SY3000/5000/7000/9000/300/500 Serisi
Solenoid Valflerin Kurulum ve Bakım
Klavuzu
İleride lazım olma durumuna karşı bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın

Bu kılavuz mevcut katalogla birlikte okunmalıdır

Güvenlik talimatları
Bu güvenlik talimatları, tehlikeli durumları ve/veya
ekipmanın hasar görmesini önlemeye yöneliktir. "
Dikkat", "Uyarı" veya "Tehlike" etiketli ibareler
potansiyel tehlike seviyesini gösterir. Güvenliği
sağlamak için ISO4414 (Not 1), JIS B 8370 ve diğer
güvenlik uygulamalarına uyduğunuzdan emin olun.
Not 1: ISO 4414 Pnömatik Akış Gücü - Ekipmanların
iletim ve kontrol sistemlerine uygulanması için öneri.
Note 2: JIS B 8370: Pnömatik Sistem Aksiyomu

Dikkat:

Operatör hatası yaralanma veya
ekipman hasarlarıyla sonuçlanabilir

Uyarı:

Operatör hatası ciddi yaralanmalar
veya ölümlerle sonuçlanabilir

Tehlike:

Aşırı koşullar, yaralanmalara
veya ölümlere sebebiyet verebilir.

Uyarı
1. Ürünün uyumluluğu, ekipmanı tasarlayan veya
spesifikasyonlarına karar veren kişinin
sorumluluğundadır.
Bu klavuzda belirtilen ürün çeşitli çalışma koşullarında
kullanıldığından, belirli ekipmanlarla uyumluluğuna,
ekipmanı tasarlayan veya spesifikasyonlarına gerekli
analiz ve test sonuçlarına göre karar veren kişi
tarafından karar verilmelidir.

Dikkat:

Otomatik bağlantı rakorları

Şok voltaj koruması (Resim 5)

SY manifoldları, alt plakalar ve valfler üzerindeki (P, A, B vb ...)
portların boyutu, portlar arasındaki aralığı belirler ve KJ serisi
otomatik rakorların kullanılmasına izin verir.
Fakat, bu serinin bazı parçaları tip boyutuna bağlı olarak boşluk
sorunlarına neden olacaktır. Lütfen sipariş vermeden önce
uygun boyutlar için kataloğa bakın.

(DC için)

Işık devreli bağlantı (Resim 7)

DIN Terminal (Sadece SY5000,500,7000,700 için)
AC devre

DC devre

Valf bağlantısı

2. Pnömatik uyarılı makina veya ekipmanları
sadece kalifiyeli personel kullanmalıdır.
Basınçlı hava, bir operatör aşina değilse tehlikeli
olabilir. Pnömatik sistemlerin montajı, kullanımı ve
onarımı eğitimli ve deneyimli operatörler tarafından
yapılmalıdır.
3. Güvenli ortam veya güvenlik kriterleri sağlanıncaya
kadar makinelere / ekipmanlara bakım yapmayın veya
makina ekipmanlarını çıkarmaya çalışmayın.
1) Makine / ekipmanın muayenesi ve bakımı sadece
güvenli kilitli kontrol pozisyonlarının onaylanmasından
sonra yapılmalıdır.
2) Ekipman çıkarılıcaksa güvenlik kriterleri sağlandıktan
sonra çıkarılmalıdır. Hava ve elektrik beslemelerini
kapatın ve sistemdeki tüm basınçlı havayı boşaltın.
3) Makine / ekipman yeniden başlatılmadan önce,
silindirlerin vb. gibi ekipmanların ani hareketini önlemek
için tüm güvenlik önlemlerini alın. (Ör; yumuşak başlatma
valfi eklenebilir)

4. Ürün aşağıdaki koşullardan herhangi birinde
kullanılacaksa SMC ile iletişime geçin
1) Verilen spesifikasyonlar ve koşullar ötesinde
ortamlarda veya ürün dış mekanlarda kullanılıyorsa.
2) Atom enerjisi, demiryolu, hava seyrüseferleri, araçlar,
tıbbi ekipmanlar, yiyecek ve içecek, geri dönüşüm
ekipmanları, acil stop devreleri, pres uygulamaları veya
güvenlik ekipmanı ile bağlantılı olan kurumlarda.
3) Özel güvenlik analizi gerektiren, insanlar ve hayvanlar
üzerinde olumsuz etkileri olan uygulamalarda.

1. Hava kanalını çıkarmak için iki adet tespit vidasını ve blok plakasını çıkarın
2. Contanın konumunu not edin ve tutun.
3. Plakayı değiştirin. Contanın olması gerektiği yerde olduğundan emin olun
tespit vidalarını takın ve sıkın.

