VP500-TFP16EN-J

1 Güvenlik Talimatları - Devam
Orjinal Talimatname
İlgili direktifler için uyumluluk
beyanına bakınız

Kullanım Kılavuzu

Güvenlik Uygulamaları İçin Tahliye Valfi Serileri :

(25A-)VP#4#(R)-X536(-##),
(25A-)VP#44(R)-X538(-##),
VP#42R-X562,
VP#44R-X563,
VP544R-X575,
VP544R-X577,
VP#44(R)-X596,
VP542R-X615,
VP542-X617,
25A-VP#44#-X544
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Makina Direktifi 2006/42/EC madde 2c’de
belirtildiği şekilde bir güvenlik komponenti
Bu valflerin kullanım amacı, enerji kesildiğinde korunan sistemdeki havayı
atmosfere tahliye etmektedir. Uygun şekilde sisteme entegre edildiğinde
çiftli valfler kategori 4'e kadar kullanmaya uygundur ve tekli valfler kategori
2 ye kadar kullanılabilir (EN ISO 13849-1:2015

Bu talimatlarının amacı tehlikeli durumları, iş kazalarını önlemek ve
ürünün zarar görmesini engellemektir. Bu talimatlarda potansiyel
tehlikenin seviyesine DİKKAT, UYARI ve TEHLİKE gibi uyarılar
mevcuttur. Bunların hepsi güvenlik için önemli notlardır ve uluslararası
ISO/IEC *1 standlartlarının ve diğer güvenlik düzenlemelerinin yanı sıra
bunlar da göz önüne alınmalıdır..
*1)
ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - - Sistemlere ait genel kurallar
ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü - - Sistemlere ait genel
kurallar
IEC 60204-1: Makina Güvenliği - - Makinalardaki elektrikli
ekipmanlar (Kısım 1 : Genel gereksinimler)
ISO 10218-1 : Endüstriyel robotların kumanda edimesi Güvenlik vs..
 Lütfen ek bilgiler için kataloglara, kullanım kılavuzlarına ve SMC
ürünlerinin genel kullanım önlemlerine bakınız.
 Kullanıcı personelin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak amacıyla diğer
güvenlik önlemleriyle beraber bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz.
Bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak amacıyla güvenli bir yerde
saklayınız.
Dikkat ibaresi, düşük risli, ancak önlem alınmazsa
Dikkat hafif ya da orta seviye yaralanmalara sebep
olabilecek bir tehlikeye atıf yapar.
Uyarı ibaresi, eğer önlem alınmazsa ölüm ya da ciddi
yaralanmalara sebebiyet verebilecek orta seviye bir
Uyarı
tehlikeye atıf yapar.

Tehlike

3)

4)
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Tehlike ibaresi, eğer önlem alınmazsa ölüm ya da
ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek yüksek
seviye bir tehlikeye atıf yapar.

Uyarı

2 Özellikler - Devam

 Buradaki ürün geniş çalışma koşullarına uygun tasarlandıpından dolayı,
onun spesifik ekipmanlarla olan uyumluluğu sistem dizaynını yapan kişi
tarafından gerekli olan analizler ve uygun testler yapılarak
belirlenmelidir. 
Ürünün beklenen performansı ve güvenlik güvencesi ürünün diğer
ekipmanlarla sistemle uyumluluğuna karar veren tasarımcının
sorumluluğundadır. Bu kişi ayrıca ürünün en son katalog bilgilerine göre
ürünün özelliklerini incelemeli ve ekipmanı konfigüre ederken bunları
dikkate almalıdır.
Sadece uygun eğitimi almış personel makinayı ve ekipmanı kontrol
etmelidir.
Burada sözü edilen ürün yanlış kullanılırsa güvensiz olabilir. Ürünün
montajlanması, işletilmesi ve bakımı sadece uygun eğitimi almış ve
tecrübeli operatörler tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik önlemlerini almadan ürüne ya da mekanizmaya onarım
veya bakım yapmayınız.
Ürünün bakımı ya da incelemesi, ancak gerekli önlemler alındıktan sonra
yapılmalıdır. Düşme ya da fırlama tehlikesi olan objelere dikkat ediniz.
Ürün demonte edileceği zaman yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerini
alınız, elektrik bağlantısını kesiniz, bahsedilen tüm güvenlik
önlemlerini okumadan işlem yapmayınız.
Ürün tekrar aktive edileceği zaman beklenmeyen durumların ya da
arızanın oluşmaması için gerekli önlemleri alınız.
Ürünü belirtilen özellikleri dışında kullanmayınız 
Ürün aşağıdaki durumlardan birinde kullanılacaksa önce SMC'ye
danışınız ve güvenlik önlemlerini alınız
Direkt güneş ışığına maruz kalan ortamlarda kullanım, dışarıda kullanım
veya ürünün özellikleri dışında kalan kullanımlar.
Ürünün atom enerjisine maruz kalacağı yerler, ray hatları, havacılıkta
navigasyon, uzay, gemicilik, hareketli araçlar, askeri, medikal, gıda ve
içecek, acil durdurma uygulamaları, pres uygulamalarında kavrama ve
fren sistemleri ya da ürünün özellikleri dışında kalan kullanım yerleri.
İnsanlar, hayvanlar ya da bir mülke negatif etkide bulunabilecek özel
güvenlik analizleri gerektiren ISO 13849'un içeriği dışında kalan
uygulamalar.
Arıza durumuna karşı mekanik çalışan çift güvenlik devreleri kullanınız
ve periyodik olarak kontrol ediniz.
Her zaman ilgili güvenlikle ilgili yasalara ve standartlara uyunuz
Tüm elektriksel bağlantılar güvenli bir şekilde ve eğitimli bir personel
tarafından ulusal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır.

Dikkat
 Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.
The Burada bahsedilen ürün, temel olarak imalat endüstrisi için
tasarlanmıştır.
Farklı endüstrilerde kullanım için SMC’ye danışınız.
Anlaşılmayan hususlar için en yakın SMC satış ekibine başvurunuz.

