Ürün parçalarının özeti (Devamı)

Dikkat
• Elektrik açık konumdayken terminallere ve konnektörlere dokunmayınız.

PFMB7201/7501/7102
Dijital Akış Anahtarı
Kurulum ve Bakım Kılavuzu
Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•

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.

Dikkat

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

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.

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 .

NOT
•Kullanılacak olan doğru akım güç kaynağının aşağıdaki şekilde, UL onaylı olması

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 yanıcı sıvılar için kullanmayınız.
Yangın ya da patlamayla sonuçlanabilmektedir.
Sadece hava ve N2 uygulanabilmektedir.
•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.

IJ

LED gösterge

Açıklama
Akış değeri, ayar modu ve hata kodlarını
göstermektedir.
OUT1 ve OUT2 nin çıkış durumlarını göstermektedir.
Birikmiş hareket(pulse) çıkış modu seçildiğinde, LED
KAPALI konuma geçecektir.

YUKARI (▲) düğmesi *3

Modu seçmekte ve AÇIK/KAPALI ayar
değerini arttırmaktadır.

AYAR (S) düğmesi

Modu Değiştirmek ve bir değer ayarlamak için
bu düğmeye basınız.

AŞAĞI (▲) düğmesi *3

Modu seçmekte ve AÇIK/KAPALI ayar değerini
düşürmektedir.
Halihazırda seçili birimi göstermektedir.

KL

M
N Birim göstergesi

Müşteri tarafından hazırlana vidalar.
Doğrudan montaj
Vida
Tork
PFMB7201
M3 vida (2 adet)
0.35 ila 0.45 Nm
PFMB7501 Kendinden kılavuzlu
0.5 ila 0.7 Nm
vidalar (nominal edat:
PFMB7102
3.0 x 4 adet.)
Model

DIN ray montajı (Yalnız PFMB7201)
•Montaj detayları için aşağıdaki şemaya ve tabloya bakınız.

*3: Ters gösterim kullanıldığında, ▲ ve ▼ düğmelerinin fonksiyonu da ters dönmektedir.

■DIN rayı müşteri tarafından hazırlanmaktadır.
•DIN rayı, F02 (G1/4) port ebadı için uygun değildir.

DIN rayı
montaj
desteği

Destek (Kılavuzlu)

Montaj ve Kurulum
Montaj

Ürünü asla, bir mekanik destek olarak kullanılacağı bir yere kurmayınız.

Ürünü, gövdenin yan tarafındaki oklarla gösterildiği halde sıvı akışı
olacak şekilde monte ediniz.

ekipmandır. Yayılanın yanı sıra iletilen bozukluklara bağlı olarak diğer ortamlarda
elektronik uyumluluğu sağlamak konusunda potansiyel zorluklar olabilmektedir .

•Cihazı sökmeyiniz, basılı devre kartının değiştirilmesi dahil) üzerinde değişiklik

Element
LED ekran

\

• Ürün, gövdesi üzerinde yalnız “cЯUus “işareti olması durumunda UL onaylı bir üründür.

Bu ürün, endüstriyel bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış A sınıfı bir

Uyarı

Doğrudan montaj
• Montaj detayları için aşağıdaki şemaya ve tabloya bakınız.
•Montaj deliği ölçüleri için SMC web sayfası üzerindeki kullanım kılavuzuna
bakınız (URL http://www.smcworld.com).

Ekran

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).

Güvenlik talimatları hakkında daha fazla bilgi için, SMC web sayfası
üzerindeki kullanım kılavuzuna başvurunuz (URL http://www.smcworld.com).

Montaj ve Kurulum (Devamı)

Yaylı rondela

Destek
(Montaj deliği)

Panel montajı (Yalnız PFMB7201)
•Montaj detayları için aşağıdaki şemaya ve tabloya bakınız.
• Panel kalınlıkları ve panel bölmesi ölçüleri için SMC web sayfası üzerindeki
kullanım kılavuzuna bakınız (URL http://www.smcworld.com).

Ürün parçalarının özeti
Gövde

Model
PFMB7201

A
B
C

D
E
F
G
H

Element
Ekran ∗1
Konnektör
Konnektörlü
giriş kablosu

DIN rayı montaj desteği
Vida
Tork

Bağlantı 0.35 ila
vidaları 0.45 Nm

Destek

Açıklama
Aşağıya bakınız
Elektrik bağlantıları Konnektörü
Güç kaynağı ve çıkışlar için giriş kablosu

Boru tesisatı portu

Boru tesisatı bağlantıları içindir. IN’ deki sıvı girişine ve
OUT’taki sıvı çıkışına bağlanmaktadır.