NL: Neon lamba
R: Direnç

Dikkat

Resim 7

Şok voltaj koruması (Resim 8)

SY300(SY500) için olan hava kanalı SY3000
(SY5000) ile aynı değildir. SY300(SY500)'ün hava
kanalını SY3000(SY5000)'e monta etmeyin.
Hava kanalı parçası:
SY300 için: SY300-2A-**
SY500 için: SY500-2A-**
SY3000 için: SY3000-6A-**
SY5000 için: SY5000-6A-**

Resim 1
Gövdeden dişli bağlantılı valf: (SY5000)
1. Kablolu M8 bağlantı
2. Pilot valf
3. Valf gövdesi
4. Conta
5. Vida
6. Conta

7. Hava kanalı
8. Blok plakası
9. Vida
10. Rakor
11. Metal altlık(bar
manifold

AC olması durumunda DIN terminali (Sadece
SY5000,500,7000,700 için)
AC voltajlar için "S" Özelliğinin olması gerekmemektedir çünkü
dönüştürücünün içerisinde zaten mevcuttur. Ürün koduna "S"
harfini eklemeyin.

DIN terminali (Sadece SY5000,500,7000,700 için)
Işıklı (DZ)

Hortum bağlantısı [Resim 1,3(rakoru itin)]
1. Hortum ucunun düz kesildiğinden emin olun.
2. Hortumu rakora durana kadar sıkıca ittirin. Hafifçe geriye
doğru çekin, çıkmadığından emin olun.
3. Hortumu çıkarmak için, rakorun ucunda bulunan halkaya
basılı tutup hortumu geriye doğru çekin.



Kabloları, konektör üzerindeki +(pozitif) ve (negatif) göstergelere doğru şekilde bağlayın.



12,24 VDC dışındaki DC gerilimleri için yanlış
kablolama şok voltaj korumasına (yanlış
kutuplama problem yaratacaktır) zarar
verecektir.



Solenoiddeki kırmızı renkli kablo + (pozitif) siyah
renkli kablo - (negatif)'i temsil eder.

Resim 8

"Q" son ek değişiklikleri (SY3000)
Tabandan monteli valfler aşağıdaki resimde gösterildiği gibi
solenoid bobinin son noktasında bulunan ince mil (1) ile
bağlanır. Manifold (2) ve contada (3) eşleşen delikler vardır.
Böylece bu parçaların montaj üzerinde doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olunur.

Kablo bağlantısı

LED: Işık yayan diyon
R: Direnç

Uyarı
Enerji tasarruf devreli (M8 bağlantı hariç)
Anma gerilim değeri 24VDC ve enerji verme süresi 62
ms'den büyük olması durumunda standart ürünlere
kıyasla 1/4 oranında daha az güç tüketimine sahiptir.

En az 5 mikron'luk filtre kullanıldığından emin olun.

Manuel Tetikleme (Resim 9)

Manuel tetiklemenin doğru yapıldığından emin olmak
için Resim 9'u inceleyin.
Çalıştırmadan önce tüm güvenlik önlemlerinin
alındığından emin olun.

Kilitlenmeyen basma tip (standart)

Valf Özellikleri

Ok yönünde bastırınız

Seriler
Hava

Akışkan
2 konumlu tek bobinli

Dahili pilot uyarısı
çalışma basınç aralığı
MPa

Metal
altlık

2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

Resim 4
Resim 5

Ortam ve akışkan sıcaklığı °C
2 konumlu tek, çift bobinli

Maksimum çalışma
frekansı Hz

Resim 2: Tabandan monteli valf, metal altlıklı

3 konumlu


Kilitlenemeyen tip, basma-çevirmeli kilitlenebilir
kanallı tip, basma-çevirmeli kol tipi

Manuel tetikleme

1
3



Ana ve pilot valf için ortak egzoz

Pilot egzoz


2

Gerektirmez

Yağlama

Bağlantı pozisyonu
Darbe/titreşme dayanımı m/s

Not 2)

Not 1)

Dinamik performans testi JISB8374-1981'e göre (Bobin ısısı 20 °C, anma
geriliminde, şok voltaj koruması olmadan.)

Not 2)

Darbe dayanımı: Darbe test cihazıyla ana valf ve armatürün, her birinin bir kere
enerjilendirilip enerjilerinin kesilmesiyle, doğru açı ile düşmesinde yapılan testlerde arıza yoktur.
Titreşim dayanımı: 8.3 ila 2000 Hz frekanslı ana valf ve armatürün dik açı ve ekseni
yönünde her biri enerjili ve enerjisiz olduğunda (ilk aşamadaki değer) yapılan titreşim testinte arıza
olmamıştır.

