Tuşu (aşağı)

Selects the mode and the display shown on the Sub display, or
decreases the switch point.

Birimler ekranı
(Anlık akış)

Seçili olan akış ölçüm birimlerini belirtir.

Birimler ekranı
(Birikmiş akış)

Seçili olan akış ölçüm birimlerini belirtir.

Konektör pimi numaraları
Vida
■Borulama
• ürünün IN tarafına sürüklenme veya içinde dalgalanma meydana
gelebilecek ekipman veya borular bağlamayın.
Ürünün IN tarafına bir regülatör takarken, avlanmadığından emin olun
• IN tarafındaki borularda düz bir boru parçası olmalıdır.uzunluk boru
çapının 8 katı veya daha fazladır.
Düz bir boru parçası takılı değilse, hassasiyet yaklaşık% 3 F.S
değişecektir.
• Ürünün IN tarafındaki boru boyutunda ani değişikliklerden kaçının.
Doğruluk değişebilir.
• Ürünün OUT tarafındaki boru bağlantı noktasını doğrudan
boruları bağlamadan atmosfer.
Doğruluk değişebilir.
IN Giriş
Bağlantı
Boru
ölçüsü: D
D×8

OUT Çıkış

Akış Yönü

Kısıcı

1
4

2
3
Pin number

Wire colour

Description

1

Kahve

DC(+)

2

Beyaz

FUNC

3

Mavi

DC(-)

4

Siyah

OUT

5 Ayarların Anahatları [Ölçüm modu ]

7 Ayar değiştirme menüleri

6 Set Değerinin Değiştirilmesi

Güç verilir.

■Kolay ayar modu

■3 adım ayar modu
3 kademeli ayar modunda, alt ekranda seçilen ayar değeri ve histerezis
(gecikme) sadece 3 adımda değiştirilebilir..

Yaklaşık 3 sn. güç verildikten sonra ürün kodu görüntülenir.
*:Açıldıktan yaklaşık 0,2 sn içinde anahtar başlar.

Varsayılan ayarları
Gönderildiğinde, varsayılan ayar aşağıdaki gibidir.
Akış ayarlanan değeri [P] aştığında, anahtar AÇIK konuma
getirilecektir. Akış, ayarlanan değerin altında histerezis [H] veya daha
fazla bir miktarın altına düştüğünde, anahtar kapanacaktır.
Aşağıdaki şemada gösterilen işlem kabul edilebilir ise, bu ayarları
saklayın.
Daha ayrıntılı ayarlar için, işlev seçim modunda her bir işlevi ayarlayın.

[Ölçüm Modu]
Ölçüm modu, akışın tespit edildiği ve görüntülendiği durumdur ve
anahtar işlevi çalışır. Bu, temel moddur; set noktası değişiklikleri
ve diğer fonksiyon ayarları için diğer modlar seçilmelidir.

Basit ayar modunda, mevcut debi (ana ekran) kontrol edilirken ayarlanan
değer ve histerezis değiştirilebilir.
<Operasyon>
[Histeresis modu]
S düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre (ancak 3 saniyeden az)
basın.ölçüm modu Ana ekranda [SEt] görüntülenir. [SEt]
ekranındayken düğme serbest bırakıldığında, ana ekranda geçerli akış
değeri gösterilir, alt ekranda [P_1] veya [n_1] görüntülenir (solda) ve
ayarlanan değer alt ekranda görüntülenir (sağda).

8 Fonksiyon ayarlarını değiştirme
■Fonksiyon Seçme modu
Ölçüm modunda 3 saniye ve daha uzun süre S butonuna basarak [F 0]
menüsüne ulaşın.
[F
], her bir İşlev Ayarını değiştirme modunu gösterir. Ölçüm
moduna dönmek için fonksiyon seçim modunda S düğmesine 2 saniye
veya daha uzun basın.
Ölçüm Modu
S butonuna 3 saniye ve daha fazla bas
Fonksiyon seçme modu
▲
▲
▲
▼
▼
S
S
F0Fonksiyon F1fonksiyon
ayarı
ayarı

Ölçüm Modu Ekranı
Flow [L/min]

Mevcur akış hızı
(Ana Ekran)
Ayar değeri veya
alt/üst değer
(Alt Ekran)

Switch ON
Switch OFF

Alt Ekran
IÖlçüm modunda, alt ekranın ekranı ▲ veya ▼ düğmelerine
basılarak geçici olarak değiştirilebilir.
▲
▼

▼

Birikmiş
değer

▲
▼

▲
▼

▲

Çıkış
OUT
Alt
ayar
hysteresis Değer
değeri

▼

▲

Tepe
değeri

▼

Item

∗: İsteğe

▲

bağlı
gösterim

∗:[F10] alt ekranını ayarlayarak alt ekrana isteğe bağlı ekran modu
eklenebilir.
(Varsayılan ayar isteğe bağlı gösterimi içermez.)
∗: Gösterilen örnek 3000 L / dak tipi içindir.

bie kere S
tuşuna basın.