Gövde
Sabitleme deliği

Ürünün gövdesidir
Ürünü bir DIN rayına ya da doğrudan bir
panele monte etmek için kullanılmaktadır.

Kilitli halka ∗2
Akış ayar vanası
∗2

Akış ayar vanasını kilitlemek için kullanılmaktadır.

DIN rayı
montaj
vidaları

0.35 ila
0.45 Nm

Ürünü asla ters bir şekilde monte etmeyiniz.
Düz boru tesisatı uzunluğu 8 cm ya da daha fazla olmalıdır. Aksi takdirde, boru tesisatının düz bir
bölümünün takılmaması durumunda, doğruluk yaklaşık ±%2 F.S. kadar değişiklik göstermektedir.
Ürünün “IN” tarafındaki boru tesisatı ebadındaki ani değişikliklerden kaçınınız.
Ürünün “OUT” tarafındaki boru tesisatı portunu, boru tesisatı takılı değilken doğrudan atmosfere maruz
bırakmayınız. Ürünün, boru tesisatının atmosfere maruz halde kullanılması durumunda, doğruluk değişiklik
gösterebilmektedir.

panel

GİRİŞ

DIN rayı montaj
vidaları

Boru tesisatı

Bağlantı yuvası

\

Destek
Vida
Tork

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

.bağlantı vidaları

Destek montajı (PFMB7501/7102 aşağıda gösterilmiştir)
•Montaj detayları için aşağıdaki şemaya ve tabloya bakınız.
•Destek kalınlığı ve montaj deliği ölçüleri için SMC web sayfası üzerindeki kullanım
kılavuzuna bakınız (URL http://www.smcworld.com).

IN tarafı

Müşteri tarafından
hazırlana vidalar.

Montaj
vidaları

OUT tarafı

Akış yönü

8 cm ya da daha fazla

Kısıtlayıcı

Otomatik rakor boru tesisatı

Akış hızını ayarlama için ölçüm deliği
mekanizmasıdır



∗1: Ekran üzerinde koruyucu bir bant yapıştırılmıştır. Kullanmadan önce lütfen çıkarınız
∗2: Bu tablo, bir akış ayar vanası dahil edildiğindeki parçaları listelemektedir.


Montaj desteği
Vida
Tork
PFMB7201 Tedarik olunan montaj
0.45 ila
vidaları (2 ya da 3 adet) 0.55 Nm

Ekipmana montaj
Vida
M3 vida (4 adet)

PFMB7501 Tedarik olunan montaj

M4 vida (4 adet)

Model

PFMB7102 vidaları (4 adet)

0.5 ila
0.7 Nm

• Tavsiye edilen hortum dışında bir
hortum kullanılması durumunda doğruluk
yaklaşık olarak %±2 nispetinde değişiklik
gösterebilmektedir.
Dışarı çekilemeyecek şekilde hortumu
iyice bağlantı parçasına oturtunuz.
Aşırı güç kullanılarak oturtulması hasara
neden olabilmektedir.
•Boru tesisatının ardından kaçak
olmadığından emin olunuz.
•Ürünü, belirtilen çalışma basıncı ve sıcaklık aralığında kullanınız.
•Borulamaya ilgili daha fazla bilgi için, SMC web sayfasındaki kullanım
kılavuzuna başvurunuz (URL http://www.smcworld.com).

Ana çizgilerle ayarlar
Elektrik verilmektedir

Nominal
Dişli
ebadı

Gerekli tork

Rc1/4
NPT1/4

12 ila 14 Nm

PFMB7501 Rc1/2
PFMB7102 NPT1/2

28 ila 30 Nm

Dikkat
PFMB7201
Ataşman

Model
Dikkat
PFMB7201

Ataşman

PFMB7501
PFMB7102

Nominal
Dişli
ebadı

Elektriği verdikten sonraki 3 saniye içinde çıkış işlemi çalışmayacaktır.
Ürünün kimlik kodu gösterilmektedir.

