
With DIN block 

Earth 

*DC2W, 2.2W lamba ile Güç tüketimi 

Kablolama (Şekil 3) 

038A/Eng 
 

 Kurulum ve Bakım Kılavuzu 
VG342 Serisi Solenoid Valf 3 Portlu Pilot Poppet Tipi 
İleride başvurmak için lütfen bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın 

Bu kılavuz mevcut valf kataloğu ile birlikte okunmalıdır. 

 Pilot valf özellikleri   
Not 4: Bu solenoid valf pilot tiptedir,  giriş basıncının minimum 
basıncın altına düşmemesine dikkat edin.  

 
 Lamba / dalgalanma gerilimi koruma devresi  

 

 Güvenlik talimatları  
 

Bu güvenlik talimatları, tehlikeli bir durumu ve/veya ekipmanın 
hasar görmesini önlemeye yöneliktir. Bu talimatlar, "Dikkat", 
"Uyarı" veya "Tehlike" etiketiyle potansiyel tehlike seviyesini 
gösterir. Güvenliği sağlamak için ISO4414 (Not1), JIS B 8370 
(Not2) ve diğer güvenlik uygulamalarına uyduğunuzdan emin 
olun. 
Not 1: ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - Ekipmanın iletim ve 
kontrol sistemlerine uygulanması için öneriler.. 
Note 2: JIS B 8370: Pnömatik sistem aksiyomu. 

DİKKAT : Operatör hatası yaralanmalara veya 
ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. 

2. Pnömatik olarak çalıştırılan makine ve ekipmanı 
yalnızca eğitimli personel çalıştırmalıdır. 
Basınçlı hava, operatörün bilgisi yok ise tehlikeli olabilir. 
Pnömatik sistemlerin montajı, kullanımı veya onarımı 
eğitimli ve deneyimli operatörler tarafından yapılmalıdır. 

 
3. Makinedeki ekipmana bakım yapmayın veya 

güvenlik onaylanana kadar bileşeni çıkarmaya 
çalışmayın. 
1) Makine ekipmanın kontrol ve bakımı sadece güvenli kilitli 

kontrol pozisyonlarının onaylanmasından sonra 
yapılmalıdır. 

2) Ekipman çıkartıldığında, yukarıda belirtildiği gibi güvenlik 
işlemini onaylayın. Hava ve elektrik beslemelerini kapatın 
ve sistemdeki tüm kalan basınçlı havayı boşaltın. 

 
 
 

Not 1: Nominal gerilimde 
Not 2: Yarı standart 

 
 Düşük tüketim tipi VO307Y özellikleri  

 
Elektronik kontrol v.b. düşük güç tüketimi gerektiğinde DC2W VO307Y tipini kullanın 

Aşağıdaki özellikler standart üründen farklıdır. 

* 100VDC: 2.4W, 2.6W lamba ile

UYARI: Operatör hatası ciddi yaralanmalara 
veya can kaybına neden olabilir. 

 
TEHLİKE : Aşırı koşullarda, ciddi 
yaralanma veya yaşam kaybının olası bir 
sonucu vardır. 

 

  UYARI 

1. Pnömatik ekipmanın uyumluluğu, pnömatik sistemi 
tasarlayan veya spesifikasyonlarına karar veren 
kişinin sorumluluğudur. 
Burada belirtilen ürünler çeşitli çalışma koşullarında 
kullanıldığından, belirli pnömatik sistem için uyumlulukları 
vardır. Spesifik gereksinimleri veya spesifik gereksinimlerinizi 
analiz ve/veya testlerden sonra karşılayabilir. 

3) Makine / ekipman yeniden başlatılmadan önce, silindirlerin 
ani hareketini önlemek için tüm güvenlik önlemlerini alın. 
(Geri basınç oluşturmamak için yavaş yavaş sisteme hava 

verin,yani bir yumuşak başlatma valfi kullanın). 
 