2 Özellikler

Uyarı
Standart X536/8 dışında özel sahip ürünler (bölüm 4'te "nasıl sipariş edilir"
kısmında listelendiği gibi) bu kullanım kılavuzunda belirtilen özelliklerden
farklı özelliklere sahip olabilir.
Özel özellikler için her bir ürün için ayrı ayrı teknik çizimleri kontrol ediniz..
2.1 Valf Özellikleri
VP500
Valf tipi
Geri dönüş metodu
Akışkan
Test basıncı
Dahili pilot çalışma
aralığı
Harici pilot çalışma
aralığı

VP700
Normalde kapalı
Yay dönüşlü
Hava
1.05 MPa

2 Özellikler - Devam
-10~+50°C (donma olmadan / yoğuşma olmadan)

Yağlama

Gerek duymaz

Çalışma frekansı: Max
Çalışma frekansı: Min
Çevrim ömrü
Tepki süresi
Tütreşim / Darbe direnci
Ortam nemi
Hava kalitesi
Ortam

30 çevrim /dk
1 çevrim /hafta (2)
SMC’ye danışınız

(1)

Bkz. 2.10.2.1

Bkz. 2.10.2.2
150 / 30 m/s² (3,4)
20% to 90%
5 µm veya daha az filtrasyon
Sadece iç kullanım
IP65 (IP66(7))

Koruma
B10D
Mission time
Ağırlık
(örnekler)

VP#44-X538
VP#42-X536
VP#44-X536

10,000,000 çevrim (5)

10,000,000 çevrim (5)

10,000,000 çevrim (6)
840 g
360 g
465 g

10,000,000 çevrim (6)
1580 g
600 g
785 g

Note:
1) Eğer yağlayıcı kullanılırsa sıvıf 1 türbin yağı (katkısız) kullanınız, ISO VG32
2) Valf en kötü ihtimalle haftada bir aç kappa yapılmalıdır.
3) Şok direnci :
 Düşme testlerinde darbe kaynaklı herhangi bir arızaya rastlanmamıştır..
 Test, düşeyde enerjili ve enerjisiz konumda tekrarlanmıştır..
4) Titreşim direnci:
 8.3 ve 2000 Hz arasında yapılan testlerde bir arızaya rastlanmamıştır.
 Test, enerjili ve enerjisiz konumda tekrarlnamıştır (valf dinlenme
konumunda)
5) B10D değeri SMC’nin test koşullarına göre hesaplanmıştır.
6) Detaylar için 2.10.4 ‘e bakınız.
7) Sadece VP#44(R)-5DZ1-0##-#-X596 için.

2.4.1 Notlar
1) EN ISO 13849-2:2012 kapsamında tablo D.2 'de mekanik sensör
üretcisinden alınan değerler gösterilmiştir. Sensör, güvenlik performansını
düşürmemek için amacı dışında kullanılmamalıdır.
Omron sensör, üretici tarafından belirtilen aşağıdaki titreşim ve şok limitleri
dahilinde kullanılmalıdır.
 Açma temas süresi 0.75 basit genlikte, 10'dan 55 Hz'e kadar her yönde
45 dk boyunca 1 ms den az olmalıdır.
 Şok 300 m/s2 (açma temas süresi : 1 ms maksimum pulse)
2) Rockwell Otomasyon sensör aşağıdaki darbe ve titreşim limitlerine
tabidir:
 Darbe: IEC60068-2-7 (30Gn, 3 pulse her eksen için).
 Titreşim: IEC60068-2-6 (10…55Hz, 0.35mm genlik).
2.5 Güvenlik Özellikleri
Güvenlik Özelliği: Valften enerji kesildiğinde devre atmosfere açılır. Valf,
koruma fonksiyonu için minimum çalışma frekansı göz önüne alınarak
sürekli olarak enerjide kalabilir.

 Tek valf, uygun bir güvenlik devresi ile beraber kullanıldığında kategori
2'ye olan güvenlik standardı ile uyumludur.
 Çift valf, uygun bir güvenlik devresi ile beraber kullanıldığında kategori
2'ye olan güvenlik standardı ile uyumludur.
IBu bölümdeli "güvenlik standardı" terimi "EN ISO 13849-1" ve "Doğrulama
güvenliği standardı" ve "EN ISO 13849-2" standartlarına atıf yapar.
2.6 Pnömatik semboller (örnekler)
2.6.1 VP#42#-X536

2.2 Akış Özellikleri (Debi)

Tek Kanal

Tek Kanal

VP542-X536
Akış
yönü

:

Single channel

VP544-X536

VP742-X536

Tek Kanal
VP744-X536

1→2

2→3

1→2

2→3

1→2

2→3

1→2

2→3

(P→A)

(A→R)

(P→A)

(A→R)

(P→A)

(A→R)

(P→A)

(A→R)

C[litre/(s.bar)]

8.9

8.9

8.8

8.8

15.1

15.3

14.7

15.0

b

0.16

0.20

0.07

0.13

0.21

0.22

0.05

0.17

Cv

2.2

2.1

2.0

2.0

3.6

3.7

3.3

3.4

Akış

:

yönü

Çift Kanal

Çift Kanal

VP544-X538

VP744-X538

1→2

2→3

1→2

2→3

(P→A)

(A→R)

(P→A)

(A→R)

C[litre/(s.bar)]

6.5

6.7

10.3

9.7

b

0.08

0.10

0.08

0.08

Cv

1.3

1.3

2.3

2.1

Şekil 1 Dahili pilot
Şekil 2 Harici pilot
(Omron sensör varyasyonları)

2.6.2 VP#44#-X538

2.3 Pilot valf özellikleri
Elektrik girişi

D veya Y tip DIN terminal (3.7.1’e bakınız)

Bobin voltajı

24 VDC

İzin verilen voltaj sapması

-10% to +10%(1)

Güç tüketimi

0.45 W

Şok voltaj bastırıcı

Varistör

1) Elektrik beslemesi izin verilen değerlerin dışında olması halinde
valf durumu tanımlanmamıştır.
2.4 Mekanik sensör özellikleri

0.25 to 0.7 MPa
Ana besleme basıncı
Pilot basıncı

Ortam & akışkan çalışma
sıcaklığı

Elektrik girişi
0.25 to 0.7 MPa

Ana besleme basıncıyla aynı

Temas direnci
Minimum izin verilen yük
Çalışma voltajı

G1/2 konnektör, M12 konnektör
50 mΩ max
5 VDC 1mA (direnç yükü)
24 VDC + 10% max

Maksimum izin verilen akım değeri

50 mA(1)

Maksimum izin verilen yük indüktansı

0.5 H (1)

İzolasyon voltajı

Şekil 4 Harici pilot

(Omron sensör varyasyonları)

300 V

Elektrik şok koruma sınıfı

Sınıf II (çift izolasyon)

Kirlilik sınıfı

Level 3 (EN60947-5-1)

Titreşim / Darbe direnci

Şekil 3 Dahili pilot

Bkz.(2)(3)

 Bu ürünün sisteme uyumluluğu dizaynı yapan ya da özelliklerine
karar veren kişinin sorumluluğundadır.
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2.7 Uygunluk Beyanı

2.10 Güvenlik sistemi
2.10.1 Sistem arayüzü
2.10.1.1 Tek valf

2.10.2 Zamanlama diyagramı

Aşağıda örnek bir uygunluk beyanı (DoC) görülmektedir. Gerçek uygunluk
beyanı her bir ürünle beraber verilecektir.

