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Sınırları yıkıyor, başkalarıyla bağlantı 
kuruyoruz

Bu yıl, İnovasyonlar kataloğumuzu yayımlarken Pokemon Go’nun 
başarısından ilham aldık. Niantic, Nintendo’ya bağlı bir şirket. En revaçta 
olan teknolojilerden birisi olan artırılmış gerçekliği alıp günlük hayatımıza 
dâhil ediyor ve bizi, evimizin rahatlığını bırakarak dışarı çıkıp Pokemon 
yakalamaya gönderiyor. Bu şirket sınırlarını zorladı.

Dahası, analistler, oyunun bu kadar eğlenceli olmasının en önemli 
nedeninin insanları sosyalleşmeye teşvik etmesi olduğunu söylüyor; 
oyuncular birbiriyle iletişim kurmaya ve rekabet etmek yerine iş birliği 
yapmaya teşvik ediliyor. Oyunun iş birlikçi tarafı da cazibesini artırıyor.

Pokeland’de, iş hayatınızda ve özel hayatınızda ne kadar çok şey 
tecrübe ederseniz o kadar çok bağlantı kurarsınız, o kadar çok 
bağlanırsınız. Belirli bir teknolojiye alışmak bazı riskleri beraberinde 
getirse de, gerçek insanlarla ilişki kurmaya, yani bağlantı kurmaya yatırım 
yapmak her zaman fayda sağlar: Hepimiz bağlantı kurmayı severiz.

Sizinle bağlantı kuruyoruz

SMC olarak müşterilerimizle iletişim kurmak, kimliğimizin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 
Müşterilerimizin işine dair anlayış kazanarak üretkenliklerini artırıyoruz; 
onlarla konuşarak her gün karşılaştıkları zorlukları öğreniyoruz. Sizinle 
konuşuyoruz. Her zaman.

İnovasyon – Rekabet gücünüzü artırıyor, sizinle 
bağlantı kuruyoruz



İnovasyon – Gelişme – Gelişmenin anlamı, 
sizinle yakın iş birliği içinde çalışarak rekabet 
gücünüzü artırmaktır

Frost & Sullivan Visionary Innovation Group’a göre, 2017 yılının teknoloji 
trendleri arasında şunlar yer almaktadır: “The Mainstreaming of Augmented 
Reality for B2B”, “Cognitive as the new smart”, “Data-as-a-Service 
Explosion” ve “IoT Pivots to Sentient Tools”.

Tüm bu harika teknolojik inovasyonlar ve gelişmeler, verimliliğimizi ve rekabet 
gücümüzü artırabileceğimiz bir fırsatlar dünyası sunuyor. İşin zor kısmı ise 
bunları anlamak, otomasyon dünyasına nasıl adapte olduklarını görmek ve 
işimize yarayacak şekilde kullanmak.

Her şeyi bir araya getiren bu görünmez bağın da bağlantıda, yani iletişimde 
gizli olduğuna inanıyoruz. Günümüzde iş birlikçi inovasyon gibi trendlerin 
revaçta olmasının ve 2017’de en büyük trendin muhtemelen sosyal mesaj 
verme olacak olmasının nedeni de bu: Konuşmak istiyoruz.

İşinizi ve her gün karşılaştığınız zorlukları 
anlayabilmemizi sağlayan, size bütüncül destek sunma 
konusunda gelişerek rekabet gücünüzü artırmamıza 
yardımcı olan şey iletişimdir. İletişim sizin için sizde 
başlar, sizde biter.
Sonraki sayfalarda geçtiğimiz yılki temel 
inovasyonlarımızı görebilirsiniz. Ancak, unutmayın ki asıl 
inovasyonumuz sizinle bağlantı kurmaktır.

İletişim
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“Üretkenlik” dilinden konuşuyoruz
İyi iletişim aynı dili konuşmakla başlar. Biz de bu nedenle “Üretkenlik” dilini 
öğrendik.
Bizce bunlar münferit otomasyon bileşenleriyle değil, bu bileşenlerin makine 
üretkenliğindeki rolleriyle, yani GEV dilinden konuşursak 6 kaybı nasıl olumlu 
yönde etkiledikleriyle ilgili. EE

42 GEV, yani mükemmel üretime giden yol

Enerji Verimliliği bizim işimiz
Kendimizi geliştirerek verimlilikte ilerleme kaydediyoruz. Harcamalarınızı 
azaltmaya yardımcı olmaktan keyif alıyoruz. En iyi olduğumuz konuyu, yani 
uzmanlığımızı size en iyi şekilde sunabilmek için sınırlarımızı zorluyoruz. Size, 
enerji verimliliği elde edebileceğiniz motoru sunmak istiyoruz.
“E” önemli ve çok yönlü bir harftir. Biz de bu harfin etrafında rahatça hareket 
ediyoruz. EE

14 Verimlilik, Enerjinin E’si ile başlar

Bu kataloğun kapağında da belirttiğimiz gibi, amacımız 
rekabet gücünüzü artırmaktır. Rekabet gücünüzün artması için 
üretkenliğin ve verimin artması gerekir.

“

“

“

“

“

“

Siz enerji verimliliği hakkında 
konuşmaya hazırsanız biz de hazırız.

Konuşmaya başlayalım mı?

Size yakın çalışmak, bazen işlerinizi ve tasarımınızı 
kendi başınıza yapabilmeniz için size gerekli araçları 

temin etmek anlamına gelir.

Tasarım deneyiminizi daha güzel ve verimli hale getirmek için 
20’den fazla e-Araç
Geçtiğimiz aylarda 12 yeni çevrimiçi araç tanıttık ve mevcut araçlardan 
bazılarında güncelleme yaptık 20’den fazla ücretsiz destek e-aracı 
sayesinde ihtiyacınız olan desteği bulacağınızdan eminiz. EE

80 Verimlilik, diğer bir deyişle hayatınızı daha güzel hale getirmek
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1 VALFLER

Temel 
avantajları

· ISO 13849-1’e uygun olması sayesinde kendinizi güvende 
hissedin

· Güvenlik fonksiyonunuzun yapısını yönetin – SMC emniyet valfi 
verileri, SISTEMA ücretsiz yazılım aracına entegredir

· Hızlı yanıt verin – Optimum tepki süresi ve yüksek egzoz debisi
· Kesinlikle güvenli – Entegre yumuşak başlatma fonksiyonu.

Odak noktamız güvenliğinizdir
ISO13849-1 Güvenlik Standardına Uygun Valfler VP/VG Serileri

VP/VG serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://VP-VG.smc.eu/en

Uzman görüşü:
Makine güvenliğini sağlamak zor olabilir. Bu nedenle SMC, güvenlik kontrol 
sisteminize entegre edilmeye hazır, kolay pnömatik güvenlik konseptleri sunuyor.
Patrick WotaWa, kidemli StandardizaSyon ve oPeraSyonel Güvenlik Uzmani, Smc avUStUrya

Ana valf konumu tespiti özelliğine 
sahip artık basınç tahliye valfi
Güvenlik Standardı ISO13849-1, kategori 2.

Ana valf konumu tespiti özelliğine sahip 
ikili artık basınç tahliye valfi
Güvenlik Standardı ISO 13849-1, kategori 3, 4:
· VPm44-X538 Serisi: Koruma sınıfı IP65 
· VG342-X87 Serisi: Yüksek debi 13000 l/dk. (ANR).

VPm42-X536 Serisi 

VG342-X87 Serisi

Yeni



7

Uygulama 
örnekleri

· Otomatik makinelerdeki gibi riskler 
içeren veya al-bırak uygulamaları gibi, 
operatörlere yönelik risk ihtiva eden 
uygulamalar

· Taşıma uygulamaları gibi, aşamalı 
başlatma gerektiren uygulamalar.

Ana valf konumunun tespit edilmesi
Ana valf konumunu tespit etme fonksiyonu 
sayesinde, giriş sinyali ile valfin çalışması 
arasındaki uyumsuzluk tespit edilir.

İkili basınç tahliye valfleri - yedekli 
sistem
İki valf olması sayesinde, valflerden birisi 
arızalansa bile sistemin tamamı doğru şekilde 
çalışmaya devam eder.

Seçilebilir çalışma, çekvalf ve 
emniyet sınır anahtarı
· Çalışma: Dahili pilot, harici pilot
· Sınır anahtarı: OMRON, Rockwell Automation.

                  

          OMROM                               Rockwell Automation

Ana valf konumu tespiti ve yumuşak başlatma 
özelliğine sahip, ikili artık basınç tahliye valfi
Güvenlik Standardı ISO13849-1, kategori 3, 4:
· VPm44-X555 Serisi: Maksimum çalışma basıncı 0,7 MPa
· VPm44-X585 Serisi: Maksimum çalışma basıncı 1,0 MPa

Entegre yumuşak başlatma fonksiyonu 
Pnömatik sistemin başlangıçtaki basıncını giderek yükselterek 
daha yumuşak bir başlatma sağlar.

VPm44-X538 Serisi

VPm44-X555 Serisi
VPm44-X585 Serisi

Yeni

Yeni
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1 VALFLER

Temel 
avantajları

· Maliyetlerinizi azaltın – Düşük enerji tüketimi sağlayan tasarım
· Hava devrenizi güç beslemesi olmadan dahi kontrol edin – 4 
manuel kontrol seçeneği

· Birden fazla kullanım seçeneğiniz olsun – 3 konumlu kapalı 
merkez tip.

Tamamı tüketimi azaltacak şekilde tasarlanmıştır
3 Portlu 3 Konumlu Valf VEX3 Serisi

VEX3 serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://VEX3.smc.eu/en

Düşük güç 
tüketimi: 1 W

Pilot bobin veya hava uyarıcılı 
seçenekler 

3 konumlu kapalı merkez tip
Daha az bağlantı gerektiren daha 
az sayıda valfle birden fazla kullanım 
seçeneği elde edersiniz.

-  Ø125’e kadar olan silindirler için ara 
duraksama mümkündür

- Hızlanma veya yavaşlama.

Gövdeden portlu, tabana 
monte veya vakum altlığı 
seçenekleri 

3 Kilit tipi manuel kontrol seçeneği

Kilitli oluklu tip
(gromet/soket için)

İterek çevirmeli, kilitli oluklu tip (DIN 
terminali için)

İterek çevirmeli, kilitli kol tipi 
(DIN terminali için)

Kilitsiz tip de mevcuttur
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1 VALFLER

Temel 
avantajları

· Uygulamanızda yüksek kapasite ve çeşitlilikle çalışın  
– Yeni boyutlar, tipler ve seçenekler

· Esneklik kazanın – Tek ünite şeklinde geçmeli birim
· Kolay kullanım – Giriş yönü kolayca değiştirilebilen soketler ve soket 
tipi valf altlıkları

· Sağlam ve uzun ömürlü valf – Yabancı madde girişini önleyen filtre.

Yüksek kapasite gereksinimleri için esnek çözüm
5 Portlu Bobinli Valf VQC4000/5000 Serisi

Kompakt ve yüksek akış kapasitesi
– VQC4000: 25mm kalınlık, Q [l/dk. (ANR)]: 1958
  (Ø160’a kadar olan silindirleri tahrik etmek 

mümkündür)
– VQC5000: 41 mm kalınlık, Q [l/dk. (ANR)]: 4350
  (Ø180’e kadar olan silindirleri tahrik etmek 

mümkündür)

Soket

Soket tipi valf 
altlığı

Yeni V100 pilot valf
V100 pilot valf akış kaynağı geçişine 
entegre edilmiş yeni filtre

VQC4000/5000 serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister misiniz?

http://VQC4000-5000.smc.eu/en

Düşük güç tüketimi
– Standart tip: 0,95 W
– Düşük watt tipi: 0,4 W.

Kapsamlı protokol yelpazesi
(Koruma sınıfı IP67 uyumlu)

Soket giriş yönü tek dokunuşla 
değiştirilebilir (F/P kiti)
Üst kısımda olan soket giriş yönü, manuel bırakma 
düğmesine basılarak yan tarafa kolaylıkla alınabilir.

Top entry

Side entry
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1 VALFLER

Kablo tesisatının, hortum hattının ve 
çalışmanın tek tarafa entegrasyonu
Çoklu katman da bir seçenektir. Bu sayede, yanal 
yönde yerden tasarruf sağlanır

Alttan portlu versiyonu mevcuttur
Bu da ayak izini azaltır ve elektriksel bağlantı ile 
pnömatik bağlantının ayrılmasını sağlar.

Temel 
avantajları

· Üretkenliğinizi artırın – Üstün güvenilirlik ve daha kısa çevrim süresi
· Kurulum maliyetlerinden ve montaj süresinden tasarruf edin – 
Tasarımda üstün esneklik

· Maliyetlerinizi düşürün – Daha yüksek kapasiteli silindirler tahrik 
edip karma montaj valfleri kullanarak hava tasarrufu yapın

· Makine kullanımını kolaylaştırın – Benzersiz ve kompakt valf altlığı: 
Tek ünitede vakum ve bıraktırma.

Uzman görüşü:
Bu ürünün en çok bildirilen avantajı maliyet etkinliğidir. Küçük boyuttakiler, büyük 
olanların kapasitesine sahiptir. Maliyet etkinliği, artık vakum uygulamaları için de 
geçerlidir.
kUrt meili, ürün yönetimi ekiP lideri, Smc İSviçre.

Çok yönlü, her amaca uygun valf
5 Portlu, Bobinli Valf SY3000/5000/7000 Serisi

Plug-in

1100 m mmm10 mm

Kompakt boyut ve yüksek akış
Yalnızca 10 mm genişlik (SY3000).
Akış özellikleri:

SY3000

SY5000

SY7000

ø6 ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80
Hız

300
mm/s

Seri
Uygun silindir

Yeni
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Aynı manifoldda farklı 
boyuttaki valfleri kullanmak 
mümkündür.  
Farklı boyutlar (SY3000/5000 veya 
SY5000/7000) karıştırılabilir. Kurulum 
alanını küçültmek, seri ünite ve kablo 
tesisatı sayısını azaltmak mümkündür.

Esnek hortum hattı. Hortum hattının 
yönü, boyutu ve tipi değiştirilebilir
Hortum hattı üst tarafa, yan tarafa veya karışık şekilde 
monte edilebilir

Geri basınç çekvalfi
Bu, başka valflerden gelen egzozun neden 
olduğu silindir arızalarını önler.

SY serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://SY.smc.eu/en

Üfleme ayarlı vakum bıraktırma valfi 
Bu, hem vakumun hem de bıraktırmanın bir valf 
ünitesiyle kontrol edilmesine olanak sağlar. Ayrıca, 
yumuşak üfleme sayesinde parçaların atmasını 
önler.

Basit ve hızlı valf 
değişimi
İstifli valf altlığı tiplerine kıyasla 
kolay değişim.

Yeni
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1 VALFLER

İletişiminizin yetkinliğini artırın
Endüstriyel Haberleşme Ağı Sistemi, Çift Portlu Seri Arayüz Ünitesi EtherNet/IP™ Uyumlu  
EX600-SEN3/4 Serisi

Temel 
avantajları

· Her zaman haberleşme imkanı – DLR topoloji
· Daha fazla esneklik – Hem dijital hem analog giriş/çıkış ünitelerle 
kullanım

· Kolay bakım sayesinde daha fazla verimlilik – Otomatik tanı 
fonksiyonu ve LED gösterge

· Daha kısa kurulum ve kablolama süresi – Joint tipi bağlantı 
yöntemi artı SPEEDCON uyumlu soketler.

Çift portlu SI Ünitesi (EtherNet/IPTM)
– DLR topolojisi sayesinde, lokasyonda bağlantı 

kesilse bile haberleşme devam eder

Quick Connect TM fonksiyonunu 
destekler:

– Quick Connect TM fonksiyonunu destekler: 
Takım değiştirici durumunda haberleşme yaklaşık 
0,5 saniyede kurulabilir

Entegre Web Sunucusu Fonksiyonu:
– Durum kontrolü ve ayar işlemleri, genel bir web 

tarayıcısında yapılabilir.

Uyumlu protokoller 
(IP67 koruma sınıfı)

Otomatik tanı fonksiyonu ve LED 
gösterge
– Bakım dönemini belirlemek ve bakım 

gerektiren parçaları tespit etmek mümkündür
–  El Terminali ile birlikte, parametrelerin 

ayarlanmasına ve I/O sinyallerinin 
izlenmesine olanak sağlar

Dijital ve analog I/O için merkezi, çok 
noktalı endüstriyel haberleşme ağı 
sistemi
– 9’a kadar dijital veya analog I/O ünitesi herhangi 

bir sırayla bağlanabilir
– Dijital/analog I/O ünitelerine çeşitli giriş ve çıkış 

cihazları bağlamak mümkündür.

EX600-SEN3/4 serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://EX600.smc.eu/en

Yeni

Yeni
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1 VALFLER

Temel 
avantajları

· Maliyetten tasarruf – Maliyet etkin seri arayüz çözümü
· Alandan tasarruf – Daisy-chain kablo haberleşmesi ve kompakt yapı 
sayesinde daha küçük ürün ekipman boyutu

· Kolay kullanım ayarı – Bu sayede iş gücünden tasarruf
· Daha kısa kurulum ve çalıştırma süreleri ile hızlı bağlantı

İletişim ihtiyaçlarınız için maliyet etkin çözüm
Endüstriyel Haberleşme Ağı Sistemi, EtherNet/IP™ Uyumlu EX260-SEN Serisi

Valf çıkış sistemi
5 portlu bobinli valfleri tahrik etmeye yönelik çıkış cihazı
– 32 solenoid ve 24 istasyonu tahrik edebilir
– SY3000/5000/7000 valf altlığı bobinli valf uyumlu.