21 mm
30 mm

Rc1/2
NPT1/2
G1/2

S düğmesine bir kez
basınız

Fonksiyon ayarı
[Fonksiyon seçim modu]

Ayarlanan değeri değiştirmek için ▲veya▼ düğmesine basınız.
▲ düğmesi ayarlana değeri arttırmak, ▼ düğmesi ayarlanan değeri
düşürmek içindir.
value.
Ayarlanan
değerin
artışını

Bağlantı
•Bağlantılar sadece, güç kaynağı kapalıyken yapılacaktır.
•Ürün kablo tesisatı için, her türlü elektrik veya yüksek voltaj kablo
tesisatından ayrı güzergâhlar kullanınız. Aksi takdirde, parazite bağlı olarak
arıza meydana gelebilmektedir.
•Ticari olarak bulunabilen anahtar modlu bir güç kaynağı kullanırken, FG
terminalinin topraklamasının yapılmasını sağlayınız. Anahtar modlu bir güç
kaynağının ürüne bağlanması durumunda, anahtarlama paraziti üst üste
koyulacak olup, artı ürün özellikleri karşılanamayacaktır. Bu durum, anahtar
modlu güç kaynağı ile ürün arasına bir hat parazit filtresi veya ferrit mihver
borusu gibi bir parazit filtresi takılmak ya da anahtar modlu bir güç kaynağı
yerine bir seri güç kaynağı kullanmak suretiyle önlenebilmektedir.

Normal çıkış

Anahtar
çalışması
\ Çıkış
modu \

▲ düğmesine basınız.

Diğer fonksiyonlar

Ayarlanan

∗: Ayar esnasında, çıkışlar çalışmaya devam edecektir.
∗: Ayar esnasında, bir düğme işleyişinin, 30 saniye süreyle kullanılmaması durumunda, ekran yanıp sönecektir.(Bu, örneğin
operatörün ayar esnasında bulunduğu yeri terk etmesi durumunda olduğu gibi, ayarın tamamlanmadan kalmasını önlemek içindir)
∗: 3 aşamalı ayar modu ve Fonksiyon seçim modu, birbiri üzerine yansıtılmaktadır.

değerin

sürdürmek için devamlı olarak

.
OUT1 in ayarını tamamlamak için S düğmesine basınız. Ölçüm
moduna geri dönünüz.

*: Hem OUT1 hem de OUT2 için anahtar çıkışı olan modeller için [P_2] veya [n_2] de gösterilecektir.
Yukarıdaki (2) de olduğu şekilde ayarlayınız.
*: Histerez Modundan başka bir modun seçilmiş olması durumunda, SMC web sayfasından kullanım kılavuzuna
bakınız ( URL http://www.smcworld.com) ya da SMC ile irtibata geçiniz.
*: Ayarlanan değer ile histerezin birbiriyle sınırlandırılmış olduğuna dikkat ediniz.
*: Daha detaylı ayar için, fonksiyon seçim modundaki her bir fonksiyonu ayarlayınız.

3 aşamalı ayar modu
Bu modda, sadece 3 aşamada, yalnız ayar değerleri girilebilmektedir.
Sadece ayar değerlerinin değiştirilmesinin ardından hemen ürünün
kullanılacak olması durumunda, bu modu kullanınız.

Azalan akış

Histerez

Çıkış

Ölçüm modu
2 saniye ya da daha uzun süreyle S düğmesine basınız.

Çıkış

KAPALI

Azalan akış
Üst limit değeri n1H

Üst limit değer
P1H
Alt limit değer
P1l

Alt limit değeri n1L

Zaman
Çıkış

AÇIK
KAPALI

Birikmiş akım
Ayarlanan değer

AÇIK

Anahtar AÇIK
Anahtar KAPALI

Madde
[P_1] OUT1 ayarlanan değeri
[P_2] OUT2 ayarlanan değeri ∗
Kahverengi

Beyaz
Siyah
Mavi

DC (+)
OUT2 /Analog çıkış / Harici giriş
OUT1
DC (-)

Kurulum hakkında daha fazla bilgi için, SMC web sayfasındaki kullanım kılavuzunda
bulunan ürüne özel tedbirlere bakınız (URL http://www.smcworld.com).

Ayar

Zaman

Ölçüm moduna geri dönmek için fonksiyon seçim modunda, 2
saniye ya da daha uzun süreyle S düğmesine basınız.