2 Specifications - continued
Dikkat
Zamanlama diyagramı

Tepki süreleri değerleri SMC test koşullarında yapılmıştır ve garanti edilen
değerler değildir. Lütfen 2.10.3 'yi inceleyiniz.
 Çift valfli sistemlerde tek bir valfin arızalanması halinde egzoz zamanı
artacaktır.
 Egzoz zamanları değerleri SMC test koşullarında yapılmıştır ve garanti
edilen değerler değildir. Lütfen 2.10.3 'yi inceleyiniz.

Kontrol Girişi
Giriş Sinyali
Güvenlik Rölesi

Çıkış Sinyali

İzleme Sinyali

Hava
Beslemesi

Korunan Sistem

Not : Mekanik sensörler normalde kapalıdır. Valf enerjisizken sinyal
vermezler. Bu yüzden valf enerjilendiğinde grafikte "yüksek" olarak
gösterilmiştir.
2.10.2.1 VP544 Valf & sensör tepkisi
 Valf tepki süresi AÇIK (T1) besleme basıncı ve korunan sistemin
hacmine bağlıdır. T1 zamanları güvenlik fonksiyonu ile ilgili değildir.

2.10.1.2 Çift valf montaj
2.8 Tabandan montali valf tanıtımı
VP#44 valfler montaj oklarıyla beraber gösterilmiştir. Bu oklar altlıkta
ürünün nereye bağlanacağını gösterirler.
2.9 Ürün etiketi (örnek)

Diyagram, güvenlik standardına göre çift kanal koruma modunda ve
güvenlik rölesine bağlı valfi göstermektedir (noktalı kısım).
Kontrol Girişi
Giriş Sinyali
Güvenlik Rölesi

Çıkış Sinyali

 Valf tepki süresi AÇIK (T2) hacme (V) ve korunan sistemin akış
kapasitesine bağlıdır. Test alanındaki basıncın 0.63 MPa'dan 0.05
MPa'a düşüş zamanını referans alır. SMC'nin test koşullarına göre
hazırlanmış aşağıdaki tabloyu referans alınız.
 Mekanik sensörün AÇIK (T3) tepki süresi aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
 Mekanik sensörün KAPALI tepki süresi (T4) aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Sensör tepkisi
Hacim
Valf KAPALI tepkisi /
/ litre
T2, ms
T3, ms
T4, ms
3
1110
10
3560
30
155
20
7060
2.10.2.2 VP744 Valf & Sensör Tepkisi

İzleme Sinyali

Etiketti kod üretim tarihi yıl/ay olarak aşağıdaki tabloya göre belirtilir. /Ör :
TQ : Mart 2015)
Üretim
Yıl / Ay

Hava
Beslemesi

Korunan Sistem

Ürün Kodları
Oc Şub Mar

Nis May Haz Tem Ağu Eyl

Eki

Kas Ara

2015

To

TP

TQ

TR

TS

TT

TU

TV

TW

TX

Ty

TZ

2016

Uo

UP

UQ

UR

US

UT

UU

UV

UW

UX

Uy

UZ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2020

yo

yP

yQ

yR

yS

yT

yU

yV

yW

yX

yy

yZ

Kanal 1

 Valf tepki süresi AÇIK (T1) besleme basıncı ve korunan sistemin
hacmine bağlıdır. T1 zamanları güvenlik fonksiyonu ile ilgili değildir.
 Valf tepki süresi AÇIK (T2) hacme (V) ve korunan sistemin akış
kapasitesine bağlıdır. Test alanındaki basıncın 0.63 MPa'dan 0.05
MPa'a düşüş zamanını referans alır. SMC'nin test koşullarına göre
hazırlanmış aşağıdaki tabloyu referans alınız.
 Mekanik sensörün AÇIK (T3) tepki süresi aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
 Mekanik sensörün KAPALI tepki süresi (T4) aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

2.10.3 Akış ve tepki süresinin güvenlik fonksiyonu performansına
etkisi
Güvenlik fonksiyonu, basınçlı havayı korunan sistemden tahliye etmekle
ilgilidir. Havayı tahliye ederek tehlikenin önüne geçmek için gerekli süre
şunlara bağlıdır
 Valfin debi kapasitesi
 Valfe bağlı susturucuların varlığı
 Korunan sistemin hacmi
 Korunan sistemdeki basınç
 Korunan sistemdeki akışı kısıtlayıcı diğer öğeler

Ürünü kullanacak olan son kullanıcıdan, uygulamadaki havanın güvenli bir
şekilde tahliye olması gereken süreyi belirleyerek ürünün bununla uyumlu
çalıştığını teyit etmesi beklenir. Bu sürece uygun susturucuların seçimi vs.
dahildir.
Sistemin performansı ürün kurulduktan sonra valfin gerçek performasının
güvenlik fonksiyonuna uygun şekilde olup olmadığı mutlaka test edilmelidir.
Yapılacak testi gerçek çalışma koşullarıan mümkün olduğunca yakın
koşullarda yapınız (basınç, debi, boşaltılacak alanın hacmi vs.)