Dahili terminal direnci
Dahili sonlandırma direnciyle Açma/
Kapama mümkündür.

SPEEDCON soketlerle 
uyumludur
– Yalnızca takıp 1/2 tur çevirin
– IP67 koruma sınıfı.

Süreç kontrolü
diğer endüstriyel uygulamalar için 
uygundur

EX260 serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister misiniz?

http://EX260.smc.eu/en

Daisy-chain kablo iletişimi
– Daisy-chain sayesinde branch soket kullanmaya gerek 

kalmadığı için tasarruf sağlanır
–Aynı yönden kablo tesisatı ve hortum hattı kurulabilir

• IP67 koruma sınıfı
• Diğer endüstriyel haberleşme ağı 

protokolleriyle uyumlu EX260
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Verimlilik, Enerjinin E’si ile başlar

Enerji Verimliliği bir zamanlar “düşük öncelikli faaliyetlerin” elindeydi. Enerji 
kullanımı, kaçınılmaz bir maliyet olarak görülüyordu. Sera gazı emisyonları 
ve küresel ısınma ise kulağa çok uzak geliyordu. Birçok kişi için o günler 
geride kaldı.

Avrupalı liderleri, sonunda 20 / 20 / 20’ye dikkat çekmenin bir yolunu 
buldular. Bunu hayata geçirmeyi; çok az kişinin hayalini kurduğu bir şey 
olmaktan çıkarmayı başardılar. Bunun yasalaştırılması, 2012/27/AB sayılı 
AB Direktifi ile mümkün oldu. “AB Enerji Verimliliği Direktifinin 8. Maddesi 
uyarınca, en az 250 çalışanı olan veya yıllık cirosu 50 milyon €, bilançosu 
da 43 milyon € düzeyini aşan şirketler, 4 yılda bir akredite denetmenler 
tarafından operasyonlarına yönelik enerji denetimi yaptırmaya ya da ISO 
50001 veya eşdeğeri bir standart kapsamında bir enerji yönetim sistemi 
uygulamaya mecburdur.”

Her iki çözüm de mevcut enerji tasarrufu potansiyelinin tespit edilmesini 
sağlar. Bu sayede enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları, dolayısıyla da 
bu tüketimle ilişkili maliyetler azalır.

DIY (Kendin Yap) aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz bayılıyoruz
Sözü geçen AB Direktifi zorunlu hale geldiğinden beri birçok müşterimizin bu Direktife ISO 50001 yoluyla uymayı 
tercih ettiğini gördük. Bunun asıl sebebi de bu standardın dış kaynaklar tarafından zorunlu kılınan hedeflere değil, 
sürekli gelişime odaklanıyor olması. Sonuç olarak, sunduğu esneklik sayesinde daha çok bir “DIY (Kendin Yap)” 
aktivitesine benziyor. Dahası, halihazırda ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarını uygulayan şirketlerin ISO 50001’i de 
uygulaması oldukça mantıklı. 
Benzer şekilde biz de, sürekli gelişim ve iyi tasarlanmış çözümler içeren bir projeyi desteklemezsek olmaz. 
Dolayısıyla, ISO 50001 sürecinde doğal olarak biz de müşterilerimize katılıyoruz .

GENEL ALINTI: 
“Bazı basınçlı hava kullanıcıları,  
soluduğumuz havanın ücretsiz 
ve bol bulunur olması nedeniyle 
basınçlı havanın ucuz bir enerji 
kaynağı olduğunu düşünüyor. 
Aslında basınçlı hava, en pahalı 
enerji kaynaklarından birisi”.

Verimlilikte süreklilik
Sürekli gelişimden söz ediyorsak Deming döngüsünden ya da yaygın olarak bilinen adıyla PDCA (PUKÖ  Planla-
Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünden de bahsetmeliyiz. Genel anlamda, enerji verimliliğinin sürekli iyileşmesi için 
gerekli olan şey analiz ve ölçümdür.

PLANLA – Enerji incelemesi yapılır ve güncel enerji kullanımına dair bir 
referans değer belirlenir. Ardından, enerji performans göstergelerinin (EnPI) 
yanı sıra (ulaşılabilir) hedefler ve eylem planları belirlenir.

UYGULA – Enerji yönetimi eylem planlarının uygulanması.

KONTROL ET – Süreçlerin yanı sıra, bu süreçlerdeki operasyonların, 
enerji politikası ve hedefleri karşısında enerji performansını belirleyen temel 
özelliklerinin izleyip ölçülmesi ve sonuçların bildirilmesi. Temel olarak bu 
aşamada sonuçlar, kararlaştırılan hedeflere göre kontrol edilir.

ÖNLEM AL – Enerji performansını ve Enerji Yönetim Sistemini (EnMS) 
sürekli iyileştirmeye yönelik önlemler alınması
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Tüm uygulamalarda enerji tasarrufu sağlamak için akış kontrolü gereklidir. 
Enerji tasarrufu, ekipmanların ve hatların akış tüketiminin sayısal anlamda 
kontrol edilmesiyle ve amacın ve etkinin belirlenmesiyle başlar.

* 3 renkli-2 ekranlı dijital gösterge, kolay görselleştirme imkanı sunar.
* Akış oranı 100:1; Tek ürünle geniş kapsamlı akış ölçümü yapılabilir.
* Birikmiş pulse ile uzaktan kontrol mümkündür.

PF3A – 
Enerji tasarrufu sağlayan Dijital Akış Anahtarı

Karşılaştırma yapmak ve makinenin, hatta mümkünse 
fabrikanın çalışma basıncını düşürmek için.

* 2 renkli dijital gösterge, kolay görselleştirme imkanı sunar.
* 10 üniteye kadar eş zamanlı kopyalama
* Enerji tüketimini %20’ye kadar azaltan güç tasarrufu fonksiyonu.

Piyasada mevcut – ISE20A – Enerji tasarrufu 
sağlayan, Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı

İzlemek ve Ölçmek: Enerji 
Verimliliğinin özü
Enerji kullanımını ölçüp izleyerek verimliliği 
artırmak; genel enerji performansını 
iyileştirerek enerji maliyetlerini ve karbon 
emisyonlarını azaltmak.

Enerji Verimliliği bizim işimiz
Kendimizi geliştirerek verimlilikte ilerleme kaydediyoruz. Harcamalarınızı azaltmaya yardımcı olmaktan keyif alıyoruz. En 
iyi olduğumuz konuyu, yani uzmanlığımızı size en iyi şekilde sunabilmek için sınırlarımızı zorluyoruz. Size, enerji verimliliği 
elde edebileceğiniz motoru sunmak istiyoruz.

“E” önemli ve çok yönlü bir harftir. Biz de bu harfin etrafında rahatça hareket ediyoruz.

Monologdan diyaloğa

Son zamanlarda, müşterilerimizle yaptığımız konuşmalarda bir değişiklik seziyoruz; çözümlerimizin, müşterilerimizin enerji 
verimliliği planlarına olan katkısından her geçen gün daha çok bahsediyoruz.

Bugünlerde birçok müşteri, enerji verimliliğiyle ilgili çözümler talep ediyor. Bizim yıllardır sunduğumuz çözümler şimdi 
gerçekten revaçta.

Aslında, süreç (enerji) verimliliğine katkısı bakımından çözümlerimiz hakkında tartışabiliriz. Çünkü bu çözümlerin, üretimin 
farklı aşamalarında etkileşim kurarken basınçlı hava tüketiminin daha verimli hale getirilmesine nasıl yardımcı olabileceğini 
biliyoruz.

Siz enerji verimliliği hakkında konuşmaya hazırsanız biz de hazırız.

““



2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Maliyet etkin makineler elde edin – Diğer bileşenlerin boyutunu 
küçültün

· Üretkenliğinizi artırın – Silindirin hafif olması sayesinde iyileştirilmiş 
çevrim süreleri

· Makinenizin boyutlarını küçültün – Oldukça kompakt
· Yüksek düzeyde esneklik kazanın – Hortum tesisatını 4 yönde kurma, 
montajı 3 farklı yüzeyde yapma imkanı

Uzman görüşü:
Bu silindirdeki boşluğun her milimetresi optimize edildi. Bu ürün, benzer modellere 
kıyasla alan ve ağırlık bakımından inanılmaz bir tasarruf sağlıyor.

RobeRto Rubiliani, ÜRÜn MÜdÜRÜ, SMC İtalya 

Amaca uygun - Maksimum verimlilik
Kompakt yataklı silindir JMGP Serisi

Kompakt ve hafif

Otomatik anahtarlar, otomatik 
anahtar braketi kullanmaya 
gerek kalmadan doğrudan 
monte edilebilir

3 montaj seçeneği
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Uygulama 
örnekleri

İtme Kaldırma Kenetleme

Hortum tesisatı 4 yönde 
kurulabilir

JMGP serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://JMGP.smc.eu/en
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2 İŞ ELEMANI

Kompakt ve hafif 

Otomatik anahtarlar, silindirin 
gövdesinden çıkıntı yapmaz.

Temel 
avantajları

· Maliyet etkin makineler elde edin – Diğer bileşenlerin boyutunu 
küçültün

· Üretkenliğinizi artırın – Silindirin hafif olması sayesinde iyileştirilmiş 
çevrim süreleri

· Makinenizin boyutlarını küçültün – Oldukça kompakt
· Montaj esnekliği kazanın – Otomatik anahtarı 4 yüzeyden herhangi 
birisine monte edebilirsiniz.

Uzman görüşü:
Mühendislerimiz, bu kompakt silindiri ağırlık ve alan tasarrufunu göz önünde 
bulundurarak tasarladı. Bu sayede makine boyutu küçülür, maliyetler azalır, 
üretkenliğiniz artar.
ŠáRka toMáŠková, ÜRÜn yönetiMi - iSo SilindiRleR ve lineeR İş eleManlaRi, SMC avuStuRya

Amaca uygun - Maksimum verimlilik
Kompakt Silindir JCQ Serisi
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Otomatik anahtarlar, otomatik 
anahtar braketi kullanmaya gerek 
kalmadan doğrudan monte 
edilebilir

JCQ serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://JCQ.smc.eu/en

Otomatik anahtarlar 4 yüzeye de 
monte edilebilir
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Daha az hava tüketen bir makineniz olsun – Ara çap boyutları 
mevcuttur

· Maliyet etkin makineler elde edin – Diğer bileşenlerin boyutunu 
küçültün

· Üretkenliğinizi artırın – Silindirin hafif olması sayesinde iyileştirilmiş 
çevrim süreleri

· Makinenizin boyutlarını küçültün – Oldukça kompakt.

Amaca uygun - Maksimum verimlilik
Saplamalı Pnömatik Silindir JMB Serisi

Kompakt ve hafif 

JMB serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://JMB.smc.eu/en

JMB Ø 45
JMB Ø 56

JMB Ø 67

JMB Ø 85Ara çap boyutları seçilebilir
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Maliyet etkin makineler elde edin – Diğer bileşenlerin boyutunu 
küçültün

· Üretkenliğinizi artırın – Silindirin hafif olması sayesinde iyileştirilmiş 
çevrim süreleri

· Makinenizin boyutlarını küçültün – Oldukça kompakt.
· Mükemmel algılama olanaklarından faydalanın – Optimum montaj 
bandı tasarımı.

Amaca uygun - Maksimum verimlilik
Dairesel Pnömatik Silindir JCM Serisi

JCM serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://JCM.smc.eu/en

Kompakt ve hafif 

Erkek ve dişi rot uçları mevcutturOtomatik anahtar iyi biçimde yönetilip 
çalıştırılabilir
– Montaj bandı sayesinde takmak kolaydır
– Otomatik anahtarın yakınında hiç parça olmadığı 

için anahtarın durumunu LED göstergeden 
izlemek kolaydır.
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Ürünü, uygulamanıza kolayca uyarlayın – Birçok seçenek ve 
montaj braketi mevcuttur

· Çevrim ve tamponlama süresini kısaltın – Çift hava ve tampon 
yastığı

· Darbe gürültüsünü azaltın – Strok sonunda entegre tampon bulunur
· Makineniz daha hafif olsun – Hafif yapı.

Uzman görüşü:
SMC olarak 45 yıldır silindir tasarlıyoruz. C(P)96 ile  mühendislerimiz, diğer mühendislere 
maksimum tasarım esnekliği sunan ISO’yu tasarladı.
MiChael loSeRt, endÜStRiyel uygulaMa MeRkezi kooRdinatöRÜ, SMC alManya.

Size uyarlanan ISO silindiri 
ISO 15552 Profil ve Silindirik Gövde, Saplamalı Silindir C96/CP96 Serisi

Çeşitli montaj braketi seçenekleri
Montaj braketleri çalışma koşullarına göre kombine edilebilir: Aksiyel ayak, rot ve 
baş flanşları, orta muylu, tek ve çift çatal, pivot braketler, kasıntı alıcı, rot çatalı 
ve pistonlu rotlu bilyeli mafsal.

Piston rotu defleksiyonunun 
minimum düzeyde olması, 
makinenizin hassasiyet 
seviyesini yükseltir

Montaj hassasiyetinin artması 
sayesinde, makinenin çalışması 
sırasında silindir güvenli bir 
pozisyonda kalır

C96

CP96
Standart olarak birçok seçenek mevcuttur 
Dönme hareketsiz rot, çift rot, rot kılıfı, düz silindir, ATEX 
uyumlu silindir, tandem silindir, ısıya veya soğuğa dayanıklı 
silindir, parçaları paslanmaz çelikten yapılmış silindir vb.

22



Tampon valfinin kolay ayarlanması, hava 
yastığı valfinin kolay ayarlanmasını sağlar.
Tampon valfinin ayarı Allen anahtar ile yapıldığı için ince 
ayarlar bile kolayca yapılabilir.

Otomatik anahtar braketi 
kullanmaya gerek kalmadan 
otomatik anahtarları dört taraftan 
da içeri kaydırabilme imkanı

K o m b i n e 
yapıHava yastığı Tampon yastığı+

Tampon yastığı Hava yastığı

C96/CP96 serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister misiniz?

http://C96-CP96.smc.eu/en
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Saptırma, osilasyon veya titreşim yok – Bunu sağlayan şey 
kompakt boyut ve düşük ağırlık merkezi tasarımıdır

· Enerji tasarrufu – MXQmB tipin boyut küçültme için kullanılması 
halinde

· Daha az defleksiyon – Bunu sağlayan şey strok ayarlayıcının ortada 
olmasıdır.

Uzman görüşü:
Pnömatik tablalı silindir geliştirmenin öncüleri olarak söyleyebiliriz ki bunlar, şu anda 
piyasada bulunan en iyi ürünler.
Colin gibSon, İş eleManlaRi gRubu teknik yönetiCiSi, SMC avRupa teknik MeRkezi.

Birçok özellikle piyasadaki en iyi seçenek
Pnömatik Tablalı Silindir MXQ-Z Serisi

Tablanın daha ince olması sayesinde 
daha kısa ve daha hafif
– Özel paslanmaz çelikten yapılmış ince tabla
– Dayanıklı, yüksek mukavemetli malzeme.

Çeşitli strok ayarlayıcılar
– Tamponlu Metal Stoper
– Şok Emici
– Kauçuk stoper

30    27

3030    27

30    2330    27

3030    27

30    23

MXQ12A için MXQ8B için

Çift portlu tip MXQmA
Her iki tarafta da anahtar montaj boşlukları ve hortum 
hattı portları olması sayesinde kablo ve hortum 
tesisatında daha fazla esneklik sağlanır

Yüksek rijiditeli tip MXQmB sayesinde düşük 
baskı
Bir boy küçük çapa sahip silindirle birlikte kullanılması
 baskıya göre rijiditeyi artırır.
Yüksekliğini azaltmak mümkündür
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Dairesel otomatik anahtarlar 
(D-M9m) ara parça olmadan 
doğrudan monte edilebilir

Birçok fonksiyonel seçenek
– Tampon mekanizması, uzatma strok sonunda darbeyi 

ortadan kaldırarak iş parçalarını ve aletleri korur
– Uç kilidi, silindirin ana konumunu tutarak hava beslemesi 

kesilse bile iş parçasının düşmesini önler
– Aksiyel Hortum Hattı: Aksiyel yöndeki merkezi hortum 

hattı, gövdenin etrafında açık alan olmasını sağlar.

Hareketli parçaların ağırlığının azaltılması 
sayesinde izin verilen kinetik enerji 
iyileştirilmiştir

30    27

3030    27

30    2330    27

3030    27

30    23

MXQ12C için MXQ12 için

Tek tarafta portlu tip MXQmC
Otomatik anahtarlar için daha iyi görünürlük. Kısa 
strokla kullanım sırasında LED gösterge tek taraftan 
kontrol edilebilir

Yükseklik açısından değiştirilebilir tip MXQm
Yükseklik açısından mevcut MXQ serisi ile değiştirilebilir

MXQ-Z serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://MXQ-Z.smc.eu/en
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2 İŞ ELEMANI

Basit tipe, dişi olan dişi monte 
eden muylu eklenmemiştir
Basit yapı sayesinde sıfır yabancı madde 
birikmesi

Dişi mil ucu
Standart olarak 
mevcuttur.