Solenoid özellikleri
Bobinden kablolu (G).(H), L tip soket bağlantılı (L), M tip soket bağlantılı (M), DIN bağlantılı
(D)(Y), M8 bağlantı (W)

Elektrik girişi
Bobin Nominal Gerilimi V





4
5
6

Kabloları, konektör üzerindeki +(pozitif) ve (negatif) göstergelere doğru şekilde bağlayın.
(kutupsuz yapıda olması durumunda bağlantı yönü
fark etmemektedir)
12,24 vDC dışındaki DC gerilimleri için yanlış
kablolama şok voltaj korumasına (yanlış kutuplama
problem yaratacaktır) zarar verecektir.
Solenoiddeki kırmızı renkli kablo + (pozitif) siyah
renkli kablo - (negatif)'i temsil eder.

Enerji tasarruf tipli
Standart

Şok voltaj koruması (Resim 6)

Görünür güç (VA) AC
(nominal gerilimde)
Şok voltaj korumalı
Gösterge ışığı
(Not) AC tip sadece D,Y, ve DZ, YZ tiplerinde mevcut

1.4 (ışıklı: 1.5).
1.6 (ışıklı: 1.7) [1.7 (ışıklı: 1.8]
2.3 (ışıklı: 2.7).

2.5 (ışıklı: 2.6) [2.7 (ışıklı: 2.8].
Diyot (DIN bağlantılı, kutupsuz tipli ZNR)
LED (AC tipli DIN bağlantı'da neon lamba)

Kilitli konum

Küçük tornavida kullanarak hafifçe
döndürün.
[Tork: 0.1 Nm veya daha az olmalı]
Kilitlenebilir basma kanallı tip (E)

(DC için)

Kilitli konum

Resim 3: Gövdeden dişli valf. (SY9000)
1. Vida
2. Rakor
3. Blok plakası

4. Hava kanalı
5. Conta
6. Solenoid valf

Kurulum

DİKKAT:

Bastırırken ok yönünde döndürünüz. Eğer
döndürmezseniz kilitlenmeyen tiple aynı mekanizmaya
sahip olacaktır.

0.1 (sadece ışıklı)

0.35 (ışıklı tip: 0.4) [Din bağlantılı ışıklı tip: 0,45].

Kilitlenebilir basma kanallı tip (D)
Bastırırken ok yönünde döndürünüz. Eğer
döndürmezseniz kilitlenmeyen tiple aynı mekanizmaya
sahip olacaktır.

Dikkat:

Kuruluma başlamadan önce tüm hava ve güç kaynaklarının
kapatıldığından emin olun.

İzin verilen voltaj

Güç tüketimi
(W) DC

Kabloları, konektör üzerindeki +(pozitif) ve (negatif) göstergelere doğru şekilde bağlayın.
12,24 VDC dışındaki DC gerilimleri için yanlış
kablolama üniteye zarar verecektir.
Kırmızı renkli kablo + (pozitif) siyah renkli kablo (negatif)'i temsil eder.

DIN Terminali Tipi



Serbest
Bobinden kablolu ve soket bağlantılı: IP40,
DIN bağlantılı: IP65, M8 bağlantılı: IP65

Koruma tipi

Şok voltaj koruması (Resim 5)

UYARI:

Resim 9

BU VALFLERİ PATLAYICI ORTAMLARDA
KULLANMAYIN.
Bu valfler su veya yağ damlacıklarına maruz kalırsa,
valflerin gerekli korumaları olduğundan emin olun.
Valfin uzun süreli enerjilendirilmesi düşünülüyorsa bu
konu hakkında SMC'ye danışın.

Resim 6

5 yollu valfin 3 yollu valf gibi kullanılması
SY serisi valfler B port'nun körlenmesiyle 3 yollu valf olarak
N.A veya N.K olmak üzere kullanılabilir. Egzoz portlarının
körlenmediğinden emin olun. 3 yollu çift bobinli valf olarak
kullanılabilir.

Bağlantı kablosu

M8 bağlantı

Takma - Konnektörü doğrudan selenoidin
pimleri üzerine itin, dudağın, solenoid
kapağını sıkıca "kilitlediğinden" emin olun.
Çıkarma - konnektör uç kısmına basıp geriye
doğru çekerek valften ayırın.