2.10.4 Güvenlik standardına göre görev zamanı
Ürünün operasyonel ömrü bölüm 2.1'de belirtilen görev süresi (ömrü) ile
sınırlı olmalıdır. Görev süresi, çevrim sayısı olarak verilmiştir. Kullanıcı,
uygulamaya göre ve ürünün çalışma frekansına göre eşdeğer bir değeri
kendisi hesaplamalıdır. Ürünün görev süresi dolduğunda yenisi ile
değiştirilmelidir.
2.10.5 Güvenlik standardına göre MTTFD
Bölüm 2.1'de verilen B10D değeri ürünün ömür değerlerinden çıkarılır.
Sistem entegratörü, B10D datasını kullanarak MTTFD ve performans
seviyesi (PL) değerlerini güvenlik standardında tarif edildiği şekilde
hesaplamalıdır.
2.10.6 Güvenlik standardına göre diyagnostik kapsam
Bu valfler güvenlik standardının E1 tablosuna göre direkt montajlıdır.
Uygun şekidle sisteme entegre edildiğinde güvenlik fonksiyonu için DC
değerine %99'luk bir katkı yapar.
2.10.7 Güvenlik standardına göre hataların yaygın endenleri
Tek valfli versiyon, tek kanallı bir sistem demektir. Bu yüzden CCF
uygulanamaz. Çift valfi versiyon ise iki kanallıdır. Bu valfin kullanımı çeşitli
uygulamalarda sistem hesabında CCF noktalarına izin vermeyebilir.

Kanal 2

Hacim
/ litre
3
10
20

Valf KAPALI tepkisi /
T2, ms
930
2750
5350

Sensör tepkisi
T3, ms
T4, ms
40

280
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3.1 Kurulum

Uyarı
 Güvenlik talimatları okunmadan ve anlaşılmadan ürünün kurulumunu
yapmayınız.
 Ürün taşıma sırasıdna zarar görmüşse ürünün kurulumunu yapmayınız.
 Ürün sistemden hava tahliyesi yaptığı sırada dışarıdan gelecek
kirlenmelere karşı korunmuş olmalıdır.
 Ürünün üzerine boyama yapmayınız. Çizmeyiniz.
 Uyarıların ve özelliklerin olduğu etiketi çıkarmayınız.
 Bakım yapmak için yeterli alan olduğuna emin olunuz. Ürünü montaj
ederken bakım yapmak için yeterli alan bırakınız.
 Elektriksel bağlantıların ve hortumların operatörün ve bakım yapacak
kişinin zarar görmeyecek şekilde yapıldığına emin olunuz.
 Eğer hava kaçağı varsa veya ürün özelliklerine uygun çalışmıyorsa
sistemi durdurunuz.
 Hava ve elektriksel bağlantı yapıldıktan sonra montaj koşullarını kontrol
ediniz. Ürünün çalışıp çalışmadığı, kaçak olup olmadığı montajdan
sonra kontrol edilmelidir.
3.2 Çevre

Uyarı
 Ürünü korozif gazın, kimyasalın, yuzlu suyun, buharın vs. olduğu otamda
kullanmayınız.
 Patlayıcı gazın olduğu ortamda kullanmayınız.
 Ürünü güneş ışığıan maruz bırakmayınız. Uygun önlemi alınız.
 Ürünü titreşime ve darbeye maruz kalacak ortamda kullanmayınız. Ürün
özelliklerini control ediniz.
 Ürünü radyasyon sıcaklığına maruz kalacak ortamda kullanmayınız.
 Ürünü güçlü manyetik alana maruz kalacak ortamda kullanmayınız.
 Uygunluk beyanında belirtilen endüstriyel alanlar dışında başka bir
alanda kullanmayınız.
 Ürün yağa, kaynak cürufuna vs. maruz kalacaksa uygun önlemleri alınız.
 Ürün kontrol paneline montaj edilecekse veya uzun süreli enerjili
kalacaksa ortam sıcaklığının izin verilen değerlerin dışına
çıkmadığından emin olunuz.
 Yükseklik için irtifa limiti vardır ve deniz seviyesinden itibaren 1000m ile
sınırlıdır.
3.3 Hortumlama

Dikkat
 Hortumlamayı yapmadan önce talaşları, kesme sıvısını, tozu vs.
temizlediğinizden emin olunuz..
 Hortum ya da rakor bağlantısını yaparken, sızdırmazlık bandının portun
içerisine girmediğinden emin olunuz. Sızdırmazlık bandını 1 diş geriden
sarınız ve o şekilde bağlantı yapınız.
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 Eğer sistemde yağlayıcı kullanılırsa sınıf 1 türbin yağı (katkısız)
kullanınız, ISO VG32. Sistemde bir kez yağlayıcı kullanılırsa yağlama
sürekli devam etmelidir, çünkü bu durumda ürünün orjinal yağı sıyırılıp
atılacaktır.
3.5 Hava beslemesi

Uyarı
 Akışkan tipi
Ürünü basınçlı hava dışında bir akışkanla kullanacağınız zaman SMC’ye
danışınız.
 Yüksek oranda nem olduğunda
Yüksek oranda nem içeren basınçlı hava pnömatik ekipmanların zarar
görmesine neden olabilir. Filtrelerden önce su tutucu ve kurutucu
kullanılmalıdır..
 Tahliye kavanozu taşması
Eğer filtrelerdeki tahliye (drenaj) kavanozu düzenli boşaltılmazsa, içinde
yoğuşan su basınçlı havaya karışacaktır. Bu da arızaya sebebiyet
verecektir. Eğer tahliye kavanozu kontrol etmesi veya tahliye etmesi zor bi
yerdeyse otomatik tahliye özelliği olan kavanoza sahip filtre kullanınız..
 Havanın çeşidi
Kimyasal, organik solvent içeren sentetik yağ, tuz, korozif gaz vs. içeren
hava kullanmayınız. Ürüne zarar verebilir ve arızaya sebebiyet verebilir.

Dikkat

 Eğer aşırı derece kuru hava kullanılıyorsa, yağlama özelliği zarar
görebilir ve ürününü ömrünü kısaltabilir. Bu durumda SMC'ye danışınız.
 Valfe yakın konumda 5µm veya daha küçük filtrasyon değerine sahip bir
filtre yerleştiriniz.
 Hava kalitesini sağlamak için soğutucu, kurutucu ve su ayırıcı vs. gibi
ekipmanlar kullanınız.
Yüksek miktarda nem içeren ve içinde yoğuşma yapan sistemler
Pnömatik ekipmanlara ve valflere zarar verebilir.
 Eğer çok miktarda karbon tozu görülürse, valften önce bir sis ayırıcı filtre
kullanınız. Eğer kompresör fazla miktarda karbon tozu üretiyorsa bu
valfin içine yapışıp arızaya neden olabilir.
 Hava beslemesi valfi çalıştıracak ve ani basınç oynamalarını tolere
edecek seviyede olmalıdır. Hava beslemesi VP500 için minimum DN10
ve VP700 için DN13 olmalıdır.
 Harici pilotlu valf kullanıldığında ana besleme basıncı ve pilot basıncının
farklı hatlardan alınması tavsiye edilir. Pilot portunda çek valfli olan A/B
seçenekleri mevcuttur. Bölüm 4'e bakınız. 
 Pilot basıncındaki düşüşü önlemek için gerekirse harici pilot hattına
çek valf bağlanabilir.