Farklı mil ucu seçenekleri
Uygulamaya uygun stiller 
seçilebilir.

Temel 
avantajları

· Daha az toplam uzunluk – Bunu sağlayan şey dişi rot ucunun 
kullanılmasıdır

· Düşük montaj ve bakım masrafları – Yalnızca bir vidayı gevşeterek 
otomatik anahtar konumunda ince ayar yapılabilmesi sayesinde

· Basit yapı ve sıfır yabancı madde birikmesi – Muylu montajı için dişi 
dişlere sahip olmaması sayesinde basit montaj.

Mükemmel çizgilere sahip Yuvarlak Silindir
Pnömatik Silindir CG1 Series

Seçilebilir

Erkek diş Dişi diş

Otomatik anahtar konumunda 
kolaylıkla ince ayar yapılabilir
Otomatik anahtara takılı vidayı gevşeterek otomatik 
anahtar konumunda ince ayar yapılabilir.

Şeffaf anahtar braketi, LED 
göstergenin görünürlüğünü artırır

Otomatik anahtar için ince ayar imkanı

Renkli LED gösterge

Anahtar braketi

Otomatik anahtara takılı vida

CG1 serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister misiniz?

http://CG1.smc.eu/en
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· İş parçasına daha fazla mesafe – Yüksek rijiditeli yeni lineer kılavuz 
ve daha uzun moment sayesinde

· Hafif makineler – Daha hafif yapı sayesinde
· Minimum defleksiyon – Yüksek hareket paralelliği hassasiyetinden 
dolayı silindirin uzatılmış (açılmış) konumunda.

Uzun mesafe uygulamaları için ideal
Kompakt Tablalı Silindir MXH-Z Serisi

Yüksek rijiditeli yeni 
lineer kılavuz
İzin verilen moment 
%240’a kadar artırılmıştır

Yüksek hareket paralelliği hassasiyeti: 
– 5 ile 30 mm stroklar arası 0,05 mm veya daha az
– 40 ile 60 mm stroklar arası 0,1 mm veya daha az

Uygulama 
örnekleri

Hassas sönümleme Parça taşıma Konumlandırma pimi

MXH-Z serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://MXH-Z.smc.eu/en
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Daha az alan kaplar – Hafif ve kompakt tasarım
· Güvenli kullanım sunar – Yüksek kenetleme ve tutma kuvvetleri
· Kolay montaj imkanı sunar – Kol ve montaj grubu eklenmiştir
· Uzun ömürlü bir çözümdür – Yapısı sayesinde toz girişini önler.

Küçük fakat güçlü kenetleme çözümü
Mikro Kenetleme Silindiri CKZM16-X2800/X2900 Serisi

Uygulama 
örnekleri

İş parçasının kenetlenmesi Tutucu parçası

Yüksek tutma kuvveti 300 N
Yüksek kenetleme kuvveti
– CKZM16-X2800: 125 N
– CKZM16-X2900: 200 N

Kompakt ve hafif
– CKZM16-X2800: 250 g
– CKZM16-X2900: 330 g

Kenetleme silindirine, kol 
grubu ve montaj grubu 
eklenmiştir

Toza dayanıklı 
yapı

CKZM16 serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://CKZM.smc.eu/en
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Çalışma süresi kısalır ve çalışma yükü azalır – Tek cihazla kolayca 
ölçün, kontrol edin ve ayarlayın Dakikadaki hızı, çevrim süresini ve/veya 
operasyonları kontrol edin

· Kolay kullanım imkanı sunar – Tek düğmeyle farklı modlar seçin. 
Üstelik, kompakt ve hafiftir

· Ekranı karanlık ortamlarda bile okuyabilirsiniz – Arka ışık, karanlık 
ortamlarda bile okuma imkanı sunar

Maksimum silindir verimi için Ölçüm ve Kontrol
Silindir Hızı Ölçer IN574-95/-73 Serisi

Uygulama 
örnekleri

Çevrim süresi ölçümü
IN574-95/-73 serisi 
hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://IN574.smc.eu/en

Pnömatik 
silindirlerde 3 
farklı ölçüm
– Hız
– Çevrim süresi
– Dakika başına 

operasyon süresi.

... düğmesine 
basarak kolayca bir 
moddan diğerine 
geçilebilir.

15 dakika boyunca hiçbir 
işlem yapılmadığında otomatik 
kapanma fonksiyonu

Işık, “Light” (Işık) düğmesine 
basılarak açılır.
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2 İŞ ELEMANI

Temel 
avantajları

· Kavrama/tutma çözümlerinizi iyileştirin – Örneğin vakum pedleri 
veya tutucular

· Güvenle kullanın – 120 N’a kadar tutma kuvvetinin yanı sıra hava 
beslemesi kesildiğinde bile parçayı tutmayı garanti eder

· Üretkenliğinizi artırın – Çevrim sürelerinizi kısaltın: Artık tutma kuvveti 
0,3 N veya daha az

· Mükemmel esneklikle çalışın – Yalnızca tampon tipini değiştirerek 
tutma kuvvetini ayarlayabilirsiniz.

Uzman görüşü:
Özellikle otomasyonda, büyük metal panellerin kavranması için mükemmel çözüm; 
deformasyon kaynaklı kalite sorunları, MHM sayesinde neredeyse sıfıra iniyor.
dafne paRigi, ÜRÜn MÜdÜRÜ, SMC İtalya

Rakiplerinin aksine optimum performans gösterir
Mıknatıslı Tutucu MHM-X6400 Serisi

120 N’a kadar tutma kuvveti

Hava beslemesi kesildiğinde bile parçayı tutar

Tutma kuvveti, 3 kalınlık tipiyle bir tampon 
yardımıyla ayarlanabilir. Bu kalınlıklar:
– 6 mm
– 7 mm
– 8 mm
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Otomatik anahtarlar 4 yüzeye 
de monte edilebilir

Artık tutma kuvveti 0.3 N veya daha az

Uygulama 
örnekleri

Boşlukların ve eşit olmayan yüzeylerin 
bulunduğu parçalar da dâhil olmak üzere 
feromanyetik parçaların desteklenmesini 
gerektiren uygulama

3 yüzeye monte edilebilir

MHM-X6400 serisi 
hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://MHM-X6400.smc.eu/en
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3 HAVA HATTI

Temel 
avantajları

· Bakım işlemlerini kolaylaştırın – Şeffaf hazne korumasının yanı sıra 
bakım için herhangi bir araç gerekmez

· Basıncı istediğiniz gibi kontrol edin – Farklı basınç ölçer seçenekleri
· Bırakın kimyasallarla çalışsın – Opsiyonel hazneler.

Yeni braket sistemiyle 
modüler bağlantı
İlk sıkma manuel şekilde yapılır.

Uzman görüşü:
Pnömatik alanındaki global liderliğimiz sayesinde birinci sınıf FRL ünitesi 
sunduğumuzdan emin olabilirsiniz.
richard driver, valfler ve Pnömatik ekiPmanlar teknik yöneticiSi, Smc avrUPa teknik merkezi.

Farkı olduğu çok belli
Moduler F.R.L. Ünite  AC-B Serisi

Şeffaf polikarbon çift katman yapılı hazne 
koruması mevcuttur; 360° görünürlük, daha 
az ağırlık, pasa ve korozyona daha iyi dayanım 
sunar
– Filtre kutusunun içindeki yoğuşmayı ve yağlayıcının içinde 

kalan yağ miktarını her yerden izlemek mümkündür
– İç haznenin polikarbon hazne korumasıyla tamamen 

korunması sayesinde çevresel etkilere karşı dayanıklıdır

Şeffaf hazne koruması
Malzeme: Polikarbon 

İç hazne
Malzeme: Polikarbon 

32



Hazne içine monte edilmiş eleman yapısı: 
Eleman ve hazne tek parça halindedir
– Bakım için daha az zaman ve alan gerekir
– Kolay ve hızlı değişim/kullanım
– Daha kısa ve daha hafif olmasıyla kompakt boyut

Panel montajı yoluyla mevcut AR serisiyle 
değiştirilebilir

Hazne malzemesi seçilebilir
– Polikarbon – standart tip
– Metal tip; seviye göstergeli ve seviye göstergesiz
– Naylon.

Entegre ve seçilebilir basınç ölçerler ve anahtarlar

Daha görsel ve kullanışlı hazne 
kilitleme sistemi
– Uyumlu konveks gövde
– Hazne kilit düğmesiyle uyumlu.

Kare gömülü tip 
basınç ölçer

Yuvarlak tip 
basınç ölçer

Dijital basınç 
anahtarı

AC-B serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://AC-B.smc.eu/en
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3 HAVA HATTI

Temel 
avantajları

· Enerjiden tasarruf edin – Daha az hava tüketimi (IRm200-A için sıfır 
hava tüketimi) ve daha iyi debi

· Alandan tasarruf edin– Minimum makine boyutu
· Esneklik elde edin ve siparişinizi kolaylaştırın – Standart 
seçeneklerden oluşan geniş yelpaze

· Kolayca adapte edin – Montaj konusunda mevcut serilerle 
değiştirilebilme imkanı

Birden fazla alanda tasarruf sağlayan enerji verimli regülatörler
Regülatör, Hassas Regülatör IRm200-A, IRm000-A Serisi

Sabit orifisi olmayan orijinal 
tasarım
Sonuç olarak:
· Daha az hava tüketimi; IRm200-A 

için sıfır hava tüketimi
· Alandan tasarruf: Hava filtresi ile 

hassas regülatör arasına sis ayırıcı filtre 
takmak gerekmez

Dijital basınç anahtarı - 
ISE30A serisi - Standart 
olarak mevcuttur

Esnek çözüm
Hassas regülatör - IRm000-A:
· Tekrarlanabilirlik: ±%0,5 (tam süre)
· Hassasiyet: ±%0,2 (tam süre)
Regülatör - IRm200-A:
· Tekrarlanabilirlik: ±%1 (tam süre)
Seçilebilir egzoz (EXH) yönü: Arka, alt ve ön 
egzoz - IR3m00-A için
Seçilebilir düğme yönü: Yukarı veya aşağı.

Modüler bağlantı
Hava filtresi           Regülatör

IRm000-A, IRm200-A serisi 
hakkında daha fazla bilgi almak 
ister misiniz?

http://IR.smc.eu/en
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3 HAVA HATTI

Uygulama 
örnekleri

Patlama basıncı testi Kaçak testi cihazı Boşaltım hızı kontrolü

Temel 
avantajları

· Lazer kesim makinaları için uygun – Tahrik, sızdırmazlık veya 
patlama basıncı testleri gibi, yüksek basınç gerektiren uygulamalarda 
kullanılabilir

· Enerji tasarrufu  – 3 W’tan az güç tüketimi
· Alandan tasarruf – Kompakt ve hafif.

Yüksek basınçlı uygulamalar için hassas kontrol
3.0 MPa Yüksek Basınçlı Elektrikli-Pnömatik Regülatör ITVH Serisi

2,0 MPa’ya kadar, elektrik 
sinyaline oranla, verilen 
hava basıncı için doğru ve 
kademesiz kontrol
– Maksimum besleme basıncı: 3,0 MPa
– Ayarlı basınç aralığı: 0,2 ile 2,0 MPa arası
– Stabilite: ±%1 F.S.
– Maksimum debi: 3000 l/dk.

M12 kablo soketi
Düz tip ve dik açılı tip mevcuttur.

Flor gres
Sıvıyla temas eden parçalar.

Bağlantı seçenekleri
L braket ve düz braket

Ön ayarlı giriş tipi mevcuttur
4 ön ayarlı basınç ayarlanabilir.

ITVH serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister misiniz?

http://ITVH.smc.eu/en
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3 HAVA HATTI

Uygulama 
örnekleri

Havayı doğrudan temiz bir odaya boşaltacak 
şekilde tasarlanmıştır

Temel 
avantajları

· Maliyet ve alan tasarrufu – Hava doğrudan temiz bir odaya tahliye 
edilebileceği için, egzoz ve tahliye havası için hortum tesisatı kurmaya 
gerek yoktur

· Daha düşük maliyet – Aynı üründe filtre ve susturucu bulunduğu için 
daha az eleman monte edilir

· Montaj esnekliği – 3 farklı montaj türü mevcuttur.

İşinizi kolaylaştırın
Temiz Egzoz Filtresi SFE Serisi

2’si 1 arada: Filtre ve Susturucu bir arada
Yüksek hassasiyetli filtrasyon
– Temizlik sınıfı: 4. ISO 14644-1
– Filtrasyon derecesi: 0,01 μm
– Filtrasyon verimliliği: %99,99

Susturucu fonksiyonu mevcuttur
Gürültü azaltma: 30 dB veya üzeri

Akış kapasitesi: 3 ile 200 l/dk. arası

3 montaj tipi:
– Otomatik rakorlu tip
– Geçmeli tip
– Erkek dişli tip.

Braket mevcut

SFE serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak 
ister misiniz?

http://SFE.smc.eu/en
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3 HAVA HATTI

Temel 
avantajları

· Korozif ortamlara uygundur – NACE Uluslararası 
Standartlarına göre

· Sıcaklık derecesi çok değişebilen ortamlarda kullanıma 
uygundur

· Yüksek giriş basınçlarıyla doğru çalışma.

Korozif ortamlar için filtre regülatörü
Filtre Regülatörü, Özel Teknik Özellikler AW-X2622 Serisi

Hem gövde boyutunu hem de port 
boyutunu seçme imkanı
– AW30-X2622, port boyutları 1/4, 1/8
– AW40-X2622, port boyutları 1/4, 1/8, 1/2, 3/4.

Paslanmaz Çelik 316 ve Özel Sıcaklık Ortamı 
(-40°C) Özellikleri
– Ortam ve akışkan sıcaklığı: -40 ile 80°C arası (donma yok)
– Ayarlı basınç aralığı: 0,05 ile 0,85 MPa arası
– Maksimum çalışma basıncı: 2 MPa.

Dış parçaların tamamı paslanmaz 316
Gövde, başlık ve hazne

NACE Uluslararası Standartlarına uygun
NACE, korozyonun önemli bir husus olduğu birçok sektör için 
korozyon önleme ve kontrolüne ilişkin standartlar sunar.

AW serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://AW-X2622.smc.eu/en 
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4 HORTUMLAMA EKİPMANI

Temel 
avantajları

· Nem kontrolü yapın – Yeni bobin şekli, iş elemanı hareket ediyorken 
hortumun burkulmasını öner

· İş elemanlarınızın arıza yapmasını önleyin – Hortum, yoğuşmayı iş 
elemanlarından uzak tutar

· İşçilikten ve zamandan tasarruf edin – Otomatik rakor sayesinde 
kolay takma/çıkarma

· Hava ve güç tüketiminizi azaltın – Pnömatik kurutuculara dayalı 
çözümlerin aksine tasfiye havasına ve güç beslemesine gerek kalmaz.

Nem kontrolünde bir adım öne geçin
Nem Kontrol Hortumu IDK Serisi

Küçük iş elemanları yüksek 
frekansta sürekli çalıştırılırsa, nemi 
giderilmiş havada bile yoğuşma 
meydana gelebilir

Uygulama 
örnekleri

Lineer şekil, 
silindirlerin 
dönmediği 
uygulamalar için 
idealdir

Bobin şekli, dönme 
hareketi yapan 
tutucular veya 
silindirler için idealdir 
Döner parçalar ideal 
hortumlarla buluşuyor

Çeşitli seçenekler mevcuttur
 - Lineer/bobin şekli
 - Uzunluk: 100 veya 200 mm
 - Hortum: Ø 2, 4, 6 mm

IDK nem kontrol hortumu 
sayesinde, oluşan su 
buharı yoğuşmadan 
önce dışarı atılır.

IDK serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://IDK.smc.eu/en
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4 HORTUMLAMA EKİPMANI

Temel 
avantajları

· Kullanıcılar, çok renkli özellik sayesinde  hortumları renklere 
göre belirleyip yönetebilir

· Maliyetten ve zamandan tasarruf – Bağlamaya gerek yoktur.

Birden fazla hat, birden fazla renk, kolay tanımlama
Yassı Hortum Hattı TU, TUS & TUZ Serisi

TU Serisi Poliüretan
– Hortum hattı dış çapı: Ø 2 ile Ø 12 mm 

arası
– Hortum hattı uzunluğu: 1 ile 100 m arası
– Çekirdek sayısı: 2 ile 6 arası (Silindir/

Bobin)
– 8 Renk: Siyah, beyaz, kırmızı, mavi, sarı, 

yeşil, renksiz ve turuncu.

TUS Serisi: Yumuşak Poliüretan
– Hortum hattı dış çapı: Ø 4 ile Ø 12 mm arası
– Hortum hattı uzunluğu: 1 ile 20 m arası
– Çekirdek sayısı: 2 ile 5 arası (Silindir)
– 8 Renk: Siyah, beyaz, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, 

yarı saydam ve sarı-kahverengi.