[H_1] OUT1 Histerezi
[H_2] OUT2 * Histerezi

Model
PFMB7201
PFMB7501
PFMB7102
PFMB7201
PFMB7501
PFMB7102

Ayar
100 L/min
250 L/min
500 L/min
10 L/min
25 L/min
50 L/min

∗: Sadece, hem OUT1 hem de OUT2 anahtar çıkışı olan modeller için mevcuttur.

Histerezi değiştirmek için, fonksiyon seçimi moduna bakınız.
Data detaylı ayarlar için, her bir fonksiyonu, fonksiyon seçim modunda
ayarlayınız.

AÇIK
KAPALI

Zaman

Zaman

- “0” dan yukarı sayınız
-Ayarlanan değere ulaşıldığında AÇIK konuma getiriniz
-Ayarla, “0” a dönünüz.

-“0” dan yukarı sayınız
-Ayarlanan değere ulaşıldığında KAPALI konuma
getiriniz
-Ayarla, “0” a dönünüz
Ekran: geri sayım
Birikmiş akım
Ayarlanan değer

Zaman
Çıkış

AÇIK

Zaman
Çıkış

KAPALI

AÇIK
KAPALI

Zaman
-Ayarlanan değerden geri sayınız
-“0” a erişildiğinde, AÇIK konuma getiriniz
-Ayarla, ayar değerine geri dönünüz.

Zaman

1
2
3
4

Ayar

birikmiş

Ayar

Zaman
Çıkış

KAPALI

Birikmiş akım

Histerez

Zaman

Zaman
-Ayarlanan değerden gerisayınız

-“0”a erişildiğinde KAPALIkonuma getiriniz
-Ayarla,ayardeğerine geridönünüz.

modu

Kablo gövdesi

Ayarlanan
değer

KAPALI

Ekran: yukarı sayım

Ekran: geri sayım

çıkış

Kabloyu çıkarırken, kancayı gövdeden çıkarmak
için kola aşağı doğru bastırınız ve kabloyu düz bir
şekilde çekiniz.

Akış
[L/min]

AÇIK

zaman

Fonksiyon seçim modu

Histerez

Zaman
Çıkış

Zaman

Çıkış

Histerez

Histerez

Ayarlanan değer

Birikmiş akım

Birikmiş akım

Zaman

Birikmiş hareket

Kabloyu monte ederken, kolu ve kablo gövdesini
Konnektör
tutarak düz bir şekilde konnektöre itiniz ve kolun
kancası gövdeye tutunup kilitlenene kadar kablo Kol
gövdesini itiniz.

Zaman

Ani akış
Artan akış

Ayarlanan değer

Bağlama/ayırma

Zaman
AÇIK

Zaman

Ani akış

Fonksiyon seçim modu

Histerez

Ayarlanan değer
n_1

KAPALI

Ekran: yulkarı sayım

Varsayılan ayarlar

artan
akış

Zaman
AÇIK

Birikmiş akım

Bu modda, her bir fonksiyon ayarı, ayrı ayrı değiştirilebilmektedir.
Ölçüm modunda [F 0] ibaresini göstermek için, 2 saniye ya da daha
uzun süreyle S düğmesine basınız.
Değiştirilecek fonksiyonu seçmek için▲ veya▼ düğmesine basınız.

azalan akış

Ayarlanan değer P_1

Fonksiyon ayarı

Akışın, ayarlanan değeri [P_1] aşması durumunda, anahtar AÇIK konuma gelecektir.
Akışın, histerez miktarı [H_1] ya da daha fazlası kadar ayarlanan değerin aşağısına
düşmesi durumunda, anahtar KAPALI konuma gelecektir.
Aşağıda çizimde gösterilen işlemin kabul edilebilir olması durumunda, bu ayarları
muhafaza ediniz.

Ani akış
Artan akış

azalışını

▼ düğmesine basınız.

Ters çıkış

Ani akış

sürdürmek için devamlı olarak

OUT1 • OUT2 Akış ayarı (yalnız değeri ayarlayınız)

Kablo tesisatı

Aşağıdaki tablodan gerekli işlemi seçiniz. Örneğin . . .
Akışın, ayarlanan değeri aşması durumunda, anahtar çıkışını AÇIK konuma getiriniz
→(A)
Akışın, ayarlanan değerin altında kalması durumunda, anahtar çıkışını AÇIK konuma
getiriniz
→(B)
Akışın, belirli bir akış aralığından daha fazla ya da daha az olması durumunda →(C),
anahtar çıkışını AÇIK konuma getiriniz.