Sızdırmazlık bandı
1 diş bırakın

 Rakorları belirtilen sıkma torkuna göre sıkınız
Bağlantı diş tipi (R, NPT)
Sıkma torku (N·m)
1/8
3 to 5
3/8
15 to 20
1/2
20 to 25
 Valfin, hava tahliyesi yapılırken dış kirlilikten korunduğundan emin
olunmalıdır.

Dikkat
 Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra valfe doğru voltajda elektrik veriniz.
Uygun olmayan voltaj arızaya ve bobin yanmasına sebep olabilir.
 Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra doğru bağlanıp bağlanmadığını control
ediniz.
3.7.1 Pilot Valfi
3.7.1.1 Şok voltajı bastırıcı
DIN terminal için:

Somun sıkma torku :1.6 - 2.5 N.m

Tutma vidası
sıkma torku
0.4 N.m

Rondela
Kauçuk

No.1
(-,+)

Gövde

Voltaj semabolü
Işık montaj yeri
Terminal blok

Terminal vidası
(3 yön)

bobin

Varistör

Çentik

Sıkma torku :
0.2 - 0.25 N.m

No.2
(+,-)

LED

DIN terminalin polaritesi yoktur
3.7.1.2 Pilot valf bağlantıları
 DIN değiştirilebilirliği
"Y" tip DIN terminal 8 mm genişliği olan ve EN175301-803C ile uyumlu
olan DIN konnektöre tekabül eder, 9.4mm genişliği olan "D" tip
konnektörün ise iki tipi vardır ve değiştirilebilir değildir
 Uygun kablo çapı: Ø3.5 ~ Ø7 mm

Giriş yönünü değiştirme
Terminal blok ve mahfaza ayrıldıktan sonra mahfaza yönü istendiği
değiştirilebilir. (4 yönde 90 derecelik dönüşler)
* Işıklı modelde ışığa kabloların zarar vermemesi için dikkatli olunuz.
Önlemler
Plug in and
pull outve
the
connector
vertically
without
tilting
to one
side.
Konnektörü
geçirmeyi
çıkarmayı
bir yöne
bükmeden
dikey
konumda
yapınız

Uyumlu Kablo
Şerit Dış Çapı .: Ø3.5 ‘den Ø7’ye kadar
(Referans) 0.5 mm², 2-çekirdek veya 3- çekirdek, JIS C 3306 eşdeğeri

3.7.1.3 Kaçak voltaj
Kaçak akımın, valfi tetiklemek için gereken voltajın %3'ünden fazlasını
oluşturmadığından emin olunuz.

3.7.2 Omron Sensör

Korunan çevrim (sistem)

Tetik elementi

Kaçak akım

Kaçak
voltaj

Kanal-2

İzleme sensörleri

Çıkış vafleri

Uyarı
 Harici pilot hattına çek valf takılırsa çek valflerle pilot valfi arasında
sıkışıp kalacak havanın tehlike yaratmayacağından emin olunuz.

Sarma
Yönü
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3.7 Elektrik bağlantısı

 Valfle hava beslemesi arasındaki ve valfle korunan sistem arasındaki
mesafeyi minimize ediniz. Vafle korunan sitem arasına gövenlik
fonksiyonunu negatif etkileyecek bir ekipman koymayınız. Valfin egzoz
portları bağlantısız bırakılmamalıdır. Valfin egzoz portları asla tamamen
bloklanmamalıdır ve dışarıdan gelebilecek kirliliklere karşı susturucu vs.
gibi bir ekipmanla korunmalıdır.
3.6 Ses

Dikkat
Vaflerden enerji kesildiğinde oluşacal sesten personeli korumak için
susturucu veya sesi kısan ekipmanların kullanılması tavsiye edilir.
Güvenlik fonksiyonunun negatif etkilenmemesi için susturucu, ses
düşürücü vs. ekipmanların yaratacağı basınç düşümü yapılacak testler
sırasında göz önüne alınmalıdır.

3.7.1.4 Pilot valfi DIN konnektör kullanımı

Dikkat
Bağlantı
1) Tutma vidasını gevşetin ve konnektörü selenoid valf terminal bloktan
çekerek ayırın.
2) Tutma vidasını ayırdıktan sonra düz başlı bir vida vs. ile terminal blok ile
muhafazayı biribirinden ayırınız..
3) Terminal bloktaki vidaları (slotlu vidalar) gevşetiniz, bağlantı metoduna
göre kabloların uçlarını terminale yerleştiriniz, terminal vidaları ile sıkıca
bağlayınız..
4) Kordonu somun ile sıkıştırınız.

Dikkat
Bağlantıları yaparken ø3.5'den ø7'e kadar olanlar kordonlar IP65'i
desteklemeyecektir. Ayrıca somunu tuturma vidasına belirtilen sıkma torku
ile sıkınız.

Kanal 1

Hava beslemesi
3.7.3 Sensör: Omron kanal tipi
Sensör
Vidası
sıkma
torkları
3.7.3.1 Limit
switch
screw
tightening
torque
Vida konumu
Sıkma torku (N·m)
Terminal vida
0.6 ve 0.8 arası
Kapak koruma vidası
0.5 ve 0.7 arası
Kanal montaj bağlantısı
1.8 ve 2.2 arası

3.4 Yağlama

Dikkat
 SMC ürünleri çalışma ömrü boyunca yetecek şekilde ön yağlamaya tabi
tutulmaktadır. Ürün yağlama gerektirmez.
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4 Nasıl sipariş edilir

3 Kurulum - Devam

3.7.3.2 Kablolama (Kanal tip)
 Terminallere izolasyon bandı ve M3.5 teminallerle kıvrımlı terminalleri
bağlarken, kıvrımlı terminalleri kapağa doğru çıkmaması için aşağıda
gösterildiği gibi bağlayınız. Kablo boyutu : AWG20 to AWG18 (0.5 to
0.75 mm²)

Boyut

Üretici

Model

G 1/2

LAPP

ST-PF1/2
5380-1002
OA-W1609
OA-W1611

Ohm Denki

Uygun kablo
çapı
6.0 to 12.0 mm
7.0 to 9.0 mm
9.0 to 11.0 mm

4.1 Tekli valf – Nasıl sipariş edilir

NIL
25A-

LAPP konnektörleri sızdırmazlık ekipmanları ile beraber JPK-16, GP-13.5,
GPM20, or GPM12) kullanınız ve belirtilen sıkma torklarında sıkınız.
Sızdırmazlık ekipmanları kiti ayrıca satılır.