Son plaka
Son plaka

DİKKAT
Resim 10

DXT170-71-1

Resim 11

2
1
1) Besleme/Egzoz Bloğu
2) Vida
3) Conta
4) Manifold bloğu
5) Gergi civatası
6) Somun
7) DIN rayı

3
4

M8 tipi konnektör IP65 koruma sınıfına sahiptir.
Yani toz ve su püskürtmelerine karşı
dayanıklıdır (BS EN 60529: 1992'ye göre).
Fakat suda kullanılamayacağını lütfen
unutmayınız.
Lütfen kablo tertibatlı bir SMC konektörü veya
IEC60947-5-2'ye uygun sensörler olarak bir
tane FA kullanın.
(M8 3-pinli vidalı tip).
Yukarıda belirtilenden başka bir konnektör
kullanılırsa veya yeterince sıkılmazsa IP65
korumasını karşılayamayacağını lütfen
unutmayın.
Manifold üzerindeki bir valfe bağlantı için dış
çapı 10,5 mm'den büyük bir konnektör
kullanılırsa sıkıntı olabileceğini lütfen unutmayın.
Bağlantı:
Kablo konnektöre takılırken doğru yönde
takıldığından emin olunmalıdır. Konnektör
üzerindeki ok yönünün valfdeki üçgene hizalı
olacak şekilde takın. Eğer yanlış yönde
takılmaya zorlanılırsa bu durum pimlerde hasara
vs. yol açabilir.
Konektörü takarken, lütfen el ile sıkın (0,4 ila 0,6
Nm), çünkü bir aletin kullanılması hasara neden
olabilir.
Sökme:
Tutma halkasını sökün. Konnektörü bağlantı
ekseninde düz bir şekilde valften çıkarın.

Ayar vidası

Resim 12

Münferit egzoz ara parçası (SY3000)

Konnektörü takma ve çıkarma

Resim 15

6

Münferit besleme ara parçası (SY3000)

DIN bağlantı

DİKKAT

1.
Sökme16
Resim
Ana ayar vidasını (setskur) sökün.
Gövdeyi kaldırın
Contayı tutun.
2. Yeniden bağlama
Contayı pimlerin üzerinden değiştirin,
Doğru yönlendirmeyi sağlayarak muhafazayı pimlere
takın,
Sabitleme vidasını sıkın.
Kabloların DIN tipine bağlanması
Yukarıda gösterildiği gibi selenoidi gövdeden ayırın.
1. Salmastra somununu gövdeden sökün.
2. Kauçuk rondela ve pulu çıkarın
3. Bağlantı kutusunu aşağıda belirtildiği gibi gövdeden
çıkarın:-Ufak bir tornavidayla, bağlantı kutusunu
gövdeden çıkarın.
IP65 koruma sınıfını karşılamak için kablolama kablosu
(Ø3,5 ~ Ø7) kullanın. Salmastra somununu ve ayar
vidasını belirtilen tork aralığında sıkın.
4. Kabloları (kutupsuz) bağlantı kutusuna takmadan önce
salmastra somunundan, puldan, kauçuk rondeladan ve
gövdeden geçirin.
5. Kabloları 1 ve 2 kablo bağlantı fişlerine takın.
6. Bağlantı kutusunu gövdeye yeniden takın ve elektrik
girişinin doğru yönde olduğunu kontrol edin. 4 konum
mevcuttur (aşağıda önlemlere bakınız).
7. Kauçuk rondelayı gövdeye doğru itin.
8. Pulu gövdeye doğru itin.
9. Salmastra somununu tamamen sabitlenene kadar
vidalayın.
10. Contanın pimlerin üzerine yerleştirildiğinden ve
pimlere iterken gövdenin dikey tutulduğundan emin
olarak muhafazayı selenoid valfe yeniden takın.
11. Sabitleme vidasını gereken tork değerinde sıkın.
Önlemler:
Gösterge ışıkları olması durumunda, elektrik kablosunun
göstergesine zarar vermekten kaçının. Kablo giriş yönü
manifold valflerinde kısıtlıdır. Soket konnektörünü valfe
her zaman dikey olacak şekilde takın, açılı takmayın.

Egzoz portu
(her iki taraf)

Besleme portu

Resim 20

Resim 19

DİKKAT: Hava ve güç beslemesini manifolddan ayırın. Manifoldu sökmeden önce havanın tahliye
edildiğinden ve bağlantıların çıkarıldığından emin olun.
Besleme ve egzoz çıkışları şunlardan birine takılabilir; valfin kablosu veya valfin uç plakası. Fabrikada monte
edilmişse, uç plakaya bakacak şekilde takılırlar.
NOT: Kablolama ünitesi bölümünün korunması için, EA portundaki hortumlamalar doğrudan valfın egzozuna
maruz kalmayacak şekilde düzenlenmelidir.
Vida sıkma torku: M2: 0,16 Nm
M3: 0,8 Nm
M4: 1,4 Nm

Körleme Plakası

Kısa başlık

7

(SY9000: Tip 43)

Münferit besleme ara parçası (SY9000)

DİKKAT:

1. Selenoid valf
2,4. Conta
3. Münferit besleme
ara parçası

DIN ray özellikli manifoldun takılması
DIN rayına DIN rayı özellikli manifoldları monte
ederken, 2-5 istasyon için minimum 2 sabitleme yeri,
6-10 istasyon için 3 sabitleme yeri, 11-15 istasyon
için 4 sabitleme yeri ve 16-20 için 5 sabitleme yeri
kullanın.
Yukarıdaki talimatların önerdiğinden daha az
sabitleme kullanılırsa, DIN rayı ve manifoldu
bükülebilir, bu da hava kaçağı gibi sorunlara neden
olabilir
DIN rayına valf bağlantısı (SY3000-SY5000)

5

3

D tarafı

2
3

2
3
4

B tarafındaki tırnağı raya takın ve valfi ok yönünde
aşağı doğru iterek yerine oturtun.
B Tarafı

Resim 14 (Tip 60)

B tarafındaki durdurucuyu (reçine
kısmı) DIN rayına takın ve valfi ok
yönünde aşağı doğru iterek yerine
oturtun.

2

1) Selenoid valf
2) Besleme/Egzoz Bloğu
3) Sonlama bloğu
4) Burç
5) DIN rayı
6) DIN rayı tutma vidası

1

4

A Tarafı

Resim 22. Geçmeli soket tip

Resim 21. Metal manifold tipi

Manifold bloğuna valf eklenmesi

4

2

DIN rayına valf bağlantısı (SY9000)

A Tarafı

Resim 13 (Tip 60)

1. Selenoid valf
2,4. Conta
3. Münferit egzoz
ara parçası
1

1

Not 1) 11 istasyon veya daha fazla ve besleme/egzoz
blokları için manifold alttıkları eklenmek isteniyorsa
Not 2) Uç blok cıvatası yeniden kurulumda yeterince
sıkılmazsa hava kaçakları meydana gelebilir. Hava
beslemeden önce, bloklar arasında boşluk olmadığını ve
DIN rayına sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.

6
Resim 17

B Tarafı

Münferit egzoz ara parçası (SY9000)

Resim 18

DİKKAT: Hava ve güç beslemesini manifolddan ayırın. Manifoldu sökmeden önce havanın tahliye
edildiğinden ve bağlantıların çıkarıldığından emin olun.
Besleme ve egzoz çıkışları şunlardan birine takılabilir; valfin kablosu veya valfin uç plakası. Fabrikada
monte edilmişse, uç plakaya bakacak şekilde takılırlar.
NOT: Valf kablolarının ve selenoidin korunması için, egzoz bağlantıları (EA) öyle ayarlanmalıdır ki, selenoid
veya kablolar üzerinden havanın egzoz edilmediğinden emin olunmalıdır.
Vidalama sıkma torku: M2: 0,16 Nm
M3: 0,8 Nm
M4: 1,4 Nm
Münferit Besleme ve Egzoz Ara Parçası (Gövdeden Dişli Bağlantı)
Resim 17 & Resim 18

Bu ara parçalar valf ile manifold tabanı arasında gösterildiği gibi oturur.
1. Montaj:
a) Valfi sökün (1)
b) Montaj contasını tutun
c) Besleme ve egzoz ara parçasını takın (3) contanın (4) manifold ve ara parçası arasına oturmasını
sağlayın(3).
2. Değişim:
a) Valfi değiştirin (1), contanın (2) valf (1) ile ara parça (3) arasına yerleştirildiğinden emin olun. Vidaları
gereken tork değerlerinde sıkın.
b) Hava ve güç kaynaklarını yeniden yerleştirin
c) İşlev testi

3

5

U tarafı

Resim 23 (Tip 60)
DİKKAT: Hava ve güç beslemesini manifolddan ayırın. Manifoldu sökmeden önce havanın
tahliye edildiğinden ve bağlantıların çıkarıldığından emin olun.
1. DIN rayı sıkıştırma vidalarını sökün (6)
2. Yeni eklenmesi planlanan valfin olduğu bölgedeki valfleri ayırın.
3. Resim 13 ve 14'de gösterildiği gibi valfleri DIN rayına monta edin.
4. Bir uç plakayı DIN rayına sabitledikten sonra, valf bloklarını ve diğer ucunu sabitlenmiş uç plakasına
doğru bastırın, ardından diğer uç plakasındaki sıkıştırma vidasını sıkın.
Not: Parça eklerken besleme ve egzoz blokaj disklerinin doğru takıldığından emin olun.