4. Ürün aşağıdaki koşullardan herhangi birinde 
kullanılacaksa SMC ile irtibata geçin: 
1) Belirtilen spesifikasyonların dışındaki koşullar ve ortamlar 

veya ürün dışarıda kullanılıyorsa. 
2) Atom enerjisi, demiryolu, hava seyrüsefer, araçlar, tıbbi 

ekipman, yiyecek ve içecek, eğlence ekipmanları, acil 
durdurma devreleri, press uygulamaları veya güvenlik 
ekipmanları ile bağlantılı tesisler. 

3) Özel güvenlik analizi gerektiren insanlar, mülkler veya 
hayvanlar üzerinde olumsuz etki yapma olasılığı 
bulunan bir uygulama. 

  DİKKAT 

Hava besleme hattının 5 mikrona filtre edildiğinden emin olun. 

 Elektrik bağlantısı (Şekil 2)  
 

DIN terminali (lamba / dalgalanma voltajı koruma devresi ile) 
bağlantıları aşağıdaki gibidir. Her birini güç kaynağı tarafına 
bağlayın. 

 
 
 
 
 
 

Terminal No. 1 2 
DIN block + - 

 
Şekil 2 

3. Terminal vidasını $ sökün (veya Y şekilli terminali gevşetin) 
blok Ⓢ, terminali muhafazaya Ⓢ monte edin ve vidayı $ güvenli 
bir şekilde sıkın. 
Not: Vidayı 5 kgf / cm ±% 15 tork aralığında sıkın. 
Uyarılar:: 
a) Kablolama çıplak kablolarla yapılabilir. Böyle bir durumda, 

vidayı $ gevşetin, telleri brakete $ koyun ve vidayı tekrar sıkın 
b) Kablonun Ⓖ maksimum dış çapı ø4,5 mm ila ø7,0 mm 

arasında olmalıdır. 
c) Geçerli kablo yüzük tipleri tabloda gösterilmiştir.. 

 
O şekilli 
yüzük 

Y şekilli 
yüzük 

O şekilli 
yüzük 

Y şekilli 
yüzük 

O şekilli 
yüzük 

Y şekilli 
yüzük 

0.3-3 0.3-3 1.25-3 1.25-YAS3 0.5-3 1.25-B3A 
1.25-3 
1.25-3S 

1.25Y-3 
1.25Y-3.5 

 1.25-YAS3.5 1.25-3 1.25-C3A 

 
 Montaj  

1. Kabloyu sıkıştırma somunu, pu, kauçuk sabitleme 
parçasından ve muhafazadan geçirin. 

 
 
 
 
 

Şekil 5 
Kullanılan durum 
Buradaki pilot tahliye deliği nedeniyle lütfen manuel tetikleme 
parçasında toz veya yabancı madde birikmemesine dikkat edin. 

 
Koruma yapısı hakkında dikkat 
Koruma yapısı işçinin, yabancı maddenin veya su temasından 
korunmayı amaçlamaktadır, Bu vana IP65 koruma yapısına 
sahiptir, ancak dış mekana monte edilmişse lütfen koruma 
kapağı kullanın. 

 
  UYARI 

 Valf Özellikleri  

 
Kullanım tipi N.K. / N.A. veya Ortak 
Operasyon Dahili pilotlu Harici pilotlu 
Çalışma basıncı aralığı 0.2~0.9MPa (2.0~9.2 kgf/cm2) -101.2 kPa~0.9MPa (1 [Torr]~9.2 kgf/cm2) 
Harici pilot basıncı - Aşağıdaki tabloya bakın 
Not 1): Tepki süresi 30ms maks. ( 0.5MPa [5.1 kgf/cm2]) 
Maks. çalışma frekansı 5c/s (Min. çalışma frekansı: 1c/30 gün JIS B8374-1981) 
Ortam ve sıvı sıcaklığı Maks. 50°C Note 2)