Standart
Nota
bakın
5
7

VP500
VP700

LAPP Alman bir üreticidir.
Ohm Denki Japon bir üreticidir..

NIL
R

NIL
M
S1

Dahili
Harici

 Kıvrımlı terminalleri yuvaya doğru zorlayarak sokmaya çalışmayınız. Bu,
ürüne zarar verebilir.
 Kıvrımlı terminalleri 0.5mm'den kalın kullanmayınız. Aksi halde, diğer
komponentlerle içeride temas edebilir. 

Tip
FV0.5-3.7 (F tip)
V0.5-3.7 (düz tip)

NIL*
A
B

Gövdeden dişli
Altlıklı

2
4

3.7.3.5 Sensör: Omron M12 konnektör tipi

Üretim
J.S.T.

D
Y

DIN
DIN EN 175301-803

03
04

VP500

-

Check valve

Tube size

yok
var
var

Ø6
Ø1/4"

Omron
Omron
Rockwell Otomasyon



Rc


-



Thread type
G

-



NPT



G 1/2" kanal
M12 4- pin
M12 6- pin

VP544
VP744
Konnektörsüz




NIL
M
M1
VP700


*Harici pilot çek valf tip seçilirse, besleme portu dişi ve harici pilot dişi
aynı tip olacaktır. Harici pilot tip port ölçücü : 1/8”

Not: 25A- versiyonları pil üretimi ortam şartları için gereken
spesifikasyonlara uygundur. Bu versiyonlar bakırsız ve çinkosuzdur ve 70°C ye kadar düşük çiylenme noktası sıcaklığı ile uyumludur. Deatylar için
SMC ile görüşünüz.

Kablo ölçüsü
AWG20 (0.5 mm²)



-X536

** X536 dışında ‘-X###’ ve‘-##’ ile belirtilen ürünlerin özellikleri için
çizimleri kontrol ediniz.

J.S.T. bir Japon üreticidir.
 M12 konnektörün yönü garanti edilmemektedir. Sadece düz konnektör
kullanınız..

4.2 Çift Valf – Nasıl sipariş edilir
3.7.4 Rockwell Otomasyon M12 konnektör tipi
25ANIL
25A-

5

4

4

-5

D

Z1

-

03

-

Series
VP500
VP700

Check valve
NIL *
-X538A
B

Mounting
Altlıklı
Pilot


D
Y
YANLIŞ

3.7.3.3 Kanal Açılışı
 Kanalın açılışı için tavsiye edilen bir konnektör kullanınız ve belirtilen
sıkma torkunda sıkma yapınız. Aşırı sıkma uygulanırsa gövde zarar
görebilir.
NIL

-X538

Özel ürünler **

-

##
VP544

VP744

External pilot check valve & tube size

Terminal vidası

3.7.4.1 Soket sıkma (konnektör tip)
 Konnektör vidalarını elle döndürünüz ve soketle giriş arasında mesafe
kalmayıncaya kadar devam ediniz.
 Soketin sıkıca bağlandığına emin olunuz. Aksi halde koruma sınıfı
derecesi korunamayabilir ve titreşimle gevşeme meydana gelebilir..

X###

-

Variant

4

DOĞRU

Variant
Standard
See note
5
7

Kıvrımlı terminal

VP

Ø6

Ø1/4"

Rc


-

Thread type
G

-

NPT



Note: 25A- only A type

Elektrik valf bağlantısı
DIN
DIN EN 175301-803

Switch connector
NIL
Omron
M
Omron
S1
Rockwell Otomasyon

Not: 25A- only D tip

Port size
03
04

Yok
Var

Var

Tube size

VP500

-

VP700


G 1/2" kanal
M12 4-pin
M12 6- pin

Thread type
NIL
Rc
F
G
N
NPT

R

 Konnektör için uygun çapta kablo kullanınız
3.7.3.4 Tavsiye edilen konnektörler
9mm'den daha büyük vidası olmayan konnektör kullanınız. Aksi halde
vidalar gövdeden dışarı taşacaktır ve diğer komponentlerle çakışma
durumu olabilir. Gösterilen tablodaki 9mm'den büyük vidası olmayan
konnektör kullanınız. IP korumasını bozmamak için tavsiye edilen
konnektör kullanınız.

*Harici pilot çek valf tip seçilirse, besleme portu dişi ve harici pilot dişi
aynı tip olacaktır. Harici pilot tip port ölçücü : 1/8”

 M12 konnektörün yönü garanti edilmemektedir. Sadece düz konnektör
kullanınız.
Not: 25A- versiyonları pil üretimi ortam şartları için gereken
spesifikasyonlara uygundur. Bu versiyonlar bakırsız ve çinkosuzdur ve 70°C ye kadar düşük çiylenme noktası sıcaklığı ile uyumludur. Deatylar için
SMC ile görüşünüz.

** X536 dışında ‘-X###’ ve‘-##’ ile belirtilen ürünlerin özellikleri için
çizimleri kontrol ediniz.

Page 4 of 6

VP500-TFP16EN-J

5 Dış Ölçüler (mm)

5 Dış Ölçüler (mm) - Devam

5 Dış Ölçüler (mm) - Devam

5.1 VP#42 tek valf dış ölçüler (mm)

5 Dış Ölçüler (mm) - Devam

5.3 VP#44-X536 tek valf assembly dış ölçüler (mm)
Not: M4 sensörü tutma vidaları yapıştırıcı ile tutturulur. Çıkarmayınız..

I
H
2xØA
( montaj için)

E

D

AB

H

F

O

G

C

B
Y

Sensör
( Rockwell Automation yapımı) M12

Z

V

M

W"
[1(P), 3(R) port]

S

Tahliye
portu
(ØJ)

U

T

AA

5.2 VP#44 çift valf tek valf dış ölçüler (mm)

Not: M4 sensörü tutma vidaları yapıştırıcı ile tutturulur.
Çıkarmayınız..