Ayarlana değer

S düğmesine 2 saniye ya da
daha uzun süre basınız

Ataşmanın yan
düz kısımlarının
eni

G1/4

Ölçüm modundayken, S düğmesine bir kez basınız. Sırasıyla, [P_1] veya [n_1]
ve [ayarlanan değer] gösterilmektedir.
gösterilmektedir

[Ölçüm modu]
Akışın tespit edilip gösterildiği ve anahtar fonksiyonunun çalışmakta
olduğu moddur.
Bu temel çalışma modudur; diğer modlar ayar noktası ve diğer
Fonksiyon Ayar değişiklikleri için seçilecektir.

[3 aşamalı ayar modu]

17 mm

(1)

Sırasıyla

Akış ayarı

Rc1/4
NPT1/4

Anahtar çıkışı işlem listesi

PFMB7201 (1 çıkış tipi) için bir açıklamadır.

•Boru tesisatını, ürünün metal parçasının (ataşman) üzerinde bir anahtarla
tutunuz.
Bir anahtarla diğer kısımlardan tutulması, ürüne zarar verebilmektedir.
Özellikle, anahtarın bağlantı parçasına hasar vermediğinden emin olunuz.
•Akış yoluna herhangi bir conta şeridinin kaçmasına engel olunuz.
•Boru tesisatı yapıldıktan sonra, herhangi bir sızıntı olmamasını
sağlayınız.

Model

İşlem (Aşağıdaki örnek; ters fonksiyon kullanılmadığında

Hiterez modu

• Belirtilen torka göre sıkınız. Gerekli tork değerleri için aşağıdaki tabloya
başvurunuz.
•Sıkma torkunun aşılması durumunda, ürün kırılabilmektedir.
Sıkma torkunun yetersiz olması durumunda, bağlantı parçası gevşek olabilmektedir.

OUT1***[F1] ayarı

pencere karşılaştırıcı modu

Metal ataşman için boru tesisatı

OUT1 • OUT2 Akış Ayarı (sadece değeri ayarlayınız) (devamı)

Çıkış modu

Montaj ve Kurulum (Devamı)

Çıkış

AÇIK

Zaman
Çıkış

KAPALI
Zaman

AÇIK
KAPALI
Zaman

∗: Dalgalı, akış durumları esnasında histerez modu veya pencere karşılaştırıcı modunun kullanılması
halinde, operasyon dengesiz olabilmektedir. Bu durumda, dengeli operasyonun teyidinin ardından
kullanmak suretiyle, ayarlanan değerler ile başlatma arasında bir aralık bırakınız.

OUT1 • • • [F 1] Ayarı(Devamı)

OUT1 • • • [F 1] Ayarı (Devamı)
Ayarlamak için S düğmesine basınız.

Akış ayar tablosu
Ayar prosedürü için, anahtar çıkış modları listesine bakınız.

Ayarlanan değer (Histerez modu, pencere karşılaştırıcı mod, birikmiş çıkış
modu seçili olduğunda)

(Prosedür yolunu bir kalem ya da işaretleme kalemiyle işaretleyiniz.)
Çıkış modu

Histerez modu

Varsayılan ayarlara yeniden ayarlama

Pencere karşılaştırıcı
modu

Birikmiş çıkış modu

Birikmiş hareket modu

Değeri değiştirmek için ▲veya▼ düğmesine basınız.
*: Ayarlanan değer ve histerez ayarları birbirini sınırlamaktadır.

Normal

Ters

Normal

Ters

Normal

Ters

Normal

Ölçüm modunda, [F 0] ibaresini göstermek için, 2 saniye ya da daha uzun süreyle S
düğmesine basınız.
[F99] ibaresini göstermek için ▲veya▼ düğmesine basınız. S düğmesine basınız.
[on] ibaresini göstermek için ▲veya▼ düğmesine basınız. 5 saniye ya da daha
uzun süreyle eş zamanlı olarak S ve ▼basınız.

Sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için, SMC web sayfası
üzerindeki kullanım kılavuzuna bakınız. (URL http://www.smcworld.com)
Hata gösterimi
Hata Adı

Ayarlamak için S düğmesine basınız.