Manifold alttıkları nasıl genişletilir.
2

U tarafı

6

DIN rayı serbest
bırakma düğmesi

1

Konnektör
montaj vidası

U tarafı

2 tarafta valf montaj
vidası

3

Civata A

4

1. Besleme/Egzoz bloğu
2. Vida
3. Conta
4. Manifold bloğu
5. Gergi civatası
6. Somun
7. DIN rayı

Blok ayırma
düğmesi

Ayar vidası

5
7

Kapak

Resim 28
(Soketsiz tip)

D tarafı
Priz
muhafazası

D tarafı

Resim 24 (Tip 23)
Sadece SY9000

DIN rayı serbest
bırakma düğmesi

U tarafı

DİKKAT: Hava ve güç beslemesini manifolddan ayırın. Manifoldu sökmeden önce havanın tahliye
edildiğinden ve bağlantıların çıkarıldığından emin olun.
Tip 23 manifold altlığını genişletmek için manifold bloğu tertibatının yanı sıra gergi cıvataları da gereklidir.
Gergi cıvatalarının uzunluğu istasyon sayısına bağlı olarak değişir; bu nedenle genişletilmiş (veya daraltılmış)
manifold altlığı için uygun gergi cıvatalarını sipariş edin.(Tip 23P (Resim 25) manifoldlar için istasyon
sayısındaki değişiklikler, herhangi bir ek istasyon için kablo düzenek ve üniteleri gerektirir)

Priz
muhafazası

Pimi takmak
için N işareti

Uç blok
civatası (A)

1. Manifold tabanını bağlayan iki gergi cıvatasını (5) gevşetin ve sökün. (DIN rayı tipi olması durumunda, U
veya D tarafındaki DIN rayı tutma vidasını da gevşetin).
2. Yeni bir istasyonun eklenilmesinin istedildiği noktadan blokları ayırın.
3. Eklenecek manifold blok tertibatını (varsa DIN rayına) monte edin.
4. Blokları, aralarında boşluk kalmayacak şekilde tutun, uygun gergi cıvatalarını genişletilmiş manifold
tabanına yerleştirin ve sıkın.
Not: Parça eklerken besleme ve egzoz blokaj disklerinin doğru takıldığından emin olun.

Bu kısmı DIN rayına geçirin ve
ardından klik sesi duyulana
kadar ok yönünde bastırın.

Resim 32

DİKKAT:
D-Sub Konnektör (45F)

Sıkma torku: 2.9 Nm
DIN rayı tipinde, önce gergi cıvatalarını sıktığınızdan emin olun ve ardından DIN rayı tutma vidalarını sıkın
(Sıkma torku 1.4 Nm)

Körleme Plakası

Besleme ve egzoz blokaj diskleri

Yassı şerit kablo (45P*)

Terminal Bloğu (45T, T1)

Blok ayırma
düğmesi

Resim 29
(Geçmeli Soketli tip)

D tarafı

DİKKAT:
Resim 26
Besleme:
Bir manifoldun birden fazla basınçlı hava ile
beslemesi gerekiyorsa, farklı basınca maruz kalan
istasyonlar arasına blokaj diski ekleyin.
Egzoz:
Bir devredeki valfin egzozu başka bir istasyonu
etkiliyorsa veya standart bir manifoldda harici pilot
uyarılı çift basınç valfi kullanılıyorsa, egzozu izole
etmek için istasyonlar arasına egzoz blokaj
disklerini takın. Her iki egzoz deliğine de iki blok
disk gereklidir.

Toz
kapağı

Körleme Plakası
- Yassı şerit kablolu manifold tipi için
Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi elektrik bağlantısı
üzerine toz kapağı takılması
Resim 25

DIN ray özellikli manifoldun takılması
DIN rayına DIN rayı özellikli manifoldları monte
ederken, 2-5 istasyon için minimum 2 sabitleme yeri,
6-10 istasyon için 3 sabitleme yeri, 11-15 istasyon için
4 sabitleme yeri ve 16-20 için 5 sabitleme yeri kullanın.
Yukarıdaki talimatların önerdiğinden daha az sabitleme
kullanılırsa, DIN rayı ve manifoldu bükülebilir, bu da
hava kaçağı gibi sorunlara neden olabilir

Besleme ve Egzoz Bloğu

Not 1) 10 istasyon veya daha fazla ve besleme/egzoz
blokları için manifold alttıkları eklenmek isteniyorsa
Not 2) Uç blok cıvatası (A) yeniden kurulumda yeterince
sıkılmazsa hava kaçakları meydana gelebilir. Hava
beslemeden önce, bloklar arasında boşluk olmadığını ve
DIN rayına sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.