S"
[2(A) port]

Sensör
( Rockwell Automation yapımı)

2xØA
(montaj için)

VP544-03-S1-X538
A
B
C
D
E
F
G
H"
[3(R) port]

UT

AA

Max10

Z

G
Y

J

I

Left view

E

O
P
Q

M

N

L

Tahliye
portu
(ØK)

S"
[1(P) port]
R

Otomatik rakorlar
Uygun çaplar: Ø6 (SMC) (Harici
pilot port)

AB

AC

F

D

M12

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC

VP500
5.20
47.00
5.00
75.50
201.80
91.50
14.00
(22.30)
3/8
104.80
79.00
6.20
34.00
22.30
17.50
28.50
49.50
57.00
90.40
3/8
33.50
29.00
97.30
11.30
18.00
59.20
28.20
17.50
29.00
62.50

VP700
6.20
67.00
6.50
94.50
224.20
113.50
14.00
(22.30)
1/2
124.80
99.00
6.20
36.00
24.00
18.00
40.00
68.00
80.00
88.90
½
41.50
36.00
117.30
16.00
21.00
70.20
27.20
18.00
36.00
77.50

T
U

1P

(9)

NC

3R

Y

F

H

D

(9)

(M12)

(MAX.10)

X
W

(G)

E

(V)

VP544-03-X536

L

AA

N

Z"
[3(R) port]

Modular adaptor

C

M

Max.10

B
2XØA
(FOR MOUNTING)

N

Q

L

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

VP700
5.20
88.80
63.00
128.90
31.00
9.40
38.50
224.20
143.20
6.20
41.00
33.00
40.00
24.00
34.20
4.50
7.50
43.00
42.00
73.50
122.20
9.00
½
1/8
81.30
22.30
(14.00)
3.50

J

VP542-03-S1-X536

P

K

VP500
4.20
70.80
45.00
117.40
23.50
4.00
31.50
201.80
118.90
6.20
31.00
26.00
32.00
22.10
25.20
3.50
4.50
31.50
30.70
54.90
103.40
7.00
3/8
1/8
63.30
22.30
(14.00)
3.00

I

X"
Harici pilot portu)

M

W" [2(A) Port]
2xØA
(montaj için)

A
B
C
D
E
F
G

X

Tahliye portu
(ØK)

O

S"
[1(P) or 2(A) port]

P
Q

R

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

VP500
5.20
47.00
5.00
42.00
201.80
52.00
14.00
(22.30)
31.80
99.30
73.50
6.20
28.50
19.50
13.50
28.50
49.70
57.00
90.40
3/8
52.00
35.00
54.70
23.00
13.50
26.00
3/8

VP700
6.20
67.00
18.00
53.00
224.20
66
14.00
(22.30)
39.80
121.30
95.50
6.20
32.50
21.00
16.00
40.00
64.00
80.00
88.90
½
66.00
42.00
67.20
24.00
16.00
33.00
½

Not: M4 sensörü tutma vidaları yapıştırıcı ile tutturulur. Çıkarmayınız.

6 Bakım

5.4 Montaj
 Montaj yönü: Kısıt yok.
 Valfler VP700 için iki adet M6 ve VP500 için M5 cıvatalarla tutturulur.
 Çiftli valfin altılığı (–X538 türevleri) AC serisi hava hazırlayıcılarla
uyumludur ve Y#00-A ara parçalarla tutturulabilir.
 Ara parça Y300-A, VP500 ile kullanılabilir ve Y400-A, VP500 ile
kullanılabilir..

‘Y400-A’ ara parça ve “Y400T-A” ara parça (braketli)
 Tek kanallı altlıklı VP544-X536 veVP744-X536 valfleri modüler adaptör
ve Y#00-A ara parçalar ile bağlanabilir.
 Uygun Modeüler adaptörler
Valf
VP544-X536
M
VP544-X536
M1
VP744-X536
M

6.1 Genel Bakım

Dikkat
 Uygun bakım yapılmaması arızaya veya ürünün zarar görmesine sebep
olabilir.
 Uygun şekilde müdahale edilmezse basınçlı hava tehlikeli olabilir.
Bakım, sadece eğitimli yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
 Bakımdan önce havayı ve elektrik bağlantısını kesiniz. Havanın
atmosfere açık olduğundan emin olunuz.
 Kurulumdan ve bakımdan sonra, uygun basınçta havayı ve elektriği
uygulayınız ve ürünü test ediniz. Hava kaçağı testini yapınız.
 Bakım sırasında elektriksel bağlantılar zarar görürse tekrar doğru şekilde
bağlanıp, güvenlik açısından uygun olduğundan ve ulusal düzenlemelere
uygun bağlandığından emin olunuz.
 Ürün üzerinde modifikasyon yapmayınız.
 Kurulum ya da bakım gerekmedikçe ürünü demonte etmeyiniz.
6.2 Bakım yapılabilir parçalar

Moduler adaptor
E310-U03
E410-U03
E410-U04

Uyarı
 Pilot valf, valfin entegre bir parçası olduğundan dolayı ona yapılacak en
ufak bir müdahale (değiştirme vs.) ürünün garanti dışı kalmasına sebep
olacaktır.
 Bu güvenlik valflerinde bakımı yapılabilecek parka bulunmamaktadır.
6.3 Periyodik test
Ürünün, ayda bir veya son kullanıcı tarafından ne zaman gerekli görülürse
güvenlik fonksiyonları test edilmelidir. Yapılacak test ile ürünün görevini
yerine getirip getirmediği gözlenmeli ve aşağıdakiler kontrol edilmelidir :
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7 Kullanım Sınırlamaları

7 Kullanım Sınırlamaları - Devam

Kontrol sistemi selenoid valfleri enerjilendirdiğinde :
 Selenoid gösterge ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
 Valfin çıkış basıncının uygun değere gelip gelmediğini control ediniz.
 Sensör kontaklarının açık olup olmadığını control ediniz..
 VP#44 çiftli valf için her bir valfin tek tek sistemi güvenli şekilde boşaltıp
boşaltmadığını kontrol ediniz..
Selenoidler enerjisiz haldeyken şunları kontrol ediniz :
 Selenoidlerin gösterge ışıklarının yanmadığından emin olunuz.
 Valflerin system basıncını güvenli şekilde boşaltıp boşaltmadığını kontrol
ediniz. Ayrıca susturucuların boşaltma zamanını ciddi ölçüde
azaltmadığına emin olunuz.
 Sensör kontaklarının kapalı olduğna emin olunuz.
 For VP#44 çiftli valf için her bir valfin tek tek sistemi güvenli şekilde
boşaltıp boşaltmadığını kontrol ediniz. Enerjisiz konumda system
atmosphere açık olmadlıdır. Bunu her iki valf için de ayrı ayrı teyit ediniz.