Anahtar
operasyonu

Sorun giderme

Reversed

Varsayılan ayarlara yeniden ayarlama tamamlanmıştır. Ölçüm moduna
geri dönmek için, 2 saniye ya da daha uzun süreyle S düğmesine
basınız.

Yukarı sayım/
Geri sayım

Yukarı sayım
ekranı

Yukarı sayım
ekranı

Varsayılan ayarlar
Madde

Yukarı
sayım
ekranı

Yukarı sayım
ekranı

Ayarlamak için S düğmesine basınız
Ekran rengi

Sırasıyla gösterilmektedir

Sırasıyla [CoL] ve [the current set value-mevcut ayarlanan
Ayarlanan

Ayarlanan değer

Alt limit

Alt limit

üst 3
basamak

değer

üst 3
basamak

değer] ibaresi gösterilmektedir.
Seçmek için ▲veya▼ düğmesine basınız.

Ekran

üst limit
prta 3
basamak

Ayarı tamamlamak için S
düğmesine basınız

orta 3
basamak

Birim seçim fonksiyonu ∗1
OUT1 çıkış modu

Histerez modu

OUT1 anahtar işlemi

Normal output

OUT1 ayarlanan değeri

nominal akışın %50 si

OUT1 Histerezi

Nominal akışın %5i

Ekran rengi

AÇIK: Yeşil
KAPALI: Kırmızı

OUT2 çıkış modu∗2

Histerez modu

OUT2 Anahtar
işlemi∗2

Normal çıkış

Fonksiyon seçimi moduna geri dönünüz.
alt 3
basamak

Histerez

Histerez

alt 3
basamak

Histerez

Ölçüm moduna geri dönmek için, S düğmesine 2 saniye a da daha uzun süreyle basınız.

Yukarıda gösterilenler dışındaki ayarlar için SMC web sayfasındaki kullanım
kılavuzuna başvurunuz (URL http://www.smcworld.com).

OUT2 ayarlanan değeri∗2
OUT2 Histerezi∗2
Ekran rengi

Ekran rengi, OUT 1
durumuna bağlı olarak
değiştirilmek üzere
ayarlanabilmektedir.

AÇIK: Yeşil

AÇIK: Kırmızı

KAPALI: Kırmızı

KAPALI: Yeşil

Herzaman:Yeşil

Her zaman:: kırmızı

∗: Birikmiş çıkış, 0 ila 999, 999, 999 L. Tarasında ayarlanabilmektedir.
Ayarlanan değer, üst 3 basamaktan başlayan giriştir.

Diğer fonksiyonlar

Seçmiş olduğunuz maddeyi giriniz [ ], aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

Operasyon
Ayar akış tablosuna riayet ediniz
S düğmesine, 2 saniye ya da

Ölçüm modunda, fonksiyon seçimi
moduna girmek için, S düğmesine 2 saniye
ya da daha uzun süreyle basınız.

daha uzun süreyle basınız.

Ölçüm modu

Tuş kilidi fonksiyonu
(5 saniye ya da daha uzun süreyle S düğmesine basınız)
Pik değer gösterimi
(1 saniye süreyle ▲ düğmesine basınız).
Alt değer gösterimi
(1 saniye süreyle ▼ düğmesine basınız).
Sıfırlama işlemi
(1 saniye ya da daha uzun süreyle eş zamanlı olarak ▲ ve▼
düğmesine basınız)

Fonksiyon
seçim
modu

Sırasıyla [F 1] ve [oU1] ibareleri gösterilmektedir.

Bakım
S düğmesine basınız.

Çıkış modu

Sırasıyla gösterilmektedir

Sırasıyla [oU1] ve [the current set value- mevcut
ayarlanan değer] ibareleri gösterilmektedir.

Ürün bakımı hakkında daha fazla bilgi için, SMC web sayfası
üzerindeki kullanım kılavuzuna bakınız (URL
http://www.smcworld.com)
maintenance.

Seçim yapmak için ▲veya▼ düğmesine basınız.

Çıkış modu

Ayarlanan değer

Ayarlamak için S düğmesine basınız.
Anahtar operasyonu
Sırasıyla [1ot] ve [the current set value-mevcut ayarlanan
değer] ibaresi gösterilmektedir.
Seçim yapmak için ▲veya▼ düğmesine basınız
.*: Ters çıkışın seçilmesiyle, ayarla ilgili olarak, ekran rengi
değişececektir.