Manifold Rakorları
Kayışlı kablo
Pim

Klips

Not: Pimleri taktıktan sonra, pimlerin
kilitli olduğunu kontrol etmek için
kabloları hafifçe çekin
Rakor
gövdesi

Bu parçayı DIN rayına geçirin ve
ardından klik sesi duyulana
kadar ok yönünde bastırın.

O-Ring

Resim 30: Besleme ve Egzoz bloğu

Egzoz bloğu diski etiketi

Resim 27
Besleme, egzoz bloğu diski etiketi

Yukarıdaki resimde gösterilen etiketler, besleme ve egzoz blokaj diskleri kullanılması durumunda, manifold
bloğunun dışına takılır. İç kısımda monte edilmiş blokaj disklerinin konumunu gösterirler.
Not: Fabrikada montajlanmış bir şekilde sipariş edilen blokaj disklerinin etiketleri manifolda takılmış bir
şekilde gelecektir.

Not: Konektörü ana üniteden çıkardıktan
sonra pimleri takın. Pimleri taktıktan sonra,
pimlerin kilitli olup olmadığını kontrol etmek için
kabloları hafifçe çekin.

Not: Kayışlı kabloları iyice
takın

Resim 32

DİKKAT:

Blokaj diskinin tayini

Besleme bloğu diski etiketi

Konnektör

Resim 31

1. Konektör tipine bağlı olarak, kullanılabilecek solenoid sayısı sınırlıdır. Eklenebilen manifoldlar kullanılabilir solenoid
sayısını aşamaz.
2. Manifolda ekleme yapmak için manifold bloğu takma montaj konumu her zaman U tarafındadır, çünkü kablolar ilgili
konektörlere D tarafından sırayla bağlanır.
3. Uç blok cıvatası (A) yeniden kurulumda yeterince sıkılmazsa hava kaçakları meydana gelebilir.
Hava beslemeden önce, bloklar arasında boşluk olmadığını ve DIN rayına sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.

Koruyucu Kapaklı Konnektör grubu
Koruyucu kapaklı konnektör düzeneği toz korumasını
arttırır.
- Konnektör bölümü ile temasa geçen kirlilikler
nedeniyle olası kısa devre problemlerini önlemede
etkilidir.
- Kapak malzemesi, mükemmel hava kabiliyetine ve
elektrik yalıtım özelliklerine sahip kloropren kauçuktur.
Ancak, kesme yağı ile temas ettirmemeye dikkat edin.
- Yuvarlak kordon düzgün görünüm sağlar
Manifold kullanırken ters basıncın etkisi
Valfler manifolda monte edildiğinde ters basınç
nedeniyle olası arızalar meydana gelebilir. Bu sorun
ortaya çıkarsa, uygun önlemleri alın.
Uzun süreli sürekli enerji
Valf uzun süre sürekli olarak enerjilenecekse SMC ile
temasa geçin.

Yağlama

DİKKAT:
Yağlama
Valf, üretim aşamasında yağlandığı için çalışması
boyunca haricen yağlama gerektirmemektedir.
Sistemde bir yağlayıcı kullanılıyorsa, Sınıf 1, ISO VG32
türbin yağı kullanın (katkı maddesiz). Sistemde
yağlama maddesi kullanıldıktan sonra, imalat sırasında
uygulanan orijinal yağlama maddesi yıkanacağı için
yağlamaya devam etmelisiniz. Türbin yağı Sınıf 2, ISO
VG32 (katkı maddeli) için SMC ile irtibata geçin

Kısma
Pilot valf ve ana valf ortak egzozu paylaştığından
hortumlama esnasında egzoz kısımlarının
engellenmediğinden emin olun.

Besleme havası

DİKKAT:
Anahtarlama devresi

Güç kaynağı

Kaçak
voltaj

Valf

Kaçak akım

1) Voltaj kaçağı
Anahtarlama cihazının korunması için C-R cihazı (şok
voltaj koruması) kullanıldığında, voltaj kaçağının C-R
cihazının üzerinden geçerek artacağını unutmayın.
Artık voltaj kaçak koruması aşağıdaki gibi olmalıdır:
DC bobin: Anma geriliminin % 3'ü veya daha azı
AC bobin: Anma geriliminin % 8'i veya daha azı
2) SSR veya triyak çıkışı ile AC için solenoid valfini
sürün.
a) Kaçak akım:
Çıkış elemanının dalgalanma devresinde C-R elemanı
varsa, kapalı (OFF) bile olsa hafif akım akar. Valfin
yeniden konumlamasında arızaya neden olur.
Yukarıda gösterildiği gibi değer izin verilen değerin
üzerine çıktığında önyükleme direncini takın.
b) Minimum yük kapasitesi (minimum yük akımı):
Valfın tüketim akımı, çıkış elemanının minimum yük
kapasitesinden düşük olduğunda veya tolerans küçük
olduğunda, çıkış elemanı bazen kendini değiştiremez.
Böyle bir durumda lütfen SMC'ye danışın.
3) Şok voltaj koruması
Şok voltaj koruması, Zener diyotları veya ZNR'ler gibi
sıradan olmayan diyotlar içeriyorsa, koruyucu
elemanlarla nispetle artık ve nominal gerilim kalır. Bu
nedenle, şok voltaj gerilim korumasına dikkat edin.
Diyotlar durumunda, artık voltaj yaklaşık 1 V'dir.

