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  Güvenlik talimatları  

Bu güvenlik talimatları tehlikeli durumları ve / veya ekipmanın hasar görmesini önlemeye 
yöneliktir. Bu talimatlar, "Dikkat", "Uyarı" veya "Tehlike" etiketleriyle potansiyel tehlike seviyesini 
gösterir. Hepsi güvenlik için önemli notlardır ve Uluslararası standartlara (ISO / IEC) 1) ve diğer 
güvenlik düzenlemelerine ek olarak uyulmalıdır. 

1) ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü - Sistemlerle 
ilgili genel kurallar 

IEC 60204-1: Makinelerin güvenliği - Makinelerin elektrik donanımı (Bölüm 1: Genel gereksinimler) 
ISO 10218-1992: Endüstriyel robotların işlenmesi -Güvenlik. 
etc. 

 

Dikkat: 
DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde ufak veya orta derecede yaralanmaya yol 
açabilecek düşük risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir. 

Uyarı: 
UYARI, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla 
sonuçlanabilecek orta düzeyde risk içeren bir tehlikeyi belirtir. 

Tehlike: 
TEHLİKE, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açacak 
yüksek risk düzeyine sahip bir tehlikeyi belirtir. 

 

Uyarı 
1. Ürünün uyumluluğu, ekipmanı tasarlayan veya spesifikasyonlarına karar veren kişinin 

sorumluluğundadır. 
Burada belirtilen ürün tehlikeli çalışma koşulları kullanıldığından, belirli ekipmanlarla uyumluluğuna, 
ekipmanı tasarlayan veya spesifikasyonlarını gerekli analiz ve test sonuçlarına göre karar veren kişi 
tarafından karar verilmelidir. Ekipmanın beklenen performansı ve güvenlik güvencesi, ürünle 
uyumluluğunu belirleyen kişinin sorumluluğunda olacaktır. Bu kişi ayrıca, ekipmanı yapılandırırken 
herhangi bir ekipman arızası olasılığını dikkate almak amacıyla, ürünün en son katalog bilgilerine 
bakarak tüm özelliklerini sürekli olarak incelemelidir. 

2. Sadece uygun eğitimi almış personel makine ve ekipmanı çalıştırmalıdır. 
Burada belirtilen ürün yanlış kullanılırsa güvensiz hale gelebilir. Ürünlerimiz dahil makine veya 
ekipmanların montajı, işletimi ve bakımı, uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli bir operatör tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

3. Güvenlik onaylanıncaya kadar ürünü ve makineyi / ekipmanları servise sokmayın veya 
çıkarmaya çalışmayın. 
Makine / ekipmanın muayenesi ve bakımı, yalnızca sürülen nesnelerin düşmesini veya 
kaçmasını önleyen tedbirler onaylandıktan sonra yapılmalıdır. 

1. Ürün çıkartıldığında, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinin uygulandığını ve herhangi bir 
uygun kaynaktan gelen gücün kesildiğini doğrulayın ve ilgili tüm ürünlerin spesifik ürün 
önlemlerini dikkatlice okuyun ve anlayın. 

2. Makine / ekipman yeniden başlatılmadan önce, beklenmedik çalışma ve arızaları önlemek için 
önlemler alın. 

4. Önceden SMC ile temasa geçin ve ürün aşağıdaki koşullardan herhangi birinde 
kullanılacaksa, güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin. 

1. Verilen şartnamenin dışındaki koşullar ve ortamlar veya açık havada veya doğrudan güneş ışığına 
maruz kalan yerlerde kullanın. 

2. Atom enerjisi, demiryolları, hava seyrüsefer, uzay, nakliye, araçlar, askeri, tıbbi tedavi, yanma ve 
rekreasyon veya yiyecek ve içeceklerle temas eden ekipman, acil durdurma devreleri, debriyaj ve fren 
devreleri ile bağlantılı ekipmanların pres uygulamalarında montajı, güvenlik ekipmanı veya ürün 
kataloğunda açıklanan standart özellikler için uygun olmayan diğer uygulamalar. 

3. Özel güvenlik analizi gerektiren insanlar, mülkler veya hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri 
olabilecek bir uygulama. 

4. Mekanik bir koruma fonksiyonu kullanarak olası arıza için çift kilitlemenin sağlanmasını 
gerektiren bir kilitleme devresinde ve doğru çalışmayı onaylamak için periyodik kontrollerde 
kullanın. 
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Dikkat 
Ürün imalat sanayinde kullanılmak üzere sağlanmıştır. 