TUZ Serisi: Aşınmaya dayanıklı
– Hortum hattı dış çapı: Ø 4 ile Ø 12 mm 

arası
– Hortum hattı uzunluğu: 1 ile 100 m 

arası
– Çekirdek sayısı: 2 ile 6 arası (Silindir)
– 6 Renk: Siyah, beyaz, kırmızı, mavi, sarı 

ve yeşil.

TU serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://TU.smc.eu/en
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4 HORTUMLAMA EKİPMANI

Temel 
avantajları

· Montajı ve bakımı kolaylaştırın – Ayarı ve kilitlemeyi kolaylaştıran 
büyük 4 işaretli itmeli kilit tipi tutamak 

· Süreç kalitenizi iyileştirin – Ayarlarda yüksek tekrarlanabilirlik
· Akış ayarını ve kontrolünü hızlandırın – AS-FS’de 4 yön seçeneğiyle 
nümerik tanımlama

· Tekli ünite olarak veya valf altlığına entegre şekilde kullanın – Dahili 
hız kontrolörü sayesinde

Silindirinizin hızını kontrol edin. Daha kolay Daha hızlı
Hız Kontrolörü AS/AS-FS Serisi

Büyük itme kilitli tip düğme
– İnce ayarların kolayca yapılabilmesi ve kolay 

kullanım imkanı sağlamak adına 90°’de bir dört 
farklı işaretle ölçeklendirilmiştir

– İğne, hiçbir alete gerek duyulmadan kilitlenebilir/
açılabilir.

Kilit Kilit açma

Akış ayarlama iğnesinin dönme 
sayısının nümerik şekilde 
belirtilmesi ve kontrolü
– Gösterge penceresinin yönünü seçmek 

mümkündür
– Eğimli konum, geniş görüş açısı sağlar.

AS-FS serisi hakkında daha fazla 
bilgi almak ister misiniz?

http://AS-FS.smc.eu/en

Çeşitli hortum boyutlarına (Ø 2 ile Ø 16 
arası) ve port boyutlarına (M5 ile 1/2 arası) 
sahip farklı modeller mevcuttur
– İnç / metre cinsinden boyutlar seçilebilir
– Tek dişli tip mevcuttur
– Elektrosuz nikel kaplama, paslanmaz çelik ve G dişli 

(yüzey sızdırmazlık elemanlı) tipin standardizasyonu.

4 montaj türü (dahili 
tip)
– Direkt montaj
– Tutucu montajı
– L braket  montajı
– DIN ray montajı.

Yeni
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4 HORTUMLAMA EKİPMANI

Temel 
avantajları

· Maliyet tasarrufu ve uzun kullanım ömrü – Metalik dış yüzeyinin 
sağladığı, çevresel etkilere karşı olan yüksek direnci sayesinde

· Yapışmayı ve kaynak çapaklarının girmesini önler – Çapak kapağı 
kullanımıyla

· Daha az bakım – Şeffaf çapak kapağı sayesinde yüksek görünürlük 
sunar.

Uygulama 
örnekleri

Kaynak çapaklarının etrafa saçıldığı uygulamalar

Kaynak uygulamalarında hızı kontrol edin
Otomatik Rakorlu Metal Hız Ayar Valfi AS-X737 Serisi

Çapak kapağı 
kullanılabilir

Pirinç Paslanmaz çelik

Kullanılabilir hortum dış çapı: 
Ø 6, Ø 8 ve Ø 10

Port boyutları: R 
1/8, R 1/4 ve R 3/8

AS-X737 serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://AS-X737.smc.eu/en

ZDC
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GEV, yani mükemmel üretime giden yol

Mükemmel Üretimin formülü

Basitçe ifade etmek gerekirse GEV, mükemmel üretime ne kadar yakın olduğunuzla ilgilidir. Yalnızca iyi parçalar 
üretmek (Kalite), bunu da olabildiğince hızlı şekilde (Performans), duraklama süresi olmadan (bulunurluk) yapmak 
anlamına gelir.

Bu üç harf, üç konsepti ifade eder: Bulunurluk, Performans ve Kalite. Bu da bizi çok bilinen 6 kayba götürür: Planlı 
Arıza Süresi, Arızalar, Rölanti veya Minör Duraklamalar, Hız Kaybı, Aktif Üretim Hataları veya Çalıştırma Sonrası Ret.

Hayatta her şeyde olduğu gibi, bu 6 büyük kaybın farkında olmak da çalışanların (yalın üretim uygulamasında kilit bir 
unsurdur) bunları tespit etmesini ve tamamen ortadan kaldırmasını ya da en aza indirmesini sağlar.

Önemli olan varılan nokta değil, kullanılan yöntemdir.

Ancak, bu formülde, nihai sonuç olan GEV puanı önemli kısım değildir. Üretimin iyileştirilmesi, bu 6 kayba 
odaklanmaya bağlıdır. Bulunurluk Kaybı, Performans Kaybı ve Kalite Kaybının önüne geçtiğinizde GEV de 
kendiliğinden iyileşir. Dolayısıyla, fabrikanız mükemmel üretime yaklaşır. %90’luk bir GEV, her zaman %60’lık bir 
GEV’den iyi olmayabilir. Bu, duruma göre değişir. Bu KPI, Yalın Üretim kapsamında yer alır. Yalın Üretimin ana 
mantrası ise şudur: “Yalnızca ihtiyaç olanı, gerektiğinde ve gerektiği kadar üret.” (Taiichi Ohno, Toyota Üretim 
Sisteminin Babası).

Günümüzde, üretkenliği artırmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi kayıpları azaltmak. Bunun için 
kullanılan araç ise GEV.

Bu “yeni” kelime, aslında üretim tarihinde ilk kez 60’lı yılların sonlarında kullanıldı. Genel Ekipman Verimliliği (GEV) 
ifadesi, Nippon Denso’da çalışan Seiichi Nakajima tarafından bulundu. GEV, TPM (Toplam Üretken Bakım) 
alanında kilit bir ölçüt olarak kullanıldı. Nakajima, TPM’yi şu şekilde tanımlıyordu: “Çalışanların sürece dâhil 
edilmesi, kendilerine yetki verilmesi ve sonuçların kapalı döngü şeklinde ölçülmesiyle üretim sürecini sürekli ve 
hızlı bir şekilde iyileştirmeye yarayan bir tesis metodolojisi.”

Bulunurluk
Planlı Arıza Süresi

Arızalar

Performans
Rölanti veya Minör Duraksamalar

Hız Kaybı

Kalite
Aktif Ürerim Hataları

Çalıştırma Sonrası Ret

OEE
 =  =  = 

Bunun için de üç temel hususu göz önünde bulundurmak gerekir:

BULUNURLUK PERFORMANS KALİTE

X X =

BUL. KAL.
ÇALIŞMA MODUNDA SÜRE

ÜRETİMDEKİ SÜRE

GERÇEK HIZ

NOMİNAL HIZ

İYİ ÜRÜNLER

ÜRETİLEN ÜRÜNLER
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Her şirketin vicdan muhasebesi kendine özgüdür. Ancak, hangi yolu, hangi kısaltmayı, hangi terimi kullanırsak kullanalım, 
hepimizin amacı üretkenliğimizi artırmaktır. Bu, her üretim sürecinin özünde vardır. GEV, üretim konusundaki birçok 
KPI’dan (Anahtar Performans Göstergesi) yalnızca bir tanesidir. KPI’lar şirketten şirkete değişiklik gösterir. Zaten olması 
gereken de budur. İşin püf noktası, ihtiyaçlarınıza ve şirket felsefenize uyan bir yöntem bulmaktır.

Ancak, hangi ad altında olursa olsun amaç, her zaman için 
üretkenliği artırmaktır.

“Üretkenlik” dilinden konuşuyoruz

İyi iletişim aynı dili konuşmakla başlar. 
Biz de bu nedenle “Üretkenlik” dilini öğrendik.

Bizce bunlar münferit otomasyon bileşenleriyle değil, bu bileşenlerin makine 
üretkenliğindeki rolleriyle, yani GEV dilinden konuşursak 6 kaybı nasıl olumlu 
yönde etkiledikleriyle ilgili.

İyonizer kullanmanın plansız bakımları, dolayısıyla Minör Duraksamaları nasıl 
etkilediği ve Performansı nasıl iyileştirdiğiyle ilgili. Doğru ana hat filtresi veya su 
ve sis ayırıcı filtreler kullanarak, doğru hava kalitesinin 6 kaybı da direkt olarak 
etkilemesi, dolayısıyla Bulunurluğu, Performansı ve Kaliteyi iyileştirmesiyle ilgili. 
İşin özü şu ki bu ürünlerin kullanılması, üretimi mükemmel şekilde ileri taşıyor.

Aslında, KPI olarak TPM mi yoksa GEV mi kullandığınız fark etmiyor; çünkü asıl 
amacınız, bir şekilde mükemmel üretime olabildiğince yaklaşmak. Üretkenlik, 
bildiğinizden emin olduğumuz evrensel bir dil.

Konuşmaya başlayalım mı?“

“



5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Statik elektriği her yerde yok edin – 3 adet taşınabilir kompakt ve 
hafif çözüm Hava beslemesi olmayan yerler için ideal

· Tüketiminizi azaltın – 0,5 saniye kadar kısa bir sürede hızlı 
nötralizasyon

· Ürününüzü kolaylıkla kullanın – Birçok fonksiyon, özellik ve alarm
· Statik elektriği verimli bir şekilde gidererek üretkenliğinizi artırın, 
arıza sürelerinizi kısaltın ve maliyetlerinizi azaltın

Uzman görüşü:
Statik elektrikten kaynaklanan üretim hatalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu nedenle, bu 
taşınabilir ve havadan bağımsız çözümle statik elektriği gidermeye yönelik çalışmalarımızı 
artırdık.
alejandro molinero, ürün müdürü, Smc İSPanya.

Statik elektriği hızlıca yok etmek sizin elinizde
Fan Tipi İyonizer IZF Serisi

Debi ayarıyla hızlı statik 
elektrik nötrleme
Debi ayar aralığı:
· IZF10R: 190 ile 800 l/dk. arası
· IZF21: 400 ile 1800 l/dk. arası
· IZF31: 1300 ile 4400 l/dk. arası
Boşaltma süresi (maksimum debide):
· IZF10R: 1,3 s
· IZF21: 1,0 s
· IZF31: 0,5 s.

IZF
10R

IZF
21

IZF
31

Emiterin kontaminasyon 
seviyesi sürekli izlenir

IZF
10R

IZF
21

IZF
31

IZF
10

Bakım gerektiğinde, sinyal çıkışı ve LED ışığın 
yanması yoluyla kullanıcıya bilgi verilir.
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Uygulama 
örnekleri

Konveyörde statik nötralizasyon PET şişelerdeki statik elektriğin 
nötrlenmesi

Filmlerdeki statik elektriğin 
nötrlenmesi

IZF serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://IZF.smc.eu/en

Fonksiyon ve özellikler
· Emiterin kullanım ömrü, ortalama alma 
fonksiyonu sayesinde neredeyse iki katına 
çıkar
· Otomatik denge ayarlama fonksiyonu,  

stabil ofset voltajı sağlar ve ayar süresini kısaltır
·  Emiter kartuşu  kolayca değiştirilebilir (alet 
gerekmez)

· Otomatik temizleme fonksiyonu,  motorun 
tahrik ettiği döner kollar yardımıyla bir fırça 
kullanarak emiter noktalarını temizler

· Opsiyonel filtre, motora hav ve yabancı 

madde girmesini engeller ve emiterler arasında 

kısa devre olması ihtimalini önler.

IZF
21

IZF
31

Temizleme fırçası

Emiter 

Ayarlanabilir kapak sayesinde 
geniş statik nötralizasyon alanı 
kapsanabilir.
· Geniş ile dar açı arasında 4 kademeye 

ayarlanabilir
· 90 derece dönüşlü montaj mümkündür

(dikey yönde ayarlanabilir).

Ayarlanabilir kapak için açı ayar 
birimi

1
2
3

4

Açı
ayarı 5

Açı
setting 1

5
4

3
2

IZF
21

IZF
31
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5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Verimliliğinizi artırın – Ayrı iyon/hava üfleme yapısının yanı sıra 3 
prosesi tek bir yerde toplanmıştır

· Bakım ihtiyaçlarınızı en aza indirin – Kolay sökülen, temizlenebilen ve 
değiştirilebilen emiterin yanı sıra bakım gerektirmeyen toz toplayıcı

· Konforlu çalışın – İş parçası algılandıktan sonra ürün otomatik olarak çalışır.

Toz ve statik elektrik kaynaklı sorunlarınızla vedalaşın
Masaüstü Toz Kutusu ZVB Serisi

ZVB serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://ZVB.smc.eu/en

Emiter kolayca 
sökülebilir, değiştirilebilir 
ve temizlenebilir

Statik nötralizasyon
Çok çeşitli iş parçalarında statik 
elektriği etkili şekilde nötrleyen 
difüzyon tipi nozül

Toz giderme
- Etkin iyon oluşumu sağlayan üfleme 

nozülleri
- Hava üflemesinin açısı ve debisi 

ayarlanabilir (opsiyonel)

Opsiyonel fotoelektrik 
sensör yansıtma plakası
İş parçasını otomatik olarak algılar 
ve çalışmayı hemen başlatır.

Toz toplama
Arıza riskini azaltırken toz 
emmede hızlı yanıt veren 
ve bakım gerektirmeyen 
pnömatik toz toplayıcı

 

Basınçlı hava Toz toplama torbası (opsiyonel)

Egzoz kanalı hortumu 

(opsiyonel)

Pnömatik toz toplayıcı

Uygulama 
örnekleri

Ön lamba kapağı Mercek Kozmetik kılıf

 
Akıllı telefon Ev tipi cihazlara 

yönelik parçalar
Elektrikli bileşenler
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5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Orta düzeydeki zorlu ortamlarda dayanıklılığı garanti edin – 
IP65 koruma sınıfı

· Akışı kolayca kontrol edin – Ayar değeri ve birikmiş değer, aynı 
anda net şekilde görüntülenebilir

· Ölçüm ihtiyaçlarınıza uyarlayın 
– Akış oranı 100:1

· İstediğiniz yere koyun – Kompakt tasarım.

Dayanıklı görsel izleme çözümü
3 Renkli Ekranlı Dijital Akış Anahtarı PFMC Serisi

PFMC serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://PFMC.smc.eu/en

Döner gösterge
sayesinde değerler 
kolayca okunur

Anlık debi

Ayar değeri 

Ayar çözünürlüğü: 1 l/dk.

Ürünün ömrünü uzatan 
baypas yapısı
Sensör sayesinde nemli hava 
ve yabancı maddelerle daha az 
temas

Sensör ünitesi

Nemli hava

Çıkıntı yapan 
parça

Uygulama 
örnekleri

Ana ve yan hatlar için uzaktan akış 
kontrolü

Gaz silindirinde kalan N2 miktarının 
kontrolü

Sprey boya için hava akış kontrolü

 

Daha küçük 
boyutlar
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5 ENSTRÜMENTASYON

3 ayar modu

Temel 
avantajları

· Hızlıca daha detaylı bilgi alın – Belirtilen 2 değer 
  (ölçülen değer ve ayar değeri) aynı anda görüntülenebilir
· Kolay ayar imkanı sayesinde zamandan tasarruf edin – 3 ayar 
modu mevcuttur

· Olası arızaları hemen tespit edin – Gecikme süresi yalnızca 1,5 
ms’dir.

Uzman görüşü:
Kendi segmentinde türünün tek örneğin olan bu ürün yalnızca çok hızlı kurulum imkanı 
sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimizin hem ölçüm hem de ayar değerini tek 
bakışta görmesine olanak sağlıyor.
dieGo Saiz, elektrikli ürünler ve enStrümentaSyon Bölümü kidemli mühendiSi, Smc avrUPa teknik merkezi. 

Daha detaylı ve daha hızlı bilgi alabilirsiniz
Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı ZSE20(F)/ISE20 Serisi

3 Adımlı  Ayar 
Modu

Basit Ayar Modu Fonksiyon
Seçim Modu

Ayarlar

•  Eşik değeri ayarı
veya

•  Histerezis değeri ayarı

Basit
Daha 

yüksek
fonksiyon

•  Çıkış modu seçimi
•  Normal veya ters seçimi
•  Eşik değeri ayarı
• Histerezis değeri ayarı
• Gecikme süresi seçimi
• Gösterge rengi seçimi

•  Eşik değeri ayarı
•  Histerezis değeri ayarı
•  Gecikme süresi seçimi

3 adımlı basit ayar

1 2 3

Basın Basın
Ayarın sonlandırılması

  veya  
düğmesini 
kullanarak ayar 
değerine getirin
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Hızlı gecikme süresi 
En hızlı değer olan 1,5 ms veya daha azı, ayrıca 20, 
500, 1000, 2000 veya 5000 ms seçilebilir

Minimum ve maksimum değerleri 
kaydeder
Sensör kapatıldıktan sonra değeri kaydeden kalıcı 
belleği vardır

Kompakt ve hafif 
Dijital filtre
Stabil olmayan basınç uygulandığında, çalışma 
sırasında göstergedeki dalgalanmayı azaltır

Düşük akım tüketimi
25 mA veya daha az.