4) Düşük sıcaklıklı ortamlarda kullanım
Spesifikasyonlarda aksi belirtilmedikçe,
çalışma sıcaklığı –10 ℃ 'ye kadar mümkündür.
Drenajın, nemin vb. katılaşmasını veya donmasını
önlemek için uygun önlemler alınmalıdır.
5) Montaj yönleri.
Tüm montaj yönleri mevcuttur.

Hortumlama
DİKKAT
Sıkma Torkları
Rakor vs. takarken aşağıda gösterilen tork değerlerini
dikkate alınız.

Vida dişi

Uygun sıkma torku (Nm)

UYARI
Temiz hava kullanın
Basınçlı hava beslemesi kimyasallar, sentetik
malzemeler (organik çözücüler dahil) aşındırıcı gaz
vb. İçeriyorsa, hasara veya arızaya neden olabilir.

DİKKAT:
Hava filtresi kullanın
Valfin giriş kısmında en az 5 mikron veya daha az
filtre kullanıldığından emin olun.

Çevre Koşulları
UYARI
1. Valfi; aşındırıcı gazlar, kimyasallar, tuzlu su, su veya
buharla doğrudan temas ettiği ortamlarda kullanmayın.
2. Patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
3. Yüksek titreşimli veya yüksek darbe etkisine maruz
kalınacak ortamlarda kullanmayın. Her ürün modeli için
uygu çalışma şartlarını kontrol edin.
4. Valf uzun süre boyunca direk olarak güneş ışığına
maruz kalmamalıdır. Koruyucu kapak kullanın.
5. Yayıcı ısıları giderin.
6. Su damlacıkları, yağ, kaynak sıçraması vb. ile
temasın mümkün olduğu bir atmosferde kullanıyorsanız,
uygun önleyici tedbirleri alın.
7. Solenoid valfler bir kontrol paneline monte edildiğinde
veya uzun süre enerjilendiğinde, aşırı ısı oluşmaması
için önlemler alın. Ortam sıcaklığının ürünün çalışma
ortam sıcaklığı içerisinde kaldığından emin olun.

Çevre Koşulları
UYARI
1. Bakım prosedürleri kullanım kılavuzunda
gösterilmiştir.
Uygun bir şekilde bakım yapılmazsa, makine veya
ekipmanın arızalanmasına ve hasar görmesine neden
olabilir.
2. Makine bakımı, basınçlı hava besleme/egzozu.
Makineye bakım yapılacaksa, önce iş parça ve
ekipmanların düşmesini vb. önlemek için önlemlerin
alındığını teyit edin. Ardından besleme basıncını ve
elektriksel gücünü kesin ve sistemdeki basınçlı havayı
tahliye edin. Montaj veya değiştirme işleminden sonra
ekipman yeniden başlatılacaksa, iş elemanlarının vb.
başlangıç konumlarını kontrol edin.
3. Düşük frekanslı çalışma
Arızaları önlemek için valfler en az 30 günde bir
tetiklenmelidir. (Hava beslemesine dikkat edin)

UYARI
Manuel Tetikleme:
Manuel tetiklemeye basındığında, bağlı olduğu
ekipman çalışmaya başlar.

Kablolama

Ürün hakkında soru sormak için lütfen aşağıdaki
telefon numaralarından iletişime geçin.

DİKKAT
Polarite
Işıklı ve şok voltaj korumalı bir selenoid valfe DC güç
uygulandığı zaman polariteye (kutuplara) dikkat ediniz.
Polarite göstergeleriyle alakalı;
Polariteyi korumak için diyot yoksa;
Polarite bağlantısı yanlışsa, valfdeki diyot veya kontrol
ekipmanındaki anahtarlama cihazı veya güç
kaynağında hasar görebilir.
Polariteyi korumak için diyot varsa;
Polarite bağlantısı yanlışsa, valf anahtarlanamaz.

İngiltere
İtalya
Hollanda
İsviçre
İspanya
Yunanistan
Finlandiya
Belçika

Türkiye
Almanya
Fransa
İsweç
Avusturya
İrlanda
Danimarka
Norveç
Polonya

0212 489 0 440