Burada tarif edilen ürün temel olarak imalat sanayinde barışçıl kullanım için sağlanmıştır. Ürünü 
başka endüstrilerde kullanmayı düşünüyorsanız, önceden SMC'ye danışın ve gerekirse teknik 
özellikleri veya bir sözleşmeyi değiştirin. 
Net olmayan bir şey varsa, size en yakın satış şubesine başvurun. 

 

Sınırlı garanti ve Sorumluluk Reddi / Uyumluluk Gereksinimleri 
Kullanılan ürün aşağıdaki "Sınırlı garanti ve Feragatname" ve "Uyumluluk Gereksinimleri" ne tabidir. 

Ürünü kullanmadan önce okuyun ve kabul edin. 

 

Sınırlı garanti ve sorumluluk reddi 

1. 1. ürünün garanti süresi 1 yıl hizmet veya 1.5 yıl sonra ürün teslim, hangisi ilk. 2) 
Ayrıca, ürün dayanıklılık, çalışma mesafesi veya yedek parçalar belirlemiş olabilir. Lütfen size 
en yakın satış şubesine danışın. 

2. Garanti süresi içinde açıkça sorumluluğumuz olan herhangi bir arıza veya hasar için, yedek bir 
ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır. 
Bu sınırlı garanti yalnızca ürünümüz için bağımsız olarak geçerlidir ve ürünün arızalanmasından 
kaynaklanan diğer hasarlar için geçerli değildir. 

3. 3. SMC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen belirli ürünler için belirtilen katalogda belirtilen garanti 
şartlarını ve feragatnameleri okuyun ve anlayın. 

2) Vakum pedleri bu 1 yıl garantiye dahil değildir. 

 

 

Uyumluluk Gereksinimleri 

1. Kitle imha silahlarının (WMD) veya başka bir silahın üretimi için SMC ürünlerinin üretim ekipmanı 
ile kullanılması kesinlikle yasaktır. 

2. SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, işlemde yer alan ülkelerin ilgili 
güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Bir SMC ürününün başka bir ülkeye 
gönderilmesinden önce, bu ihracı düzenleyen tüm yerel kuralların bilindiğinden ve 
uygulandığından emin olun. 
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Operatör 
 Bu kullanım kılavuzu, pnömatik ekipman kullanan makineler hakkında bilgi sahibi olan ve bu 

ekipmanın montajı, işletimi ve bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olanlar içindir. Sadece bu 
kişilerin montaj, işletme ve bakım yapmasına izin verilir. 

 Ürünü monte etmeden, çalıştırmadan veya bakım yapmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
dikkatle okuyun ve anlayın. 

■ Güvenlik Talimatları 

Uyarı 
■ Sökmeyin, üzerinde değişiklik yapmayın (baskılı devre kartını değiştirmek dahil) veya onarmayın. 

Yaralanma veya arıza meydana gelebilir. 

■ Ürünü, enerji tasarrufu sağlayan kontrol ejektörü dışında 
kullanmayın 

Yangın, arıza veya ürün ya da sistem hasar görebilir. 

■ Ürünü teknik özelliklerin dışında çalıştırmayın. 

Yanıcı veya zararlı sıvılar için kullanmayın. 

Yangın, arıza veya üründe hasara neden olabilir. 

Kullanmadan önce teknik özellikleri doğrulayın. 

■ Yanıcı veya patlayıcı gazlar içeren ortamlarda çalıştırmayın. 

Yangın veya patlama meydana gelebilir. 

Bu ürün patlamaya dayanıklı olarak tasarlanmamıştır. 

■ Ürünü, statik elektriğin sorunlu olduğu yerlerde kullanmayın. 

Aksi takdirde sistemin arızalanmasına veya arızalanmasına neden olabilir. 

■ Ürünü bir kilitleme devresinde kullanıyorsanız. 
■ Çift kilitleme sistemi, örneğin mekanik bir sistem sağlama 

■ Ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin 

Aksi takdirde arıza meydana gelebilir ve kazaya neden olabilir. 

■ Bakım sırasında aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır. 

■ Güç kaynağını kapatın 

■ Bakım yapmadan önce hava beslemesini durdurun, kalan basıncı boşaltın ve havanın tahliye edildiğini 

doğrulayın. 

Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir. 

■ Geçirgen bir iş parçasının emileceği zaman uygulanabilirliği değerlendirmeden önce sistemi yeterince 

doğrulayın. İş parçasının emilmesi sırasında vakum basıncındaki hızlı düşüş, ejektörün zamanında 

yeniden başlamamasına neden olarak, emme arızası nedeniyle sistemde yaralanmaya veya hasara 

neden olabilir. 
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Dikkat 
■ Güç açıkken terminallere ve konektörlere dokunmayın. 

■ Aksi takdirde elektrik çarpması, arıza veya ürün hasar görebilir. 

■ Yeterli deneme çalıştırması gerçekleştirin. 

■ Aksi takdirde, iş parçasının emme koşullarına veya basınç anahtarı ayarlarına bağlı olarak emme arızası 
nedeniyle sistemde yaralanma veya hasar meydana gelebilir. 

■ Bu ürünü kullanmadan önce yeterli doğrulama yapın. 

■ Bakım tamamlandıktan sonra uygun fonksiyonel incelemeleri ve kaçak testini yapın. 

Ekipman düzgün çalışmıyorsa veya hava kaçağı varsa işlemi durdurun. Hortum hattı dışındaki parçalardan 
kaçak varsa, ürün kırılmış olabilir. 

Güç kaynağını kesin ve hava beslemesini durdurun. Kaçak varsa hava beslemeyin. 

Beklenmedik bir arıza durumunda güvenlik garanti edilemez. 

 
 

■ NOT 
● Makinayı tasarlarken, ürünü seçerken ve kullanırken aşağıdaki talimatları izleyin. 
Aşağıda açıklanan tasarım ve seçim (kurulum, kablolama, çevre, ayar, çalıştırma, bakım vb.) 
Talimatlarına da uyulmalıdır. 
 Ürün Özellikleri 
 Belirtilen voltajı kullanın. 
 Aksi takdirde arıza meydana gelebilir. 

 Belirtilen maksimum izin verilen yükü aşmayın. 
Aksi takdirde Basınç anahtarının hasar görmesine veya ömrünün kısalmasına neden olabilir. 

Devre açıldığında veya ürün çalışma kontrolü için çalışmaya zorlandığında ters akımı önlemek için ürünü tasarlayın. 
Ters akım üründe arızaya veya hasara neden olabilir. 

 Güç kaynağı kesilmiş olsa bile Basınç anahtarına giriş verileri silinmez. (Yazma süresi: 1.000.000 kez) 

 Basınçlı hava kalitesinin ayrıntıları için bkz. ISO 8573-1, 1.1.2 ila 1.6.2: 2001. 

Bu, çalışma hatasına neden olabilir. 

Kondens içeren basınçlı hava kullanılıyorsa, filtreden önce bir hava kurutucu veya tahliye mandalı takın ve düzenli olarak 

drenaj yapın. 

Drenaj düzenli olarak yapılmazsa ve kondens ikincil tarafa girerse, pnömatik ekipmanın çalışmamasına neden olabilir. 

Düzenli drenaj zorsa, otomatik drenajlı bir filtre kullanılması önerilir. 

 Uygulanabilir akışkan hava, inert gazlar ve yanmaz gazlardır. 
Kimyasal içeren sıvıları, organik çözücü içeren sentetik yağları, tuzu ve aşındırıcı gazları kullanmayın. Aksi 
takdirde, üründe hasar ve arıza meydana gelebilir. 
Kullanmadan önce teknik özelliklerin ayrıntılarını kontrol edin. 
 Belirtilen ölçüm akış hızını ve çalışma basıncını kullanın. 
Aksi takdirde basınç anahtarına zarar verebilir veya doğru ölçüm yapamaz. 
 Bakım için yer ayırın. 
Sistemi tasarlarken bakım için yeterli alan bırakın.
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● Ürün işlemei 
Kurulum 

 Belirtilen sıkma torkuna göre sıkın. 

Sıkma torku aşılırsa, montaj vidaları ve braketleri kırılabilir.. 

Sıkma torku yetersizse, ürün yer değiştirebilir ve montaj vidalarını gevşetebilir. (Sayfa 17'ye bakın)) 

 Piyasada satılan bir anahtarlamalı güç kaynağı kullanırken terminal FG'yi toprakladığınızdan emin olun. 
 Basınç anahtarına düşürmeyin, çarpmayın veya aşırı darbe (100 m / s2'nin üzerinde) uygulamayın. 