Uygulama 
örnekleri

· Hava basıncı ölçümü
· N2 basıncının izlenmesi
· Adsorpsiyon süresince kaynak basınç değerinin ve 

adsorpsiyon basıncının ölçülmesi (al & bırak)
· Hava hattının kaynak basıncının kontrol edilmesi
· Transfer hattında vakum ve yerleşim onayı

ZSE20(F)/ISE20 serisi 
hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://ZSE20.smc.eu/en

3 ekranlı gösterge
Ölçülen değeri kontrol ederken ayar yapabilirsiniz. Alt 
ekranda (etiket), ayarlanacak değer gösterilir.

Ölçülen değer (Güncel basınç değeri)

Ana ekran

Ayar değeri (Eşik değeri)

Alt ekran/sağ taraf

Etiket (Gösterge değeri)

Alt ekran/sol taraf
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5 ENSTRÜMENTASYON

Basınca, voltaj dalgalanmalarına ve 
zorlu ortamlara karşı yüksek dayanım
· Yüksek patlama basıncı: Nominal basıncın 3 

katına kadar
· Gövde parçaları ile elektronik devreler arasında 

yüksek dayanım voltajı: 500 V AC
· IP65 koruma sınıfı

M12 soket
Analog giriş ünitelerine bağlanmak için kullanılabilir

Ayrı sensör ve gösterge
Doğru ve uzaktan basınç kontrolü

Temel 
avantajları

· Uzun süreli çözüm – Aşırı basınca ve ani dalgalanmalara karşı 
yüksek dayanım

· Tüm ihtiyaçlarınız için tek sensör – Oldukça çok yönlü ürün
· Kablo ve hortum tesisatında zamandan ve paradan tasarruf 
edin – M12 soket ve uzaktan izleme.

Uygulama 
örnekleri

Sıvı soğutucu basınç 
kontrolü

PET şişe kalıplama 
makinesi

Kompresörün boşaltma 
basıncının kontrolü
. 

Tabanca matkaplar için 
akışkan kontrolü

 

Basınca dayanır
Genel Akışkanlara Yönelik Basınç Sensörü PSE570 Serisi

PSE570 serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://PSE570.smc.eu/en

Birçok akışkanı ölçmek için idealdir
Mükemmel ürün çeşitliliği sunar
· Arasından seçim yapılabilir 6 adet nominal 

basınç: Bileşik basınçtan (-100 ile 100 kPa arası) 
yüksek pozitif basınca (maksimum 10 MPa) 
kadar

· Seçilebilir çıkış özellikleri: 1 ile 5 V arasıvoltaj 
çıkışı, 4 ile 20 mA arası akım çıkışı.
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5 ENSTRÜMENTASYON

Egzoz havası 
olmadan algılama 
prensibi

İki ekran sayesinde çeşitli 
bilgiler kontrol edilebilir:
– İş parçasının yerinde olup olmadığını 

bir bakışta görün!
– 6 gösterge seçeneği arasından alt 

ekran göstergesi seçilebilir

Kolay bakım
Dahili orifis parçası temizlik 
için sökülebilir.

Temel 
avantajları

· Kolay kurulum – Yalnızca 3 adım
· Kontrol süresini kısaltın – İş parçası yerleşim koşulları bir bakışta 
kontrol edilebilir

· Paradan ve işçilik süresinden tasarruf edin – Merkezi kablo 
sayesinde enerji tüketiminde ve kurulum süresinde gözle görülür tasarruf

· Sessiz ortamlarda kullanın – Egzoz havası  
gürültüsü sıfırdır.

Uygulama 
örnekleri

Şaftın rakorunun veri seviyesine dair onay İş parçasıyla yakın temasın veya işleme için 
veri seviyesinin onaylanması

Ayarla&Git
Dijital Boşluk Ölçer ISA3 Serisi

ISA3 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://ISA3.smc.eu/en

Seviye ölçer

Anahtar noktası 
değer çubuğu

Dijital göstergeyle kolay ayar 3 
adımlı ayar

ADIM 1
Basın

ADIM 3
Tamamlamak 
için basın

Merkezi ana kablo M12 soket sayesinde 
kablo tesisatı, alet 

kullanılmadan yapılabilir

Yeni
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5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Yüksek sıcaklıklarda CQ2 kompakt silindirinizin pozisyonunu 
tespit edin  – 150°C’ye kadar

· Kolayca kurun ve ayarlayın – 2 renkli gösterge
· Kolayca monte edin – Yuvarlak boşluğa monte edilebilir otomatik 
anahtar

Yüksek sıcaklıklı uygulamalarda CQ2’nizi kontrol edin
CDQ2 İçin Isıya Dayanıklı Katı Hal Otomatik Anahtarı D-M9J Serisi

Isıya dayanıklı
- Sensör parçası, 150°C’ye varan sıcaklıklarda 

kullanılabilir (amplifikatör 0 ile 60°C arası 
sıcaklıklarda kullanılabilir).

Yuvarlak boşluğa monte 
edilebilir otomatik anahtar

İki çıkış türü mevcuttur
- PNP
- NPN

Sensör ünitesi için 
IP67 (Amplifikatör 
ünitesi: IP63)

D-M9J serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://D-M9J.smc.eu/en
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5 ENSTRÜMENTASYON

Yuvarlak gövde - Direkt montaj

Kablo: 3 m

Sensör ünitesi: D-M9K
İki çıkış için tek anahtar 
Kesici ile belirli bir ayar aralığında iki pozisyon ayarlanabilir

IP67: Toza ve suya karşı koruma
(Amplifikatör ünitesi: IP40)

Amplifikatör ünitesi:
– D-RPK (PNP)
– D-RNK (NPN)

Temel 
avantajları

· Sensör ünitesi montajında daha az çaba – Sensör üniteleri, 
doğrudan iş elemanlarına monte edilebilir

· Esneklik – Müşteri, kablo uzunluğuna karar verebilir ve yalnızca bir 
anahtarla çeşitli boyutlardaki iş parçaları algılanabilir

· Daha düşük maliyet – Sensör veya amplifikatör bozulursa müşterinin 
yalnızca bozuk parçayı değiştirmesi yeterlidir.

Uygulama 
örnekleri

İş parçasının yüksekliğini kontrol etmek Makineyle işlenmiş deliğin derinliğini kontrol 
etmek

Montaj braketlerini unutun
Kesici Otomatik Anahtar Sensör Ünitesi D-M9K Serisi

D-M9K serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://D-M9K.smc.eu/en
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5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Sürecinizin kalitesini optimize edin – Sıcaklığa karşı üstün dayanım
· Proaktif kontrol imkanı sunan akıllı çözümle tanışın  

– Anormal durumları ve kazaları yönetmek için uzaktan kontrol
· Dünya çapında destek
· Her şeyden haberdar olun – Gelişmiş kontrol fonksiyonları.

Uygulama 
örnekleri

X ışını (dijital) aleti.
X ışını tüpünün ve X ışını algılama 
parçasının sıcaklık kontrolü

Lazer işaretleyici.
Lazer ışını almış parçanın 
soğutulması

UV kürleme cihazı (baskı, boyama, 
bağlama ve sızdırmazlık)
UV lambanın soğutulması

 

Makinenizin performansını ve güvenilirliğini artırın
Termal Soğutucu (Çiller), Kompakt Tip HRS Serisi

HRS serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://HRS.smc.eu/en

Hava/su ile soğutma
Soğutma kapasitesi: 1,1 ile 4,7 
kW arası
Sıcaklık aralığı: 5 ile 40°C arası
Stabil sıcaklık: ±0,1°C

HRS

Hava/su ile soğutma
Soğutma kapasitesi: 9 kW
Sıcaklık aralığı: 5 ile 35°C arası
Stabil sıcaklık: ±0,5°C

HRS090

Hava/su ile soğutma
Soğutma kapasitesi: 10/15 kW
Sıcaklık aralığı: 5 ile 35°C arası
Stabil sıcaklık: ±1°C

HRS100/150

Büyük dijital gösterge
– Kolaylık sağlayan fonksiyonlar
– Otomatik tanı fonksiyonu ve 

kontrol göstergesi
– Haberleşme fonksiyonu.

Ön ve arka 
havalandırma
Her iki taraftan da duvara 
yakın kurulum imkanı

Isıtıcı olmadığında 
bile ısıtma 
fonksiyonu
Kış aylarında bile stabil 
sıcaklık

IPX4 koruma sınıfı
Dış mekana kurulum 
imkanı
(HRS100/150 Serisi)

Yeni

Yeni Yeni
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5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Maliyetlerinizi azaltın – Düşük güç tüketimi
· Her şeyden haberdar olun – Otomatik tanı fonksiyonu
· Kolayca kullanın – 2 adımlı kolay kullanım
· Bakım işlemlerini kolaylaştırın – Sıvı dolum portu ve dolaşım sıvısı 
penceresi ön tarafta bulunur.

Maliyetlerinizi düşürün
Termal Soğutucu (Çiller) Basit tip HRSE Serisi

Kolay bakım
– Sıvı dolum portu ve dolaşım sıvısı 

penceresi ön tarafta bulunur
– Ön paneli monte etmek/sökmek 

için herhangi bir alet gerekmez

Soğutma kapasitesi: 1 kW ile 1,9 kW arası
Sıcaklık ayarı aralığı: 10 ile 30°C arası
Stabil sıcaklık: ±2,0°C
Düşük gürültü seviyesi: 57 dB

Düşük güç tüketimi

Triple control

Compressor Fan Valve

Otomatik tanı ve 
kontrol göstergesi
– 12 alarm: Farklı türlerde 

alarm kodları ve koşulları 
görüntülenebilir

– 2 adımlı kolay kullanım: 
Bilgilerin ve düğmelerin yer 
aldığı dijital gösterge paneli.

Uygulama 
örnekleri

Ark kaynak makinesi Baskı makinesi  Elektronik mikroskop

HRSE serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://HRSE.smc.eu/en
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5 ENSTRÜMENTASYON

Üçlü inverter sayesinde daha az güç tüketimi
– Üçlü inverter, kompresör motorunu, fanı ve pompayı ayrı ayrı kontrol 

etmesi sayesinde, yüke bağlı olarak motor devri sayısının kontrolünü 
optimize eder

Compressor

Fan

DC inverter compressor

DC inverter fan

Inverter pumpTriple inverter

Pump

1.

2.

3.

– Ayar için baypas valfine ve farklı hortum koşullarına ihtiyaç olmadığı 
için inverter pompa, daha az güç kullanılmasını sağlar.

Optimum güvenilirlik sağlayan gelişmiş 
kontrol fonksiyonları sayesinde daha iyi bakım 
performansı
– Otomatik tanı ve kontrol imkanı sağlayan geniş dijital gösterge
– Elektrikli bileşenlere ön taraftan erişim 

(HRSH090 için geçerli değildir)
– Dolaşım sıvısı için opsiyonel sıvı dolum portu 

(HRSH090 için geçerli değildir)
– Dolaşım sıvısını kolayca kontrol etme imkanı (yalnızca 

HRSH090)
– Hava soğutmalı kondansatörü aletsiz şekilde kontrol edip 

temizleme imkanı

Temel 
avantajları

· Enerjiden ve maliyetten tasarruf
· Daha kısa işçilik süresi – Kolay çalışma ve kontrol, daha az 
bakım

· Alandan tasarruf – Makinenin toplam boyutu minimuma 
indirilmiştir.

· Stabil sıcaklık – Kış aylarında bile
· Daha fazla üretkenlik ve maksimum makine performansı  – 
Süreç kalitesi optimizasyonu sayesinde.

Uzman görüşü:
Çevrenin korunması amacıyla enerjiyi verimli şekilde kullanmak istememiz ve 
müşterilerimizin rekabet gücü sayesinde, düşük güç tüketimi yapan en son termal 
soğutucumuzu geliştirdik. 
adrian dica, “valfler ve hava ekiPmanlari Bölümü GrUP lideri”, Smc avrUPa teknik merkezi.

Doğru sıcaklıkta üç kat tasarruf
Termal Soğutucu (Çiller) HRSH Serisi
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Mekanik sızdırmazlık elemanı olmayan dalgıç 
pompa kullanımı
Pompa kaçaklarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi veya 
sızdırmazlık elemanının değiştirilmesi gerekmez (HRSH090 için 
geçerli değildir)

Geleneksel model

Isıtıcı olmadığında bile ısıtma fonksiyonu
– Dolaşım sıvısı, kompresör devresinden gelen egzoz ısısı (sıcak 

gaz) kullanılarak ısıtılabilir
– Sıcaklık kış aylarında bile stabildir

Kompakt ve hafif
Entegre bir pompa, küçük bir hazne ve hava soğutmalı alüminyum 
kondansatör kullanılır

Soğutma kapasitesi: 9,5 ile 25 KW arası

Soğutma yöntemleri: Hava/su ile soğutma

Sıcaklık aralığı: 5 ile 35°C arası

Stabil sıcaklık: ±0,1°C.

Uygulama 
örnekleri

Lazer ışını makinesi/lazer kaynak 
makinesi
Lazer salınım parçasının ve güç kaynağının 
soğutulması

Ark kaynak makinesi
Güç kaynağının soğutulması

Yüksek frekanslı indüksiyon 
ısıtma ekipmanı
Isıtma bobinlerinin, yüksek 
frekanslı güç kaynağının 
ve inverterlerin çevresinin 
soğutulması

HRSH

HRSH serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://HRSH.smc.eu/en

57



5 ENSTRÜMENTASYON

Temel 
avantajları

· Daha sessiz bir çalışma ortamınız olsun – Daha az hareketli 
parçaya sahip tasarımı sayesinde daha az titreşim yapar

· Alandan ve kurulum süresinden tasarruf edin – Birden fazla 
ekipman ünitesini tek rafa kurun

· Üretkenliğinizi artırın ve makine performansınızı maksimuma 
çıkarın – Harika sıcaklık stabilitesi.

Uzman görüşü:
Bizim için standart, ortalama demek değildir; müşterilerimize, uyumlu bir ürünü üstün 
özelliklerle sunarak onlara “fazladan” bir şey verebilmektir.
roBerto martínez de lafUente, iSi eşanjörleri ürün müdürü, Smc İSPanya.

Standart montaj için harika sıcaklık stabilitiesi
Peltier Soğutucu (Çiller), Termal Kon./Rafa Monte HECR Serisi

Uygulama 
örnekleri

Lazer işleme
Lazer ışını almış parçanın 
soğutulması

UV kürleme cihazı (baskı, 
boyama, bağlama ve 
sızdırmazlık)
UV lambanın soğutulması

X ışını (dijital) aleti
X ışını tüpünün ve X ışını algılama 
parçasının sıcaklık kontrolü

X ışını 
tüpü

Işığı algılayan parça

Sıvı dolum portu ve dolaşım sıvısı 
penceresi ön tarafta bulunur

Otomatik tanı ve kontrol göstergesi
– 14 alarm: Farklı türlerde alarm kodları ve 

koşulları görüntülenebilir
– 3 adımlı kolay kullanım: Bilgilerin ve 

düğmelerin yer aldığı dijital gösterge paneli.
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Düşük gürültülü ve düşük titreşimli tasarım
– 49 ile 54 dB arasında
– Kompresörsüz yapısı sayesinde daha az titreşim yapar. 

Soğutma yükü düşükse fan devri azalır
– HECR, hassas ekipmanlara sahip çalışma odaları için idealdir.

19 inç boyutundaki bir rafa 
monte edilebilir
Tek rafa, birden fazla ekipmanla birlikte 
monte edilebilir

Uygulama 
örnekleri

Elektronik mikroskop
Elektron ışını almış parça için 
sıcaklık kontrolü

Lazer işaretleyici
Lazer ışını almış parçanın 
soğutulması

Ultrasonik dalga kontrolü 
makinesi
Ultrasonik dalga lazer 
parçası için sıcaklık kontrolü

HECR serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://HECR.smc.eu/en

Mükemmel sıcaklık stabilitesi: ±0,01 ile 0,03°C arası
Sıcaklık ayarı aralığı: 10 ile 60°C arası
Dolaşım sıvısı: Musluk suyu, etilen glikol %20 
Soğutma kapasitesi/ısıtma kapasitesi:

HECR002 (200 W / 600 W)
HECR004 (400 W / 1 kW)
HECR006 (510 W / 1,2 kW)

HECR008 (800 W / 1,4 kW)
HECR010 (1 kW / 2 kW)

Öğrenme kontrolü fonksiyonu:
Harici sıcaklık sensörüyle sıcaklık kontrolü

176
mm

267
mm

Yeni

Yeni

Yeni
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5 ENSTRÜMENTASYON

Kontrol fonksiyonları
– Alarmlar (yüksek/düşük sıcaklık, 

durma, kontrolör vb.)
– Ofset fonksiyonu
– RS-232C veya RS-485 aracılığıyla 

seri haberleşme fonksiyonu.

Sıcaklık sensörü:
Mükemmel ekran hassasiyeti ile sıvı sıcaklığının 
doğrudan ölçümü

Entegre sirkülasyon pompası
Entegre sirkülasyon pompasının yaptığı 
karıştırma hareketi, banyonun içindeki sıcaklık 
dağılımını azaltır.

Temel 
avantajları

· Kolay kullanım ve kontrol – Soğutucu olmaması sayesinde 
daha az bakım ihtiyacı

· Sessiz ortamlarda kullanılabilir
· Büyük bir banyo gerektiren uygulamalar için idealdir
· Alan tasarrufu – Küçük alanlarda kullanıma uygundur.