Set
değerlerinin
değiştirilmesi
(3 adım ayar
modu)

1 ila 3 snaiye
arasında S
tuşuna basın.
Akış değerinin
ve gecikmenin
değiştirilmesi
(Basit ayar
modu)

3 ila 5 sanie
arasında S
tuşuna basın.
fonksiyon
ayarlarının
değiştirilmesi
(İşlev
seçimi
modu)

Set value
P

Diğer ayarlar

∗:Çıkışlar, ayar sırasında çalışmaya devam edecektir.
∗:Ayar işlemi sırasında 30 saniye boyunca bir düğmeye basılmazsa, ekran yanıp
sönecektir. (Örneğin, bir operatör ayar sırasında ayrılacaksa, ayarın eksik
kalmasını önlemek içindir.)
∗:3 kademe ayar modu, basit ayar modu ve fonksiyon seçim modu ayarları
birbirlerine yansıyacaktır.

Hysteresis
H

▼

S
F99fonksiyon
ayarı

(2)Tuşlara ▲veya ▼ düğmesini kullanarak ayarlanan değeri değiştirin
ve SET düğmesine basın.değeri ayarlamak için Ardından, ayar
histerezis ayarına geçer
Anlık akış değeri
Time [s]
PF3A703H

PF3A706H

PF3A712H

[P] OUT değerini ayarla

1500 L/min

3000 L/min

6000 L/min

[H] OUT histerezi

150 L/min

300 L/min

600 L/min

(3)Aşağı yukarı butonlarını kullanarak değeri değiştirin ▲ ve ▼
sonra S tuşuna basarak değeri setleyin.

■Standart Ayarlar
Fonksiyon (Ana Ekran)
(Ana Ekran)

<İşlem>
[Histerezis modu]
I3 kademeli ayar modunda, ayarlanan değer (P veya n) ve histerezis (H)
değiştirilebilir.
▲ veya ▼ düğmelerini kullanarak alt ekrandaki öğeleri ayarlayın (değer
ve histerezis ayarlayın).
Ayarlanan değeri değiştirirken, aşağıdaki işlemi takip edin. Histeresiz
ayarı aynı şekilde değiştirilebilir.
(1)Değiştirilecek öğe alt ekranda görüntülendiğinde S düğmesine bir kez
basın.
Alt göstergedeki ayar değeri (sağ) yanıp sönmeye başlayacaktır.

(4)S butonuna 2 saniye ve daha fazla basılı tutarak OUT 1 çıkışının
ayarlarını kaydedin ve menüden çıkın..
(S butonuna 2 saniyeden az basılırsa değerler kaydedilmez.)

[F 0]

[
[

(Sol Alt Ekran)
rEF] Ekran birimini seç
Uni] Birim seçme fonksiyonu

[
[

oUt]Ç ıkış modunu seç
ot] Ç ıkış modu

Standart ayarlar
(Sağ Alt Ekran )
[

Std] Standart

[

L] L/ mi n

[ HyS] Histeresis modu
P] Normalde açık çıkış

[

[1500]1500 L/dk
(PF3A703H)
[

P] Ç ıkış değerlerini belirle

SMC web sitesindeki kullan ı m kılavuzuna bakı n.
(URL http://www.smcworld.com).

[3000] 3000 L/dk
(PF3A706H)
[6000] 6000 L/dk
(PF3A712H)

[F 1]

[ 150] 150 L/dk
(PF3A703H)

S

[

H] Histeresis ayarla

[

300] 300 L/dk
(PF3A706H)

[ 600] 600 L/dk
(PF3A712H)

(2) Ayarlanan değeri değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
▲ düğmesi arttırmak, ▼ düğmesi ayarlanan değeri azaltmaktadır.
●Değeri bir basamak artırmak için ▲ düğmesine bir kez basın,
sürekli olarak artırmak için basılı tutun.
▲

●Değeri bir basamak azaltmak için ▼ düğmesine bir kez basın,
sürekli olarak azaltmak için basılı tutun.
▼

●▲ ve ▼ düğmelerine 1 saniye veya daha fazla süreyle aynı anda
basıldığında, ayar değeri [- - -] olarak görüntülenir ve ayarlanan değer,
otomatik olarak gösterilen değerle aynı değere ayarlanır.Ardından,
▲veya▼ düğmesine basarak değeri ayarlamak mümkündür.

[ CoL] Ekran renk ayarını seç

[ SoG] Çıkışta yeşil , çıkış
yokken kırmızı

[F 3]

[

[ 1.0] 1 saniye

[F 5]

[ FnC]Analog çıkış ve harici giriş
sinyal ayarlarını seçin.

[ F10]

FiL] Tepki Süresi

[ Sub] Altyazı ayarlarını seç

[

oUt] Analogue çıkış

[ dFE] Standart ayar

[ F13]

[

rEv] Ekran ters görüntüleme

[ oFF] Ayar kapal ı

[ F14]

[

Cut] Sıfır kesim ayarlarını seç

[ 1.0] 1%F.S.kes

[ F30]
[ F80]

[ SAv]Toplam Akışı hafızada tut
[ dSP] Ekranı kapatma modu

[ F81]

[

Pin] G üvenlik kodu

[ oFF]Kapal ı

[ F90]
[ F96]

[
[

ALL] Tüm ayarlara ulaşım
Sin] Giri ş sinyallerini kontrol l

[ oFF] kapal ı

[ F98]

[ tES] çıkış sinyallerini kontrol

[

[ F99]

[ oFF] Standart tüm ayarları resetle

[ oFF] Kapal ı

[ oFF] Haf ızada tutma
[ on] Ekran açık

[

-

-

(3)Ayarı tamamlamak için S düğmesine basın.
Ayarı değiştirmek için, SMC web sitesindeki kullanım kılavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com) yada SMC ile iletişime geçin.