Aksi takdirde iç parçalarda hasar meydana gelebilir ve arızaya neden olabilir. 
 Kabloyu zorla çekmeyin, kabloyu çekerek ürünü kaldırmayın. (Çekme kuvveti 20 N veya daha az) Basınç 
anahtarının arızaya ve arızaya neden olan hasarını önlemek için kullanırken gövdeyi tutun. 
 Boruları ürüne bağlamadan önce borularda hava üfleyerek tozları giderin. Aksi takdirde hasara veya arızaya 
neden olabilir. 
 Basınç ölçüm portuna metal teller veya başka yabancı maddeler sokmayın. Basınç sensörüne hasar verebilir 
ve arızaya neden olabilir. 
 Basınç anahtarını kesinlikle ayaklık olarak kullanılacak bir yere monte etmeyin. Üzerine adım atarak 

veya tırmanarak aşırı kuvvet uygulanırsa ürün zarar görebilir. 

 Yabancı malzemenin havaya girmesi mümkünse, Arızayı önlemek için filtreyi veya sis ayırıcıyı girişe takın ve 

hortumlara bağlayın.
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● Kablolama 

● Kabloları çekmeyin. Özellikle, kabloları tutarak asla fitting ve boru ile donatılmış bir Basınç anahtarını 
kaldırmayın. Aksi takdirde iç parçalarda hasar meydana gelebilir, bu da arızaya veya konektörden çıkmaya 
neden olabilir. 

● Kabloyu tekrar tekrar bükmekten veya germekten veya üzerine ağır yük koymaktan kaçının. Tekrarlayan eğilme 
gerilimi veya çekme gerilimi, tel kılıfının soyulmasına veya telin kopmasına neden olabilir. Elektrot teli hareket 
edebiliyorsa, ürünün gövdesinin yakınına sabitleyin. Kurşun telin önerilen bükülme yarıçapı, kılıfın dış çapının 6 
katı veya yalıtım malzemesinin dış çapının 33 katıdır (hangisi daha büyükse). Hasarlı elektrot telini yenisiyle 
değiştirin. 

●  Doğru kablolayın. Yanlış kablolama Basınç anahtarını kırabilir. 

●  Güç açıkken kablolama yapmayın. Aksi takdirde iç parçalarda hasar meydana gelebilir ve arızaya neden 
olabilir. 

● Kabloları ve kabloları güç veya yüksek gerilim kablolarıyla birlikte yönlendirmeyin. Aksi takdirde ürün, güç ve 
yüksek gerilim kablolarından sinyal hattına gelen gürültü ve dalgalanma voltajı nedeniyle arızalanabilir. Ürünün 
kablolarını (borularını) güç veya yüksek gerilim kablolarından ayrı olarak yönlendirin. 

● Kablo tesisatının doğru yalıtımını onaylayın. 
Kötü yalıtım (başka bir devreden kaynaklanan parazit, terminaller arasında zayıf yalıtım vb.) Ürüne aşırı voltaj 
veya akım uygulanmasına neden olarak hasara neden olabilir. 

● Ürün çalışma kontrolü için çalışmaya zorlandığında sistemi ters akımı önlemek için sistemi tasarlayın. 
Kullanılan devreye bağlı olarak, çalışma zorlandığında yalıtım sağlanmayabilir, bu da ters akımın akmasına izin 
vererek arızaya neden olabilir ve ürüne zarar verebilir. 

● Elektromanyetik gürültü ve dalgalanma voltajından kaynaklanan paraziti önlemek için kabloları mümkün 
olduğunca kısa tutun. 
10 m'den daha uzun kablo kullanmayın. 
DC (-) hattını (mavi) güç kaynağına mümkün olduğunca yakın kablolayın. 
 
 

Çevre 

● Ürünü aşındırıcı gazlara, kimyasallara, deniz suyuna, suya veya buhara maruz kalan alanlarda kullanmayın. 

Aksi takdirde arıza veya arıza meydana gelebilir. 

 

● Ürünün yağ veya kimyasallarla sıçrayabileceği yerlerde kullanmayın. Ürün, yağlar veya soğutma sıvısı veya 

temizleme solventi gibi kimyasallar içeren bir ortamda kısa bir süre için kullanılacaksa, kısa bir süre için olumsuz 

etkilenebilir (kurşun tellerin hasar görmesi, arızalanması veya sertleşmesi). 