Uygulama 
örnekleri

MO-CVD veya difüzyon fırını için 
kaynak gazının sıcaklık kontrolü

Numune ve reaktif için sıcaklık 
kontrolü

İletkenlik ölçer

 

Süreç kalitesini garanti eden sıcaklık stabilitesi
Peltier Termoelektrik Banyo INR-244 Serisi

sıvı banyosu
39 litreye kadar 
kapasiteli, kare tip

Peltier elemanı
Düşük titreşim, yüksek hassasiyet

Soğutma kapasitesi: 140 ile 320 W arası
Isıtma kapasitesi: 300 ile 700 W arası
Stabil sıcaklık: ±0,03°C.
Sıcaklık aralığı: 0 ile 60°C arası
Soğutma yöntemleri: Hava/su ile soğutma

INR-244 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://INR-244.smc.eu/en
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6 PROSES VALFLERİ

Temel 
avantajları

· Güvenilirliğine inanın – Blok sızdırmazlık elemanı, armatürün 
yapışmasını ve korozyonu önler

· Sıvı kirliliğini önleyin – Blok sızdırmazlık elemanı, sıvının bobinli valf 
grubuna girmesini önler

· Kolayca temizleyin – Minimum ölü alan
· Hortum tesisatını basitleştirin – Entegre barb bağlantı rakoru

Kesinlikle güvenilir
2/3 Portlu Akışkan Ayırıcılı Valf LVMK20/200 Serisi

Ortam/Sıvı Ayırma Yapısı
Düşük Parçacık Oluşumu 
Yağ ve Metal İçermez

İki model:
– Tabana monte 
– Gövde portlu.

Entegre Barb Fitting

Uygulama 
örnekleri

Kan analiz cihazı    Mürekkep dispenseri Saf su arındırma ekipmanı

Blok sızdırmazlık 
elemanı

3 portlu valf için debi ayarı 
gerekmez

Debi farkı %5   

veya daha az

Minimum ölü alan
Mantar valf Sıvı alanı

Sızdırmazlık 
elemanı

Sızdırmazlık elemanı 
boşluğuna sıvı girmez

Sızdırmazlık elemanı

LVMK20/200 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LVMK.smc.eu/en
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6 PROSES VALFLERİ

Temel 
avantajları

· Organik solventleri taşımak için kesin bir çözümünüz olsun
· Sürecinize kolayca dâhil edin – 3 farklı türde bağlantı rakoru mevcuttur
· Kusursuz şekilde temizleyin – EP derecesine denk gövde ıslak alanları
· Üretime dönük ekipmanlarınızı uzun süre kullanın – Alçak su çekiçli tip 
(LVA Serisi).

Solvent özelliği yüksek  Organik solventlere yönelik, hava 
uyarıcılı veya manuel olarak çalışan yüksek saflık valfi LVA/LVH Serisi

LVA/LVH serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LVA-LVH.smc.eu/en

Valf malzemeleri:
– Gövde: Paslanmaz çelik
– İş elemanı bölümü: ADC 

(Alüminyum basınçlı döküm)
– Tampon: FKM veya EPDM.

Organik solventlerle 
kullanılabilir

Mevcut seçenekler:
– EP derecesine denk gövde ıslak alanları
– Alçak su çekiçli tip (LVA serisi)
– Yüksek geri basınca (0,5 MPa) dayanıklı (LVA serisi)
– Debi ayarlı (LVA serisi)
– Göstergeli (LVA serisi).

3 bağlantı rakoru tipi:
– Çift halkalı bağlantı rakorları
– Metal conta sızdırmazlık elemanlı 

bağlantı rakorları
– Entegre hortum tesisatı.

62



6 PROSES VALFLERİ

Temel 
avantajları

· Torba filtreyi hızlı bir şekilde boşaltın – Yüksek boşaltım debisi, 
büyük orifis boyutları ve hızlı yanıt (çift diyaframlı yapı)

· Kompresörünüzün güç tüketimini azaltın – Torba filtreyi alçak 
basınçlarla temizleyebilir

· Daha geniş basınç aralıkları kullanın.

Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
2 Portlu Bobinli Valf / Toz Toplayıcı İçin Hava Uyarılı Valf VXF Serisi

Farklı hortum tesisatı tipleri
Direkt Hortum Tesisatı 

Tipi
Flanşlı Tip

Flanşlı Gövde I Tip Flanşlı Gövde II Tip

Büyük port boyutu 
mevcuttur:
G 3/4 ile G 4 arası

Özel Kontrolör: VXFC Serisi Büyük orifis boyutları: 
Ø22 ile 100 mm arası 

Yüksek boşaltım debisi:  
1000 litre üzeri

Güç tüketimi:  
4,5 W (Boyut 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28), 8 W (Boyut 
23)

Düşük gürültülü yapı
Lastik tampon sayesinde daha düşük darbe gürültüsü

Daha iyi armatür dayanımı

FKM/PTFE diyafram ve ana valf 
malzemesi sayesinde 100°C’ye kadar 
yüksek sıcaklıklı sıvılar için kullanılabilir

VXF serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://VXF.smc.eu/en

Aleve dayanıklı, UL94V-O uyumlu
IP65 koruma sınıfı.
Elektrik girişi “Faston” tipi terminal IP40 sınıfıdır.
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6 PROSES VALFLERİ

Temel 
avantajları

· Maliyet azaltma – Uzun kullanım ömrü sayesinde
· Daha düşük bakım maliyeti – Güçlü yapısı ve yabancı maddelerin 
girmesini önlemesi sayesinde

· Daha fazla güvenilirlik – Yüksek sızdırmazlık ve minimum kaçak/sızıntı 
özelliği sayesinde.

Uzman görüşü:
Açılı valfler robot olmalı; kontaminantlar nedeniyle değişime uğramamalıdır. VXB de bu 
fikirden yola çıkarak geliştirildi. Bir milyon çevrimde bile ilk günkü performansı görebilirsiniz.
PhiliPPe le ProvoSt, ürün enStrümentaSyonU ve Sivi kontrolü Uzmani, Smc franSa.

Beklentilerinizi karşılayacak
Buhar, Hava ve Sıcak Su İçin Açılı Valf VXB Serisi

Uygulama 
örnekleri

Buharlı pişiriciler Yemek kabı sterilizasyonu Kazanlar

Port boyutu:
3/8, 1/2, 3/4

Uzun kullanım ömrü: 
Hava: 5 milyon çevrim
Buhar: 3 milyon çevrim

Yüksek sızdırmazlık, minimum kaçak
Minimum iç hava kaçağı: 10 cm3/dk. veya daha az 
(P sızdırmazlık elemanına sahip diğer tüm valflerden çok daha iyi 
sızdırmazlık performansı gösterir)
Özel FKM’den yapılan lastik sızdırmazlık elemanı sayesinde 
yüksek sızdırmazlık elemanı

Yalıtımlı adaptör tipi
Yüksek sıcaklıklı sıvılar için kullanılabilir

Gövde 
malzemesi
Bronz, Paslanmaz 
Çelik 316L muadili
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Uygulama 
örnekleri

Süt dolum makinesinin filtrelerinin 
sterilize edilmesi

Endüstriyel çamaşır makineleri Tıbbi ekipman 
sterilizasyon aletleri

Pilot port konumu
4 tarafın 3’ünde konumlandırılabilir

Özel yapı:
Koruyucu sızdırmazlık elemanı,  valf açıkken yabancı 
maddelerin içeri girmesini önler

Reçine kazıyıcı, ana valf stroku sırasında kılavuz olarak 
hareket ederek yabancı maddelerin içeri girmesini önler

Kazıma özelliğine sahip sıkıştırmalı sızdırmazlık 
elemanı sayesinde sıvıların sızması önlenir

Kılavuz burç, şaftın kolayca hareket etmesini sağlar, yanlış 
ayarı önler ve sıkıştırmalı sızdırmazlık elemanının ömrünü 
uzatır.

Düşük basınç kaybı

VXB serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://VXB.smc.eu/en

Göstergeli

Gösterge

Yeni
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6 PROSES VALFLERİ

Temel 
avantajları

· Daha iyi sınıflandırma performansı – Hızlı yanıt süreleri 
sayesinde

· Daha fazla üretim – Yüksek frekans oranları sayesinde
· Daha düşük maliyet – Uzun hizmet ömrü ve düşük güç 
tüketiminden kaynaklı enerji tasarrufu sayesinde.

Uzman görüşü:
Fasulye, pirinç, cam, plastik, hap vb. ürünlerin optik sınıflandırılması (ayrılması) gibi yüksek 
hızlı uygulamalarda belirleyici faktörler ayak izi ve anahtarlama süresidir. SX10, piyasadaki 
en küçük ve en hızlı valflerden birisidir. 
Scott Pritchard, İş Geliştirme müdürü - life Science and Scientific ProdUctS, Smc PneUmaticS (Uk) ltd.

Sınıflandırma uygulamanızın performansını yükseltin
Yüksek Hızlı 2 Portlu Valf SX10 Serisi

Hızlı yanıt süreleri:
0,45 ms’de açılır
0,4 ms’de kapanır

Yüksek frekans:
1200 Hz’e kadar

Uzun kullanım ömrü:
5000 milyondan fazla çevrim

Enerji tasarruflu
Düşük güç tüketimi: 4 W

Filtre takılı tip mevcuttur

SX10 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://SX10.smc.eu/en
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Kolay kurulum ve sökme 
Hızlı açılır tip.

2 montaj tipi mevcuttur

Hızlı açılır tip Vida montajlı tip

İnce boyut:
Her iki tipin de genişliği 9 mm’dir

Uygulama 
örnekleri

Renge göre sınıflandırma: Tahıllar 
(pirinç, soya fasulyesi vb.), tabletler, 
peletler, geri dönüştürülecek çöpler

Palslı fan: Yabancı maddeleri, 
temizlik çözeltilerini vb. giderir

Yüksek Hızlı 2 Portlu Valf
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6 PROSES VALFLERİ

Temel 
avantajları

· Daha düşük maliyet – Uzun hizmet ömrü ve düşük güç tüketimi 
sayesinde

· Daha düşük bakım maliyeti – Güçlü yapısı ve yabancı maddelerin 
girmesini önlemesi sayesinde

· Alçak basınçlı sıvılarla kullanılabilir – Sıfır diferansiyel basınç 
sağlayan yapısı sayesinde.

Buharlı uygulamalarda maliyetlerinizi azaltın
Pilot Kumandalı 2 Portlu Bobinli Valf / Sıfır Diferansiyel Basınç Tipi VXS Serisi

Uzun kullanım ömrü: 3 milyon 
çevrim
Minimum çalışma diferansiyel 
basıncı: 0 MPa
Valfin çalışması için sıvı basıncı gerekmez. 

Isıtılmış suyla 
kullanılabilir

Port boyutları:
G 1/4 ile G1 arası

Gövde malzemesi
Pirinç, paslanmaz çelik.

Buhar

Güç tüketimi
12 VA (VXS23/24)
15 VA (VXS25/26)

Çift kılavuz halka:
– Stabil kayma performansı
– Yabancı madde girişini azaltan iyileştirilmiş kazıyıcı 

performansı

Yüksek sızdırmazlık, minimum kaçak
– Minimum iç hava kaçağı: 1,0 cm3/dk. veya daha az

(P sızdırmazlık elemanına sahip diğer tüm valflerden çok 
daha iyi sızdırmazlık performansı gösterir)

– Özel FKM’den yapılmış lastik sızdırmazlık elemanı ve 
pistonlu ana valf sayesinde yüksek sızdırmazlık özelliği.

Alev dayanımı UL94V-0 uyumlu
IP65 koruma sınıfı
Düşük gürültülü yapı
Lastik tampon sayesinde daha düşük darbe gürültüsü

Daha iyi armatür dayanımı

VXS serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://VXS.smc.eu/en
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7 VAKUM

Temel 
avantajları

· Vakumlu filtrelemede optimize çözümden faydalanın– Toz ve su 
damlası giderme tek çözümde bir arada

· Minimum ve kolay bakım imkanı elde edin – Her açıdan görünürlük 
sağlar ve  yeniden kullanılabilir filtre elemanlarını değiştirmek için 
herhangi bir alet gerekmez

· Vakum adsorpsiyon sistemlerinizin ömrünü uzatın – Yüksek 
filtrasyon oranları

· Dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün kullanın – Çift katmanlı hazne 
yapısı sayesinde çevresel koşullara karşı dayanımı yüksektir.

Sorunsuz vakum sağlayan geniş kapsamlı çözüm
Vakum Filtresi AFJ Serisi

Birçok seçenek 
mevcuttur:
- Filtrasyon derecesi: 5, 40, 80 μm
- 3 gövde boyutu
- 4 port boyutu
- Hazne malzemesi
- Akış yönü.

İç hazne

Uygulama 
örnekleri

İş parçasında 
kalan temizlik 
suyunun, bir ped iş 
parçasını aldığında 
ejektöre girmesinin 
önlenmesi

Karton ambalaj veya 
kontrplak transferi 
için vakum hattı 
adsorpsiyon pedi

Kilit düğmesine 
önden erişilebilir
Minimum bakım gerektirir 
Yeniden kullanılabilir 
filtreler el ile değiştirilebilir.

Şeffaf hazne koruması,  her 
açıdan kusursuz görünürlük sağlar.

Büyük hazne 
tipi

Su damlası 
giderme tipi

AFJ-T serisi  AFJ-S serisi

AFJ serisi hakkında daha 
fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://AFJ.smc.eu/en
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7 VAKUM

Temel 
avantajları

· Maliyetlerinizi azaltın – Vakum pedi ile verimli bir ejektörü tek 
ünitede buluşturan sade tasarım

· Montaj işlemini kolaylaştırın ve bakım ihtiyaçlarınızı azaltın – 
Kolay çıkarıp takma imkanı; kapalı alanlar için mükemmel çözüm

· Çalışma ortamınızı iyileştirin – Düşük kontaminasyon ve düşük 
gürültü.

Uzman görüşü:
ZHP, oldukça kompakt ve pratik bir çözüm; müşterilerimiz bu ürünün vakum 
sistemlerine sağladığı esneklikten çok memnun.
Patrick Boerdijk, Pazarlama, Smc hollanda.

Vakum yaratmada kolaylık sağlayın 
Ejektörlü Vakum Pedi ZHP Serisi

Boşaltımda açık delikli susturucu
Egzoz doğrudan atmosfere boşaltılır. Bu sayede 
gürültü azalır ve tıkanma en aza iner.

Yabancı madde girişini 
önleyen filtre

3 port konumu
Daisy chain sayesinde mükemmel kullanılabilirlik

Bağlı çalışma fonksiyonu - Ejektör 
olmaksızın olası seri bağlantı

Daisy-chain vakum hattı 
örneği
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Uygulama 
örnekleri

       Araba Kolileme makinesi Robotlu taşıma
Paletleme

       

İş parçasının çıkarılmasını kolaylaştıran, bilyeli 
kumlama yapılmış oluklu ped
· Ped çapları: Ø 63, Ø 80
· Ped şekilleri: Oluklu körük tipi, oluklu düz tip
· Ped malzemeleri: NBR, silikon lastik, üretan lastik, FKM.

İki kademeli ejektör
İyileştirilmiş vakum oluşturma verimliliği: Debi %50 
artırılmış, hava tüketimi %30 azaltılmıştır
Nozül boyutları [mm]: Ø0,7, Ø1,0, Ø1,2, Ø1,5.

Pedlerin kolayca takılıp çıkarılmasını 
sağlayan kilit plakası yapısı

3Vida

4

Tutucu

Plaka
Ped

Ped

Plaka

Tutucu

Tespit vidası

Kilit plakası

Susturucu

Vakum 
ejektörü

Adaptör

ZHP serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://ZHP.smc.eu/en

1

2
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7 VAKUM

Emme pozisyonu stabilitesi
– Adsorpsiyon yüzeyindeki girinti ve 

çıkıntılar, iş parçasıyla temas halinde 
olan alanı büyütür

– Dişler , iş parçasının taşınması 
sırasında eğimi azaltır.

Temel 
avantajları

· Güvenle kullanın – Yüzeyde bulunan ve makineyle işlenmiş olan 
oluklar, çıkarma hatalarını önler ve adsorpsiyon kuvvetini iyileştirir

· Emme pozisyonu stabilitesi sağlayın – Dişleri sayesinde, iş 
parçasının taşınması sırasında eğilmeyi azaltır

· Çalışma sürenizi kısaltın, maliyeti düşürün – Pedler kolayca monte 
edilebilir

· Alandan tasarruf edin  – Doğrudan montaj seçeneği.

Güçlü tutma, Sorunsuz bırakma
Oluklu Vakum Pedi ZP3E Serisi

Vakum debisi 
artırılmıştır
Vakum debisi ve geçirgenliği 
yüksek olan iş parçalarıyla 
kullanılabilir.

ZP3E serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://ZP3E.smc.eu/en

İzsiz NBR pedi mevcuttur
İş parçasında adsorpsiyon izi bırakılmaması 
gereken yerlerde kullanım için

İzsiz
NBR pedi

Pedin izi 
kalmaz!