SMC websitesindeki kullanı m k lı avuzuna bakı n.
(URL http://www.smcworld.com ).

-

]

Giriş sinyali yok

n]Normal çıkış

PF3A7#H-TFU22

12 Bakım

9 Diğer Ayarlar
○Sıfırlama işlemi
Birikmiş Akış, Tepe Değeri ve Alt Değer sıfırlanabilir. Birikmiş değeri
sıfırlamak için, ▼ ve S düğmesine 1 saniye veya azami basın.
○Anlık görüntü işlevi
Güncel debi değeri, şalter çıkışı AÇMA / KAPAMA ayar noktasına
kaydedilebilir.
Alt ekrandaki öğeler (soldaki) 3 adımlı ayar modunda, Basit ayar
modunda veya Her bir fonksiyon modunun ayarında seçildiğinde,
display ve ▼ düğmelerine aynı anda 1 saniye veya daha uzun süre
basarak, alt ekranın değeri ( sağda) "----" yi gösterecek ve mevcut
debiye karşılık gelen değerler otomatik olarak gösterilecektir.
Output mode
Histeresiz modu
Pencere
karşılaştırıcı modu

Elektrik kesilmesinden veya enerji kesilmesinden zorlanmadan
sonra ürünün sıfırlanması
Ürünün ayarı, bir elektrik kesintisinden veya enerjinin kesilmesinden
önceki gibi korunacakt ı r. Çıkış koşulu temel olarak bir elektrik
kesilmesinden veya enerjisinin kesilmesinden önceki duruma geri
döndürülür ancak çalışma ortamına bağ l ı 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).

Configurable items Sub display (left) Snap shot function
OUT ayar değeri

P(n)

Histerisiz

H

OUT ayar değeri

PL(nL), PH(nH)

Histerisiz

WH

x

○Tuş kilidi işlevi
(1)Ölçüm modunda S düğmesine 5 saniye veya daha uzun basın.
Ana ekranda [oPE] görüntülendiğinde, düğmeyi bırakın.
Geçerli ekranda "LoC" veya "UnLoC" ayarı alt ekranda
gösterilecektir.
(2)▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak kilitleme / kilit açma tuşlarını
seçin ve ayarlamak için S düğmesine basın..
Bu işlevlerin her birini kullanmak için, SMC web sitesinden kullanım
kılavuzuna bakın (URL http://www.smcworld.com) veya SMC ile
iletişim kurun.

10 Nasıl Sipariş Edilir
SMC web sitesindeki kullanım k ı lavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com).

11 Boyutlar (mm)
SMC web sitesindeki kullanım k ı lavuzuna bakın.
(URL http://www.smcworld.com).

13 Hatalar ve sorun giderme
■Hata ekranı
Hata adı

Hata ekranı

Açıklama
Akış değeri maksimum
değerin üzerine
çıkmıştır.

Aşırı akış
hatası

Çıkış akımı 80ma ve
üzerine çıkmıştır.

Aşırı Akım
hatası

Sistemsel bir iç hata
oluşmuştur.

Sistem Hatası

Hata giderme
Akışı olması gereken ayara
çekin ve sensörü resetleyin.

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

Ürünü güçten sökün ve
SMC personeli ile temasa
geçiniz.

〜
Toplam akış üst
değere ulaşmıştır.

Toplam Akış
hatası

Toplam akış
ayarlanan alt değere
ulaşmıştır.

Resetlemek için yukarı ve
aşağı tuşlarına 1 saniye ve
daha fazla basılı tutunuz.

SMC web sitesindeki kullan ı m k lavuzuna
bakı n.
ı
(URL http://www.smcworld.com ).

14 Contacts
AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CZECH REP.
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY

(43) 2262 62280-0
(32) 3 355 1464
(359) 2 974 4492
(420) 541 424 611
(45) 7025 2900
(372) 651 0370
(358) 207 513513
(33) 1 6476 1000
(49) 6103 4020
(30) 210 271 7265
(36) 23 511 390
(353) 1 403 9000
(39) 02 92711

LATVIA
LITHUANIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UNITED KINGDOM

(371) 781 77 00
(370) 5 264 8126
(31) 20 531 8888
(47) 67 12 90 20
(48) 22 211 9600
(351) 21 471 1880
(40) 21 320 5111
(421) 2 444 56725
(386) 73 885 412
(34) 945 184 100
(46) 8 603 1200
(41) 52 396 3131
(44) 1908 563888

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)
Specifications are subject to change without prior notice from the manufacturer.
© 2017 SMC Corporation All Rights Reserved