 

Yağlama     Gerekli değil (yağlama sağlanmışsa, türbin yağı #1 ISO VG32 kullanın) 
Manuel tetikleme Kilitlemesiz itme tipi 
Not 3) Montaj şekli Serbest 
Darbe / titreşim dayanımı 150, 50m/S2 (45~1000Hz) 
Ağırlık *1.1kg 

Not 1: JIS B8374-1981 dinamik performans testine göre (bobin sıcaklığında aşırı gerilim koruma devresi olmayan nominal                             
voltajda 20 °C)  
Not 2: -10 °C'ye kadar kullanılabilir. Ancak lütfen nemin donmamasına dikkat edin. 
Not 3: Darbe dayanımı: Düşme darbe test cihazı kullanılarak yapılan testten, ana vana ve armatürün eksenine ve dik açı 

yönüne, her seferinde enerji verildiğinde ve enerjisi kesildiğinde hiçbir arıza yoktur. 
Titreşim dayanımı:     8.3 ~ 2000Hz 1 tarama ile testten ana vana ve armatürün eksenine ve dik açı yönüne, her seferinde 

enerji verildiğinde ve enerjisi kesildiğinde arıza yok. (İlk aşamadaki değer.) 
 

 Harici pilot özellikleri  

 
2. Terminale uygun şekilde bağlayıp vidaları iyice sıkın 

Terminali muhafazanın içerisine iyice takın ve üst 
ksımdaki civatayı takıp sıkın. 

Not: Vidayı 5 kgf / cm ±% 20 tork aralığında sıkın. 
Uyarılar: Konektör yönü, muhafazanın terminal ve terminal 

bloğunun Ⓢ montajına bağlı olarak 180 derecelik bir 
açıyla değiştirilebilir. 

 Valf koşulunu değiştirme yöntemleri  

Manuel tetikleme geçersiz kılma işlemi 
Bağlı ekipman çalışmaya başlayacağında manuel tetiklemeyi 
iptal etmeye DİKKAT ediniz. Tüm güvenlik önlemlerinin 
alındığından emin olun. 

 
  UYARI 

 
 Bakım  

 
HİÇBİR DURUMDA SOLENOİDİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN BU 
VALFİN DAHİLİ BİR PARÇASIDIR. EĞER DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIR 
İSE SMC GARANTİSİ HÜKÜMSÜZ KALACAKTIR. 

  DİKKAT 

 Kaçak voltaj (Şekil 6)  
 

 Temas koruması için bir C-R elemanı kullanılıyorsa, 
lütfen C-R elemanından geçebilecek kaçak voltajın 
artmasına izin verin. 

 
Ana basınç 101.2kP~0.2MPa (1 [Torr]~2.0 kgf/cm2) 0.2~0.5MPa (2.0~5.1 kgf/cm2) 
Harici pilot basıncı 0.2~0.9MPa (2.0~9.2 kgf/cm2) Ana basınca eşdeğer 

 

 
 Kurulum  

  DİKKAT 

Kuruluma başlamadan önce tüm hava ve güç kaynaklarının izole 
olduğundan emin olun. 

  UYARI 

BU VANALARI PATLAYICI ORTAMLARA TAKMAYIN. 
 

 
Fig 1 

 
Bu valfler su veya yağ damlacıklarına maruz kalmamalı, böyle 
bir durumda valflerin korunduğundan emin olun. 

 
Bir valfe uzun bir sure enerji verilecek ise lütfen SMC ‘ye 
danışın. 

 
 Yağlama  

 
Bu vanalar üretimde, ömür süresi boyunca yağlanmıştır ve ek 
yağlama gerektirmez. 

 
  DİKKAT 
Birlikte bir yağlayıcı kullanılacaksa #1 (ISO VG32) türbin yağı 
kullanılmalıdır. Eğer bir yağlayıcı kullanılıyorsa, orjinal yağlama 
maddesi özelliğini kaybedeceği için sürekli yağlama yapılmalıdır. 