Pedin net izi

Standart ped

Daha az sayıda 
montaj vidası

Montaj vidası

1 adet

Montaj vidası

Metal parçalar ve 
lastik parçalar, 
geri dönüşüme 
gönderilmek üzere 
tamamen ayrılabilir

Tutucu

Plaka

Stoper

Ped

Oluk

Diş

ZP3E (Körüklü 
ped)

72



7 VAKUM

Düşük profilli siklon tipi
– Çok daha ince, çok daha hafif
– Robot kola takılmaya uygun.

Maksimum algılama mesafesi: 
10 mm
Gressiz
Sökülüp içi temizlenebilir

Çoklu port
Sensör takılarak iş 
parçası olup olmadığı 
tespit edilebilir.

Temel 
avantajları

· Yüksek esneklik – Farklı boyut, şekil, ağırlık ve/veya materyallere sahip 
iş parçaları için kusursuz emme ve taşıma performansı

· İzsiz  taşıma – İş parçasıyla minimum temas
· Minimum kurulum ve bakım gereksinimi

Kusursuz taşıma çözümü
Temassız Tutucu XT661 Serisi

İki çalışma prensibi sayesinde iki tutucu tipi ortaya çıkmıştır
Siklon tipi: Hava, dönme yönünde tahliye edilir
Daha az hava tüketimi, daha düşük maliyet
–Geniş emme alanı ve eşit basınç dağılımı
– 44 N’a kadar yüksek kaldırma kuvveti, düşük hava tüketimi

Bernoulli tipi: Hava radyal olarak tahliye edilir
Titreşimin daha az olması sayesinde iş parçası daha güvenli bir şekilde transfer edilir
– Yuvarlak ve kare şeklinde mevcuttur
– Tutma sırasında iş parçasının büyüklüğü daha azdır
– Hava dalgasının yönsüzlüğü sayesinde dönme yükü daha azdır.

XT661 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://XT661.smc.eu/en

Uygulama 
örnekleri

Temassız transfer; delikli, eşit 
olmayan ve/veya viskoz yüzeye 
sahip iş parçaları; ince/hava 
geçirgenliği olan iş parçaları vb.

Robot kolla temassız transfer
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7 VAKUM

Entegre bileşenlere sahip hepsi bir arada tasarım, ürünün 
kompakt ve hafif olmasını sağlar

Vakum ünitesi çeşitleriyle çok yönlü yapılandırma
Tek üniteli vakum ejektörü
Münferit, braket montajı, DIN ray montajı
Tek ünite vakum pompası sistemi
Münferit, braket montajı, DIN ray montajı
Farklı kablolama seçenekleriyle 10 istasyona kadar valf altlığı özelliği: D alt 
soket, basitleştirilmiş kablo sistemi, münferit kablolama
DIN ray montajı ile veya olmaksızın.

Kolay bakım:
Görsel kontrol için şeffaf filtre 
muhafazası

Filtre elemanını ve ses 
emiciyi vidasız kurma imkanı

İçinin kirlenmesi halinde 
filtre muhafazasını söküp 
temizleme imkanı

q
w

e

w

q
w

q

Filtre elemanı

q
w

e

w

q
w

q

Ses emici malzeme

Susturucu muhafazası

q
w

e

w

q
w

q

Filtre 
muhafazası

Temel 
avantajları

· Verimlilik elde edin– Ejektör, pompa ve valf altlığı sistemi 
tek ünitede

· Hava tüketiminizi azaltın – Enerji tasarruflu dijital vakum 
anahtarı ve 2 kademeli ejektör

· Kompakt ve hafif – Aletleri taşımak için ideal çözüm
· Çalışma ortamınız daha sessiz olsun – Açık delikli 

susturucu.

Uzman görüşü:
Vakum uygulamalarının hava konusunda oldukça verimsiz olabildiği gerçeğini göz 
önünde bulundurarak, bu sorunu çözen ve hava tüketimini ciddi oranda azaltan bu 
çözümü tasarladık.
marino colomBo, ürün müdürü, Smc İtalya.

Hepsi bir arada, sessiz ve enerji tasarruflu çözüm
Vakum Ünitesi, Vakum Ejektörü ve Vakum Pompası Sistemi ZK2 Serisi

Enerji tasarrufu fonksiyonlu vakum için 
dijital basınç anahtarı
– %90’dan daha yüksek oranda azaltılmış hava tüketimi
– Vakum pompası sistemi için mevcut değildir

Yeni
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Uygulama 
örnekleri

Transfer Panel konveyörü Ambalajlama Ambalajlama

ZK2 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://ZK2.smc.eu/en

İki kademeli verimli ejektör
– SMC tek kademeli ejektörlere kıyasla %30 

daha az hava tüketimi

Q1 + Q2 =

İlk ejektör

Vakum debisi

İkinci ejektör

2 portlu ikili valf (tahliye valfi/besleme valfi)
– Otomatik tutma fonksiyonuna sahip besleme valfi

(enerji tasarruflu dijital basınç anahtarı seçeneği hariç)
– Besleme valfi ile tahliye valf arasında bağlantı
– Güç tasarruflu pilot valf (0,35 W).

Açık delikli susturucu
- Ejektör egzoz gürültüsü azaltımı
- Yüksek frekans gürültüsü azaltımı
- %20 oranında iyileştirilmiş vakum debisi
- Ürünün tasarımı, vakum portundan gelen ince 

parçacıkların neden olduğu tıkanmaları azaltır

Yeni
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7 VAKUM

Temel 
avantajları

· Mobil uygulamalarda eylemsizlik momentini minimuma indirin – 
Mevcut modele kıyasla ağırlıkta %74’e kadar azalma

· Alandan tasarruf edin – Daha küçük boyutlar (toplam uzunluk 
%11’e, yükseklik ise %25’e kadar azaltılmıştır)

· Uygulamanıza kolayca uyarlayın– 4 montaj tipi mevcuttur
· Mükemmel vakum kapasitesi elde edin – Vakum debisi: 155 l/
dk.’ya kadar (ANR).

Vakum yaratmada hafiflik
Gövdeden Portlu Vakum Ejektörü ZH Serisi

ZH serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://ZH.smc.eu/en 

Birçok hortum tesisatı 
imkanı
Otomatik ve vidalı 
kombinasyon seçenekleri

Kompakt ve 
hafif
Uzunlukg %11
Yükseklik g %25
Ağırlıkg %74

Ürün tipini hemen tespit etme özelliği vardır
Bırakma düğmesinin rengi farklıdır

Metre                               İnç

Susturucu ve standart 
braket mevcuttur

Standart braket

Susturucu

4 montaj tipi
Direkt montaj Standart braket montajı

L braket montajı DIN ray montajı
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7 VAKUM

Temel 
avantajları

· Uzun ömür – Yapısı ve malzemeleri sayesinde korozyon ve pasa karşı 
dayanıklıdır

· Hijyenik ortamlara uygundur – Gressizdir
· Ürün hemen tespit edilir
· Dar alanlara kolaylıkla monte edilebilir.

Korozyona tamamen dayanıklı
Paslanmaz Çelik Vakum Ejektörü ZH-X267 Serisi

Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir, kompakt 
ve yalın bir tasarıma sahiptir, gres ve sızdırmazlık 
elemanı içermez
(SCS13: paslanmaz çelik 304 muadili)
– Maksimum çalışma sıcaklığı: 260°C
– Maksimum vakum basınçları: -88 kPa ve -49 kPa
– Nozül çapları: Ø0,5, Ø0,7 ve Ø1,0 mm.

Kolay montaj
Gövdeyi sabitlemek için 
kullanılan montaj delikleri ile 
birlikte verilir.

Lazer baskı
Parça numarası, gövdenin 
içine lazerle yazılmıştır.

Uygulama 
örnekleri

Islak iş parçalarının adsorpsiyonu 2 soy gaz türünü karıştırma Suya maruz kalacağı ortamlar

ZH-X267 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://ZH-X267.smc.eu/en
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7 VAKUM

Temel 
avantajları

· Bakım maliyetlerinizi düşürün – Körüğü ayrıca değiştirme imkanı
· Ürününüzü uzun süre kullanın – 80 flanş boyutu için 2 milyon çevrim
· Florür korozyonuna karşı mükemmel dayanım sağlayın – Yarı 
iletken plakaların ağır metallerinden kaynaklanan kontaminasyon 
minimuma indirilmiştir 

· Düşük kapasiteli pompa kullanın – Düşük gaz boşaltma. 

Bakım maliyetlerinizi azaltın
Alüminyum Yüksek Vakumlu Açılı Valf  XLl-2 Serisi

Alüminyum gövde
Gaz boşaltmanın minimum olması sayesinde 
eşit pişirme sıcaklığı sağlanır, ısı iletimi 
mükemmeldir, ürün kompakt ve hafiftir.

Körüğü ayrıca değiştirme 
imkanı
Başlık grubu, yedek parça olarak 
hazırlanmıştır.

Yeni körük tasarımı, 
ürünün uzun ömürlü 
olmasını sağlar

Çeşitli seçenekler:
Otomatik anahtar monte 
edilebilir

Opsiyonel olarak ısıtıcı mevcuttur

Bobinli valfe sahip opsiyonel 
model

Isıya dayanıklı, 2 renkli göstergeli 
katı hal otomatik anahtarı, ısıtıcılı 
modellerde kullanılabilir

Amplifikatör

Isıtıcı 
(opsiyonel)

Sensör

XLl-2 serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak 
ister misiniz?

http://XLA.smc.eu/en
Bobinli 
valf

Yeni
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7 VAKUM

Temel 
avantajları

· Yüksek vakumda kullanın – Düşük minimum çalışma basıncı
· Ürününüze güvenin – Yüksek sızdırmazlık, minimum kaçak
· Esneklikle çalışın – Yüzey sızdırmazlık elemanı bağlantı 
rakoru, sıkıştırmalı bağlantı rakoru ve dişi diş mevcuttur.

Yüksek vakum alanında güvenebileceğiniz valf
Normal Durumda Kapalı, Yüksek Vakumlu Bobinli Valf XSA Serisi

Yüksek sızdırmazlık, minimum kaçak
– Daha büyük bir yay kullanılarak sızdırmazlık 

performansı iyileştirilmiştir
– İç sızıntı/kaçak: 1,3 x 10-9 Pa m3/s
– Dış sızıntı/kaçak: 1,3 x 10-11 Pa m3/s

Minimum çalışma basıncı: 1 x 10-6 Pa 
(abs)

2 bağlantı rakoru tipi
Sıkıştırmalı 
bağlantı rakoru

Yüzey sızdırmazlık 
elemanı bağlantı 
rakoru

Dişi diş
(Rc, NPT)

Uygulama 
örnekleri

Fotovoltaik hücre 
üretimi

Yarı iletken üretimi LCD üretimi      Medikal        Gıda

XSA serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://XSA.smc.eu/en

Yeni

Yeni
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8 ELEKTRİKLİ İŞ ELEMANLARI

Verimlilik, diğer bir deyişle hayatınızı daha güzel hale getirmek

Bazılarımız “disket” kullandığımız günleri hatırlar. O dönemde bilgiler, kare şekilli bu siyah cihazlar üzerinden 
paylaşılıyordu. Şimdi bakınca bu yöntem çok eski görünüyor. 2017’de, farklı çevrim içi yazılımlar ve kablosuz 
teknolojiler kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Ayrıca, çevrim içi programlar ve 
uygulamalar, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi: Onlar sayesinde uyandıktan sonra haberlere göz 
atabiliyor, egzersiz rutinimizi kontrol altında tutabiliyor, sosyal medya üzerinden arkadaşlarımızla haberleşebiliyoruz.

Yazılım ve uygulamalar hayatımızı her anlamda güzelleştirmek için geliştirildi.

Bunu göz önünde bulundurarak, yazılımlarımızı ve mühendislik araçlarımızı iyileştirerek makinenizin tasarımını daha iyi 
hale getirmeyi hedefledik.

Büyük boyutlandırma ve gereğinden büyük boyutlandırma
Konservatif mühendislik uygulamalarında, genellikle sermaye maliyetini veya  sistem arızası ihtimalini en aza 
indirmeye odaklanılır. Ancak, bu uygulamalarda bakım, enerji ve bilanço maliyetleri tam anlamıyla hesaba katılmaz.

Çeşitli friksiyon ve kayıpları hesaba katmak için pnömatik sistemleri %25 oranında büyük boyutlandırmak gerektiğini 
hepimiz biliyoruz. Ancak, “ne olur ne olmaz” diyerek bu %25’in üstüne bir %25 daha eklersek güvenlik payını aşıp 
tamamen verimsiz bir sisteme geçmiş oluruz. 

Tasarım deneyiminizi daha güzel ve verimli 
hale getirmek için 20’den fazla e-Araç
Geçtiğimiz aylarda 12 yeni çevrimiçi araç tanıttık ve 
mevcut araçlardan bazılarında güncelleme yaptık 
20’den fazla ücretsiz destek e-aracı sayesinde 
ihtiyacınız olan desteği bulacağınızdan eminiz.
Üstelik, yeni e-araçlar geliştirme ve mevcut e-araçları 
iyileştirme çalışmalarımız önümüzdeki aylarda da 
devam edecek. Gözünüzü Web sayfamızdaki 
Mühendislik Araçları kısmından ayırmayın.

Doğru boyut önemlidir – Model Seçiciler
Silindirler, valfler ve diğer otomasyon bileşenleri, çok çeşitli türlerde, boyutlarda ve tiplerde sunulur. Standart versiyonlar 
ve özel tasarımlar vardır. 
Çok fazla seçeneğin yorucu olabileceğini göz önünde bulundurarak, size yardımcı olacak ve doğru boyutta ürünü 
seçmenizi sağlayacak model seçiciler geliştirdik. İşte bu kadar.

Eksiksiz bir pnömatik çalışma devresi için bileşenler seçmeniz gerekiyorsa Model Seçimi Yazılımını kullanabilirsiniz. Bu 
yazılımda SMC valflerine, soketlerine ve iş elemanlarına dair en yaygın referanslar yer alıyor
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Öyle tahmin ediyoruz ki vaktiniz, sonsuz 
sayıda manuel hesaplama yapamayacak 
kadar değerlidir. Bunu göz önünde 
bulundurarak geliştirdiğimiz, kullanıcı dostu 
arayüze sahip hesaplama araçlarımız, 
bu hesapları sizin yerinize yalnızca birkaç 
adımda yapıyor. Ayrıca, bu sayede olası 
hataların da önüne geçmiş oluyorsunuz.

Eylemsizlik momentlerine dair “basit” 
bir hesaplamadan, karmaşık sistemler 
için gereken hava akışı kapasitesini 
hesaplamaya, öne çıkan konularımızdan 
birisi: Enerji Tasarruflu  Zamandan, enerjiden 
ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak 
çeşitli e-Araçlar geliştirdik.

Kısacası, gün içerisinde yaygın olarak 
yaptığınız hesaplamalarda artık size yardımcı 
olacak araçlarınız olacak.

Bileşenleri karmaşık yapılarda bir 
araya getirmek bazen yorucu olabilir. 
Siz FRL ünitelerini, valf altıklarını 
veya özelleştirilmiş silindirleri entegre 
ederken, Konfigüratörlerimiz hayatınızı 
çok daha kolay hale getirip projelerinizi 
çok daha güçlü kılacak.

Yanınızda bir rehber varsa tur daha güzeldir – Konfigüratörler

Vakit nakittir – Hesaplama Araçları

Size yakın çalışmak, bazen işlerinizi ve 
tasarımınızı kendi başınıza yapabilmeniz 
için size gerekli araçları temin etmek 
anlamına gelir.

Projenizi dokümante etmek de çok zaman 
alan görevlerden bir tanesidir. Bu nedenle 
SMC, ePlan makroları, pnömatik semboller 
ve CAD dosyaları alanında daha fazla 
destek sunarak makine tasarımınızın bu 
kısmını hızlandırıyor.

Projenizi tamamlayın – ePlan ve diğer destek araçları
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8 ELEKTRİKLİ İŞ ELEMANLARI

Temel 
avantajları

· Uygulamanızda dayanıklılık sağlayın – Yüksek hızlanması olan 
eksantrik yükleri destekler

· İş parçalarınızı kolaylıkla hareket ettirin – Kompakt motor 
sayesinde büyük iş parçaları bile motorla çarpışmaz

· Üretkenliğinizi artırın – Hızlı taşıma
· Kurulum süresini kısaltın – Ana gövde kolayca monte edilebilir.

Uzman görüşü:
LEJ, sağlam bir iş elemanı gerektiren uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar. Basitçe ifade 
etmek gerekirse bu ürün, ağır yükleri mutlak hassasiyetle hareket ettirmek için tasarlandı.
andrea trifone, ürün ve Proje müdürü - elektrikli İş elemanlari, Smc İtalya

En güçlü elektrikli iş elemanımız
Yüksek Rijiditeli, Elektrikli İş Elemanı, Sürgülü Tip LEJ Serisi

Çift eksenli lineer kılavuz yapısı, yüksek hassasiyet ve rijidite sağlar
Pozisyon tekrarlanabilirliği ve kayıp hareket, yüksek hassasiyetli tip olan (11-)LEJSH serisi 
ile daha da iyileştirilmiştir

Uyumlu tahrik elemanları: AC Servo Motor LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECYM/LECYU

– Pozisyon tekrarlanabilirliği: 
±0,01 mm
Kayıp hareket: 0,05 mm

Lineer kılavuz (Çift eksen) 

Düşük profil ve düşük ağırlık merkezi
Tabla, motordan daha yüksekte olduğu için iş parçası 
motorla çarpışmaz.