7.1 Sınırlı Garanti ve Feragat/Uyumluluk Gereklilikleri
 Ürün kullanımında "sınırlı garanti ve feragat" ve "uyumluluk
gereklilikleri" geçerlidir. Ürünü kullanmadan önce okuyup
onaylamanız gerekir.

Valf, sadece belirtildiği şekilde sisteme güvenli şekilde hava vermek ve
güvenli şekilde havayı tahliye etmek için ve denetleyici bir cihaz ile beraber
kullanılabilir. Valf, sadece uygun güvenlik standartlarına göre uygun
şekilde montaj edildiğinde bir güvenlik ekipmanı olarak kullanılabilir.

Uyarı
Bu vaflerin en az haftada bir kez aç kapa yapılması gerekmektedir.
6.4 Sustrucular

Uyarı
Vaflere takılı susturucuların temiz ve kirlenmemiş olduğundan emin olunuz,
çünkü bu durum güvenlik işlevini etkileyecektir.
Çalışma koşullarına göre vaflerin üzerindeki susturucuları en az ayda bir
veya daha sık inceleyerek kontrol ediniz.

 Sınırlı Garanti ve Feragat 
1) Ürünün garanti süresi kullanımda iken 1 yıl veya satın alındığı tarihten
itibaren 1.5 yıldır (hangisi önce gelirse). Ayrıca, ürünün belirtilen kullanım
ömrü, kullanım mesafesi ve değişim parçaları vardır. En yakın SMC satış
bürosuna başvurunuz..
2) Eğer garanti süresi içinde bizim sorumluluğumuzdan kaynaklanan bir
problem oluşursa yeni bir ürün ve gerekli parçaları tarafınıza tedarik
edilecektir.
Sınırlı garanti, sadece bizim ürünümüz için geçerlidir. Ürünün arıza
yapması halinde oluşabilecek diğer zararlar bu kapsam dışındadır.
3) SMC ürünlerini kullanmadan önce lütfen katalogtaki sınırlı garanti ve
feragat notlarını okuyup anladığınızdan emin olunuz.
NOT :Vakum pedleri 1 yıllık garanti kapsamı dışındadır.
Vakum pedi sarf malzemedir, bu yüzden sadece temin edildiği tarihten
itibaren 1 yıl garantilidir. Ayrıca, bu garanti süresinde dahi kullanıma
bağlı olarak vakum pedinde oluşacak aşınmalar bu garanti kapsamının
dışındadır.
 Uyumlukuk Gereklilikleri
1. SMC ürünlerinin silah veya askeri alanda üretim için kullanılması
kesinlikle yasaktır.
2. SMC ürünlerinin ve teknolojinin bir ülkeden bir ülkeye ihracatı
ilgili
güvenlik kanunlarıyla ve düzenlemelerle belirlenir. SMC ürünlerinin
başka bir ülkeye gönderiminden önce lütfen tüm kurallara uyulduğundan
emin olunuz.

Herhangi bir kullanım belirtilen limitlerde ve uygulama koşullarında
olmalıdır.
Güvenlik standardında belirtilen performans seviyesinin karşılanabilmesi
için, kullanıcı ürünü güvenlik sisteminde gerekli olan diğer tüm
ekipmanlarla beraber kullanmalıdır.
Şartnameden, tasarımdan, uygulamadan,
onayından kullanıcı sorumludur.

sistemin

bakımından

ve
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6.5 Sorun giderme kılavuzu
Sorun

Muhtemel sebep

Aksiyon

Valfte enerji yoktur

Gösterge ışığını
control ediniz

Besleme basıncı çok düşük

Besleme basıncını control ediniz

Pilot valf arızası

Tüm valfi değiştirin

Vafler açmıyor

Vafler kapatmıyor

Sensörlerden çıkış yok

Pilot valf enerjili
kalıyor
Pilot valf sıkışmış

Gösterge ışıklarını
control edin
Tüm valfi değiştirin

7.2 Güvenlik röleleri

Ana valf sıkışmış
Besleme basıncı çok
yüksek
Sensör bozuk

Tüm valfi değiştirin
Besleme basıncını kontrol
edin
Tüm valfi değiştirin

Eğer valfi tetiklemek için güvenlik rölesinden veya PLC'den uyarı
alınıyorsa, valfin tepki süresinin gecikmemesi için testler sırasında bu
uyarının (pulse) 1 ms'den az olduğuan emin olunuz.

Sensörlerden hep çıkış var Sensör bozuk
Vafl gürültülü ya da
kararsız çalışıyor
Valf sistem basıncını çok
Yavaş artırıyor

Valfler basıncı çok
geç tahliye ediyor

 SMC ürünleri metroloji (ölçüm bilimi) alanında kullanılmak için
tasarlanmamıştır.
SMC'nin ürettiği veya sattığı ölçüm ürünleri, metroloji (ölçüm) alanında
kullanılan ürünlere yapılan ve her ülkede farklı düzenlemelere tabi olan
onaylı testlere tabi tutulmamıştır. Bu yüzden, SMC ürünleri metroloji
(ölçüm) alanında veya bu alandaki sertifikalandırma uygulamalarında
kullanılamaz.

Tüm valfi değiştirin

Debi yetersiz

Besleme basıncını veya
debiyi artırın

Besleme basıncı yetersiz

Besleme basıncını veya
debiyi artırın
Yukarıdaki “vafler
açmıyor” sekmesine
bakın

Vaflerden biri düzgün
çalışmıyor
Korunan sistemde çok
az debi geçiyor
Vaflerden biri düzgün
çalışmıyor

Uyarı

Krunan sistemden
geçen debiyi control
ediniz
Yukarıdaki “vafler
kapatmıyor” sekmesine
bakın

Çıkış sinyali

Test uyarısı

< 1 ms
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7.3 Kısıtlamalar

Dikkat
Bu ürün, güvenlik ekipmanı olarak Makine Direktifi 2006/42/EC'de
belirtildiği şekilde CE sertifikalıdır. Deatylar için ürünle beraber verilen
uyumluluk beyanına bakınız.
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http// www.smceu.com (Europe)
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