1 saniye
Ani akış

Ters gösterim

Kullanılmamaktadır

Harici giriş ∗3

Birikmiş akış harici
sıfırlama

Özellikler
Ürün özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, SMC web sayfası üzerindeki ürün
kataloğuna veya kullanım kılavuzuna bakınız (URL http://www.smcworld.com)

Sırasıyla gösterilmektedir
Ters çıkışı
seçiniz

Ayarlanan değer

Değişken KAPALI

Birikmiş değer tutma

Kullanılmamaktadır

Oryantasyon düzeltmesi

Yatay montaj

Besleme basıncı

0.4 MPa asgari,
0.6 MPa azami

Ekran KAPALI modu

Ekran AÇIK

Güvelik kodu

Kullanılmamıştır

Çıkış kontrolü
Varsayılan ayarlara
yeniden ayarlama

OUT2 aşırı
akım hatası

Sistem
hatası

Nominal akışın %50si

Tepki süresi

Analog çıkış ayarı ∗4

OUT1 aşırı
akım hatası

Nominal akışın %5i

Gösterim modu

Tüm maddelerin ayarı

[F 1] ibaresini göstermek için ▲veya▼ düğmesine basınız.

Ani akış
hatası

Standart durum

Ayarlanan değer

Ayarlanan değer

üst limit

Referans durumu

Varsayılan ayar

Açıklama

Ölçüler

Akışı düşürünüz.
Akış, akış gösterim
aralığı üst limitini
aşmış bulunmaktadır.

Histerez (Histeresz modu, pencere karşılaştırıcı mod seçili olduğunda)
Değeri değiştirmek için ▲veya▼ düğmesine basınız.
*: Ayarlanan değer ve histerez ayarları birbirini sınırlamaktadır.

Hata
kodu

Birikmiş akış
hatası

Sıvı, azami nominal
akış değerinin en az
%5i nispetinde ters
yönde akmaktadır

Sıvı akışını,
doğru yöne
bağlayınız.

Enerjiyi KAPALI
Anahtar çıkışı
(OUT1) yük akımı 80 konuma getiriniz
ve aşırı akımın
mA ı aşmıştır.
sebebini ortadan
kaldırınız.
Anahtar çıkışı
Sonrasında
(OUT2) yük akımı 80 enerjiyi tekrardan
mA ı aşmıştır.
AÇIK konuma
getiriniz
Dahili bir veri hatası Enerjiyi KAPALI
oluşmuştur.
konuma getiriniz
Sonrasında
enerjiyi tekrardan
AÇIK konuma
getiriniz

Birikmiş akış, birikmiş
akış aralığını aşmış
bulunmaktadır
(Yukarı sayım ekranı Birikmiş akışı
Birikmiş akış
gösterilmektedir
için)
sıfırlayınız (1
(yanıp sönmektedir)
saniye ya da
daha uzun
süreyle eş
Birikmiş akış,
zamanlı olarak
ayarlanan birikmiş
▲veya▼
akış değerine ulaşmış
düğmelerine
Birikmiş akış
bulunmaktadır.
gösterilmektedir
basınız )
(yanıp sönmektedir) (geri sayım ekranı için
)

∗: Yukarıdaki tedbirlerin alınmasının ardından, hatanın sıfırlanamaması durumunda, lütfen SMC ile irtibata geçiniz.

Kullanılmamıştır
Normal çıkış
Kullanılmamıştır

∗1: Bu ayar yalnızca, ünite seçim fonksiyonu olan modeller için mevcuttur.
∗2: Bu ayar yalnızca, hem OUT1 hem de OUT2 anahtar çıkışlı modeller için mevcuttur.
∗3: Bu ayar yalnızca, harici girişli modeler için mevcuttur.
∗4: Bu ayar yalnızca, analog çıkışlı modeller için mevcuttur.

İrtibat
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ

DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İRLANDA
İTALYA

LETONYA
LİTVANYA
HOLLANDA
NORVEÇ
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İNGİLTERE

Ölçüler
Ürün ölçüleri hakkında daha fazla bilgi için, SMC web sayfası üzerindeki
ürün kataloğuna veya kullanım kılavuzuna bakınız (URL
http://www.smcworld.com)
.
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