 
 
 
 

Şekil 3 

 Sökme (Şekil 3)  
 

1. Konektörü cihazdan (solenoidden) çıkarmak için vidayı Ⓙ 
gevşetin ve muhafazayı Ⓢ doğrudan yukarı doğru çekin. 

2. Vidayı muhafazadan Ⓢ çıkarın. 
3. Şekil 3’te ok ile gösteriken kısımdaki çeltik terminal 

bloğunun altındadır. Düz kenarlı tornavidayı muhafaza Ⓢ ve 
terminal bloğu the arasındaki boşluğa takın ve terminal 
bloğunu Ⓢ çıkarmak için terminal bloğunu tornavida ile 
yukarı çekin. 

4. Kablo topraklamasını Ⓐ çıkarın ve rondelayı @ ve lastik 
salmastrayı Ⓐ çıkarın. 

 

 
1. Kabloyu sıkıştırma somunu, pu, kauçuk sabitleme 

parçasından ve muhafazadan geçirin. 
2. Kabloların kaplamalarını yukarıda görüldüğü gibi uygun 

şekilde soyun  

Şekil 4 
Valf durumunu değiştirirken tüm basıncın valftan çıkarıldığını 
doğrulayın. Değiştirme plakasında bulunan M4x0.7 altıgen soket 
başlı vidayı sökün ve adaptör plakası üzerindeki E işaretini 
değiştirme plakasındaki karakterle eşleştirin. Borulama aşağıda 
gösterilmiştir:- 

 
 Hortumlama  

 
Port 

Kullanım P A R 

 
N.K. 

 
Giriş 

 
Çıkış 

Egzoz 
(2 yollu 
kullanım 
için kör) 

 
N.A. 

Egzoz 
(2 yollu 
kullanım 
için kör) 

 
Çıkış 

 
Giriş 

Haricen Evrensel destek 
(Giriş hortumlaması her porta mümkün) 

 
Not 1: Dahili pilot kullanımında X portuna körleme takıldığına 
emin olun.  
Not 2: Harici pilot kullanımında X portuna hava besleyin.  
Not 3: Egzoz portu gibi hortum takılmayan portlardan toz veya yabancı 
madde girmemesiine dikkat edin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6 
Enerji kesildikten sonra bobinin her iki ucunda kalan kaçak 
gerilim yüzdesi, AC bobin durumunda %15'in altında ve DC 
bobin durumunda anma geriliminin %3'ünün altında tutulmalıdır. 

 

  DİKKAT 

1 PE portu, pilot vananın egzoz portu olduğundan, bu portu 
tıkamayın veya herhangi bir şekilde çapı daraltmayın. 

 
2 X portu, pilot vananın basınç besleme portudur ve PE portu, 

pilot vananın egzoz portudur. Hortumlama yaparken bu 
bağlantı noktalarını birleştirmekten kaçının. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürün hakkında soru sormak için lütfen aşağıdakilere başvurun 
SMC Corporation: 
ENGLAND Phone 01908-563888       GERMANY Phone 6103-402-0 
ITALY Phone 02-92711 FRANCE Phone 1-64-76-10-00 
HOLLAND Phone 020-5318880 SWEDEN Phone 08-603-07-00 
SWITZERLAND Phone 052-34-0022 AUSTRIA Phone 02262-62-280 
SPAIN Phone 945-290600 IRELAND Phone 01-4501822 
GREECE Phone 01-3426076 DENMARK Phone 8738-0800 
FINLAND Phone 9-68-10-21 NORWAY Phone 67-12-90-20 
BELGIUM Phone 03-3551464 POLAND Phone 48-22-6131847 
TURKEY Phone 212-4890440 

Symbol 
(2)  (2)  

(1) (3)  (1) (3)  
 External pilot 

(2)  

(1) (3) 