Standart olarak sızdırmazlık 
bandına sahip olması 
sayesinde toz geçirmez yapı
Sızdırmazlık bandı, kılavuzu koruyarak 
gresin sıçramasını ve dışarıdaki yabancı 
maddelerin ürüne girmesini önler.
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Motor

İş parçası

Tabla
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Uygulama 
örnekleri

Al-bırak 
Önerilen tahrik elemanı: LECSm

Yapışkan verme/yüksek hızlı yörünge mevcuttur
Önerilen tahrik elemanı: LECSS (SSCNET III)

İki çalıştırma türü olduğu için aynı zamanda iki adet elektrikli iş elemanı türü vardır

Bilyeli Vidayla Tahrik LEJS - 
Tekrarlanabilir doğru konumlandırma için 
uygundur

Kayışla Tahrik LEJB - Uzun stroklu 
yüksek hızlı ve hafif yüklü transfer için 
uygundur

– Maksimum çalışma yükü: 85 kg (yatay)
– Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,02 mm
– Maksimum strok: 1500 mm
– Maksimum hız: 1800 mm/s
– Maksimum hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

Kayış

– Maksimum çalışma yükü: 30 kg (yatay)
– Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±0,04 mm
– Maksimum strok: 3000 mm
– Maksimum hız: 3000 mm/s
– Maksimum hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

Bilyeli vida

2 renkli göstergeye sahip katı 
hal otomatik anahtarı serileri 
D-M9 ve D-M9W ile kullanım 
için idealdir

Temiz Oda Spesifikasyonu, 
entegre vakum hortum hattı ile 
(11-LEJS)
Vakum egzozu sayesinde harici parçacık 
oluşturma minimuma iner.

Vakum portu

Vakum

LEJ serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LEJ.smc.eu/en
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8 ELEKTRİKLİ İŞ ELEMANLARI

Motorsuz seriler: LEFS, LEFB, LEJS ve LEY(G)

Temel 
avantajları

· Sizin için en iyi çözüm – Kendi motor ve sürücünüzü kullanın
· Her şey daha kolay – Sahip olduğunuz teknik bilgiyi, elektrikli 
çözümlerimize uygulayabilirsiniz

· Uygulamanızı optimize edin – Arasından seçim yapabileceğiniz 15 
şirketin sunduğu motorlar

Özgürce seçim yapmanızı sağlar
Elektrikli İş Elemanları, Motorsuz Tip LEF, LEJ, LEY(G) Serisi

Ana üreticilerin 100/200/400 W 
motorlarıyla uyumlu
· OMRON Corporation 
· Siemens AG
· Beckhoff Automation GmbH
· YASKAWA Electric Corporation
· Panasonic Corporation
· Delta Electronics, Inc.
· FANUC Corporation
· FASTECH Co., Ltd.
· FUJI ELECTRIC CO., LTD.
· KEYENCE Corporation
· Mitsubishi Electric Corporation
· NIDEC SANKYO Corporation
· Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
· SANYO DENKI CO., LTD.
· ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.

LEFB/LEFS LEJS LEY LEYG

LE motorsuz serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak ister 
misiniz?

http://LE.smc.eu/en
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8 ELEKTRİKLİ İŞ ELEMANLARI

Motoru koruyan 
alüminyum muhafaza 

İç basınç dalgalanmalarını azaltan 
havalandırma deliği
Tozların ve su damlacıklarının girişi önlenir.

Sızdırmazlık elemanı soketi
Tozların ve su damlacıklarının, kablo ile motor 
muhafazası arasına girmesi önlenir

Suya dayanıklı tip (soğutucu) 
otomatik anahtarı için oluk
D-MmA(V) ile sınır sinyali ve ara sinyal 
kontrolü.

Temel 
avantajları

· Daha uzun ömür – IP65 Koruma Sınıfı sayesinde
· Operatör güvenliği daha fazla – Motor muhafazası sayesinde
· Daha az kablo kopması.

Dayanıklı bir elektrikli motor mu istiyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok
Rot Tipi Elektrikli İş Elemanı, Toza/Damlamaya Dayanıklı LEY-X5 Serisi

Seçilebilir motor tipi ve motor montajı
DC Adım Motoru/Servo 
Motor
Dahili motor tipi

DC Adım Motoru/Servo 
Motor
Üstten montajlı motor tipi

AC Servo Motor
Dahili motor tipi

AC Servo Motor
Üstten montajlı motor tipi

Uygulama 
örnekleri

Yükseltici İtme işlemi Sevk Baskı bağlantı parçası

LEY-X5 serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LEY-X5.smc.eu/en
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Temel 
avantajları

· Alan tasarrufu – Dar ve küçük alanlarda kullanıma uygundur
· Çevrim süresinin kısalması sayesinde üretkenlik artar
· Maliyetten ve işçilikten tasarruf – Bakım ihtiyacı ve makine 
duraksamaları daha azdır ve pnömatik silindirlerde olduğu gibi uçtan 
uca çalışma yapılır

· Kolay kontrol – Otomatik anahtar takma imkanı olan konumlar.

Dar alanlar ve ağır iş yükleri için ideal çözüm
Düşük Profil Kılavuzlu, Sürgülü Tip Elektrikli İş Elemanı LEM Serisi

Düşük profil ve düşük ağırlık 
merkeziyle kompakt boyut
Büyük iş parçalarıyla bile motora 
müdahale olmaz

Tahrik ünitesi ve kılavuz 
ünitesi ayrılabilir (LEMB için 
geçerli değildir)
Kolay takma/söke imkanı.

Uygulama 
örnekleri

İş parçalarının yük ve yük 
boşaltma transferi

Al-bırak (alanın kısıtlı olduğu 
uygulamalar)

Seçilebilir kılavuz mekanizması, adım motoru montaj yönü ve kontrol yöntemi
Kılavuz mekanizması:

LEMB
Basit tip

LEMC
İtecek tipi

LEMH
Lineer kılavuz tek şaft tipi

LEMHT
Lineer kılavuz çift şaft 
tipi

Motor montaj yönü: üst/alt, sağ/sol

Kontrol yöntemi: LECP1, LECP2 (her iki uç konumunu da otomatik olarak kaydeden strok çalışması 
fonksiyonuna sahip LEM için özel kontrolör), LECP6.

LEM serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak 
ister misiniz?

http://LEM.smc.eu/en
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Temel 
avantajları

· Endüstriyel haberleşme ağınızı kolaylaştırın – Elektrikli iş elemanını 
doğrudan endüstriyel haberleşme ağı üzerinden çalıştırmaya yarayan 
tek ünite

· Paradan, zamandan ve işçilikten tasarruf edin – Basitleştirilmiş 
kontrol sistemleri ve kablo hattı

· Haberleşme güvenliğinizi artırın – Lokasyonda bağlantı kopsa bile 
haberleşme devam eder

Daha geniş kapsamlı ve daha güvenli kontrol
Adım Motoru Kontrolörü JXCE1/91/P1/D1 Serisi

JXCE1/91/P1/D1 serisi 
hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://JXCE91.smc.eu/en

Doğrudan endüstriyel haberleşme ağı üzerinden çalışma
· Geçerli endüstriyel haberleşme protokolleri: 

· 10/100 Mbps hızında haberleşme
· İki tip çalışma komutu: 

- Adım sayısı tanımlanmış çalışma
- Nümerik veri tanımlanmış çalışma

· Gerçek zamanlı çalışma.

Uyumlu elektrikli iş elemanları LEY(G), LEFS/LEFB, 
LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM

Çift port bağlantısı, IN (giriş) ve OUT (çıkış)
Bu, farklı topolojilere olanak sağlar:
· Lineer topoloji: 

· Device Level Ring (DLR) topolojisi: 
Lokasyonda bağlantı kesilse bile haberleşme devam eder
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Temel 
avantajları

· Programlamayı kolaylaştırın – Tek seferde yalnızca bir 
bağlantıda 4 eksene kadar ayarlama imkanı 

· Ekipman ve kablo sayısını minimuma indirin
· Kapsamlı bir çözüm yaratın – Tek veya birden fazla ekseni tek 
ürünle kontrol edin Hem Paralel I/O hem EtherNet/IP™ tipinde 
mevcuttur.

Uzman görüşü:
Piyasada, interpolasyon ve senkronizme ihtiyaç vardı. Bu çözüm, müşterilerimizin 
programlama işlerini ciddi oranda kolaylaştırıyor. Bizim çözümümüz JXC m3.
daniel rellStaB, elektrikli İş elemanlari ürün müdürü, Smc İSviçre

Kontrolü dört katına çıkarın
4 Eksenli Adım Motoru Kontrolörü JXC73/83/93 Serisi

Maksimum 2048 noktayla adımlı veri girişi
Mutlak/göreli konum, talimatları koordine eder.
Konumlandırma/itme işlemi.

Haberleşme için 2 model
JXC93 - EtherNet/IP™ tipi 
(endüstriyel haberleşme ağına 
doğrudan bağlantı)

JXC73/83 - Paralel I/O

EtherNet/IPTM 
kablosu

I/O 
kablosu
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Uygulama 
örnekleri

· Al-bırak, lineer interpolasyonda veya ark interpolasyo-
nunda
 

· Dikey kart yükseltme – Dört adet elektrikli iş elema-
nı ile aynı anda panel yükseltme/alçaltma sayesinde 
panel her zaman yatay konumda kalır

JXC73/83/93 serisi 
hakkında bilgi almak ister 
misiniz?

http://JXC73.smc.eu/en

Tek veya birden fazla eksen için, yalnızca 
bir kontrolörle 4 elektrikli iş elemanına kadar 
doğrudan çalıştırma
Tek adımda toplu şekilde 4 eksen işlemi  ayarlanabilir
4 eksenli senkronize kontrol.

Uyumlu elektrikli iş elemanları LEY(G), LEFS/LEFB, 
LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH

Sırasıyla XYZ ve XY eksenleri için lineer ve dairesel 
interpolasyona yaklaşma
· 3 eksen XYZ için lineer interpolasyon
· Yalnızca X ve Y eksenleri, XY için ark interpolasyonu.

Lineer interpolasyon                                 Dairesel interpolasyon
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Gösterge ayar fonksiyonu
Modele bağlı olarak izleme yapmaya ve farklı 
parametreler/değerler ayarlamaya olanak sağlar.

Uyumlu elektrikli iş elemanları 
LEY(G), LEF, LEJ

Temel 
avantajları

· Daha fazla üretkenlik – Yüksek çalışma oranı
· Daha kısa çevrim süresi – Konumlandırmada daha iyi performans
· Üretimde daha fazla güvenlik ve daha yüksek kalite – Kolay alarm 
izleme

· Maliyet ve iş gücü tasarrufu – Daha az kablo
· Gürültüye karşı daha yüksek dayanım

Eksiksiz kapasite, basit ayar
AC Servo Motor Kontrolörü, Pulse Girişli Tip LECS Serisi

Farklı gerekliliklere uyan birden fazla tip
LECSA (Artımlı enkoder için pals girişli tip):
Nokta tablosuna göre 7 konumlandırma noktasına sahip konumlandırma tipi

LECSB (Mutlak değerli enkoder için pals tipi): 10/6 paralel girişler/çıkışlar

LECSC (Mutlak değerli enkoder için CC bağlantısı direkt giriş tipi):
Çok noktalı konumlandırma için uygundur; pozisyon verisi/hız verisi ve çalıştırma/durdurma ayarı yapmak 
mümkündür

LECSS (Mutlak değerli enkoder için SSCNET III tipi):
İnterpolasyon için idealdir ve haberleşme için fiber optik kullanması sayesinde gürültüye direnci daha yüksektir

LECSS-T (Mutlak değerli enkoder için SSCNET III/H tipi):
STO - Güvenli Tork Kapatma - fonksiyonu ile optik haberleşme protokolü (IEC61800-5-2 uyarınca) ve Z fazıyla 
yapılan haberleşme, eksen hareketine sahip makineler için idealdir.

LECS serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LECS.smc.eu/en
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STO - Güvenli Tork Kapatma - 
fonksiyonu, IEC61800-5-2’ye uygun
Sürücünün beklenmedik şekilde başlamasının 
önlenmesi sayesinde, yanıt süreleri geleneksel 
çözümlere kıyasla daha kısadır.

Motor kablosuyla 
entegre kilit kablosu

Temel 
avantajları

· Daha fazla güvenlik – Sürücü beklenmedik şekilde başlamaz
· Kablo, malzeme ve iş gücü tasarrufu – Ayrı bileşen gerekmez 
ve otomatik anahtara gerek kalmadan daha kolay bir şekilde 
konumlandırma yapılır

· Eksen hareketinde interpolasyona uygun
· Daha fazla üretkenlik ve hassasiyet – Yüksek çalışma oranı ve daha 
iyi konumlandırma performansı.

Zorlu uygulamalar için yüksek performans
AC Servo Motor Sürücüsü, MECHATROLINK Uyumlu LECY Serisi

Uyumlu elektrikli iş elemanları 
LEY(G), LEF, LEJ

Pozisyon kontrolü, hız kontrolü ve tork kontrolü mümkündür
Mekanik tahdit ile homing yapılabilir
Harici otomatik anahtar kullanmadan basit konumlandırma yapmak mümkündür

Ürün varyasyonu:
LECYM Serisi (MECHATROLINK-II Tipi)

– Bağlanabilir sürücü saysı: 30 ünite
– İletim mesafesi: maksimum 50 m (toplam)
– Maksimum haberleşme hızı: 10 Mbps
– Minimum haberleşme çevrimi: 250 µs.

LECYU Serisi (MECHATROLINK-III Tipi)

– Bağlanabilir sürücü saysı: 62 ünite
– İletim mesafesi: maksimum 75 m (istasyonlar arası)
– Maksimum haberleşme hızı: 100 Mbps
– Minimum haberleşme çevrimi: 125 µs.

LECY serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LECY.smc.eu/en
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Temel 
avantajları

· Alandan tasarruf edin – Taşıma, itme ve ölçüm için 3’ü 1 arada, 
benzersiz ve minyatür çözüm

· Üretkenliğinizi artırın – Hızlı yanıt
· Ürünü kolayca çalıştırın – Ürünü yalnızca 3 parametre girerek 
kullanın

· Mükemmel transfer imkanlarıyla kompakt çözüm elde edin  
– Maksimum 1 kg yatay yük.

Taşıma, itme ve ölçüm için küçük çözüm
Kart Motor LAT3 Serisi

1 ünitede 3 fonksiyon
Lineer motor kullanımı sayesinde taşıma, itme ve ölçme 
sistemleri minyatür hale getirilmiştir.

Maksimum itme kuvveti: 6 N
Pozisyon tekrarlanabilirliği: ±5 µm
İtme ölçümü hassasiyeti: ±10 µm
Maksimum yatay yük kütlesi: 1 kg
Maksimum çalışma frekansı: 500 cpm.

Kolay programlama ve Modbus seri 
haberleşme
Çevrim Süresi Giriş Metodu: Çalıştırma ayarı, 
yalnızca 3 parametre girerek yapılır:
hedef konum + konumlandırma zamanı + 
çalışma yükü

Modbus seri haberleşme ile uyumludur.

Oldukça kompakt ve hafiftir
· 50 mm genişlik
· 60 ile 150 mm arası uzunluk
· 10 ile 50 mm arası strok 
varyasyonları
· 130 ile 360 g arası ağırlık.

Uygulama 
örnekleri

İş parçalarının 
yüksek hassasiyetle 
konumlandırılması

    Küçük yüklerin itilmesi Maksimum hassasiyetli 
ölçümler

Yüksek hassasiyetli 
uygulamalar
(yüksek çevrim frekansı)

LAT3 serisi hakkında 
daha fazla bilgi almak 
ister misiniz?

http://LAT3.smc.eu/en
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Haberleşme kablosu hem 
LATCA hem LEC kontrolörler için 
kullanılabilir

Uyumlu elektrikli iş elemanı: LAT3

Temel 
avantajları

· LAT3 kart motorunuzu doğrudan ve uzaktan kontrol edin
· Çok yönlülük elde edin – Kontrol edebileceğiniz 3 tip giriş sinyali
· Kart motorunuzu kolayca çalıştırın – Çevrim Süresi Giriş Metoduyla 
hız, hızlanma ve yavaşlama otomatik olarak hesaplanır

Ultra ince iş elemanınız için kontrol çeşitliliği elde edin
Kart Motor Kontrolörü LATCA Serisi

Çalışabileceğiniz 3 tip giriş sinyali
· Adımlı Veri Girişi: Genel için I/O; 15 adımlı veri ve 6/4 paralel I/O

· Pulse Girişi:  4 adımlı veri ve 6/4 paralel I/O

· Seri Giriş(Adımlı Veri Girişine dayalı): RS485 üzerinden 16 kontrolörün seri 
şekilde bağlanmasına olanak sağlar. Bu protokol LATCA’ya özgüdür

LATCA serisi hakkında daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?

http://LATCA.smc.eu/en

LATCA’nın farklı kontrol metotlarından herhangi birisini yapılandırmak 
için kontrolör ayar kiti gerekir.
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