 

● Dalgalanmaların meydana geldiği alanlarda kullanmayın. Basınç anahtarının yakınında büyük miktarda 

dalgalanma (solenoid tipi kaldırıcı, yüksek frekanslı indüksiyon ocağı, motor vb.) Üreten ekipman varsa, bu 

Basınç anahtarının iç devresinin bozulmasına veya bozulmasına neden olabilir. Dalgalanma ve çapraz hat 

kaynaklarından kaçının. 

 

● Aşırı gerilim üreten bir yük kullanmayın. Bir röle veya solenoid gibi aşırı gerilim üreten bir yük doğrudan 

sürüldüğünde, dahili aşırı gerilim emici elemanı olan bir Basınç anahtarı kullanın. 

 

● Ürün CE işaretlidir, ancak yıldırım düşmelerine karşı bağışık değildir. Sistemde yıldırım düşmesine karşı önlem 

alın. Bu ürün CE işaretlidir, ürünün ayarlanan değerinin aşırı etkilenen gürültü ile değişmesi olabilir. 

 

● Ürünü titreşime veya darbeye maruz kalmayacak bir yere monte edin. Aksi takdirde arıza veya arıza meydana 

gelebilir.
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● Kablo kalıntıları gibi yabancı maddelerin Basınç anahtarına girmesini önleyin. Arıza veya arızayı önlemek için, 
kalıntıya Basınç anahtarına girmemesi için uygun önlemleri alın. 

● Ürünü sıcaklık döngüsüne maruz kalan bir ortamda kullanmayın. Normal sıcaklık değişiklikleri dışındaki ısı 
döngüleri ürünün içini olumsuz etkileyebilir. 

● Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerde kullanılıyorsa, 
ürünü güneş ışığından koruyun. Aksi takdirde arıza veya arıza meydana gelebilir. 

● Belirtilen sıvı ve ortam sıcaklıkları aralığında tutun. Sıvı ve ortam sıcaklıkları 5 ila 50 oC olmalıdır. Düşük 
sıcaklıkta çalıştırma, sıvı veya havadaki donmuş nemli nedeniyle hasara veya çalışma arızasına neden olur. 
Donmaya karşı koruma gereklidir. Tahliye ve suyun giderilmesi için hava kurutucu kullanılması önerilir. Belirtilen 
sıcaklıkta bile ani sıcaklık değişiminden kaçının. 

● Bir ısı kaynağının yakınında veya radyant ısıya maruz kalan bir yerde çalıştırmayın. Aksi takdirde arıza 
meydana gelebilir. 

 

Ayarlama ve Çalıştırma 

• Bir yük bağladıktan sonra gücü açın. Aksi takdirde Basınç akımının anında kesilmesine neden olan aşırı akıma 

neden olabilir. 

• Yüke kısa devre yaptırmayın. Basınç anahtarı yükü kısa devre olduğunda hata gösterilmesine rağmen, üretilen 

aşırı akım Basınç anahtarının hasar görmesine neden olur. 

• Sivri uçlu bir nesneyle ayar düğmelerine basmayın. Ayar düğmelerine zarar verebilir. 

• Çok düşük basınç oranlarını tespit etmek için ürünü kullanıyorsanız, önce ürünü 10 ila 15 dakika ısıtın. Güç 

kaynağı açıldıktan hemen sonra ekranda yaklaşık% 1 oranında bir sapma olacaktır. 

• Çalışma koşullarına uygun ayarları yapın. Yanlış ayar işlemin başarısız olmasına neden olabilir. 

Her ayarın ayrıntıları için, bu kılavuzun 21-45. Sayfalarına bakınız. 

• Basınç şalteri, güç sağlandıktan sonra 1 saniye zorunlu olarak kapatılır. bir 

Güç verdikten sonra 4 saniye boyunca ölçüm çıkışı kapatılır. 

Maintenance 

• Bakım yapmadan önce güç kaynağını kapatın, verilen havayı durdurun, kalan basıncı boşaltın ve havanın 

serbest bırakıldığını doğrulayın. Beklenmedik arıza riski vardır. 

• Düzenli bakım ve kontroller yapın. Beklenmedik arıza riski vardır. 

• Drenajı düzenli olarak yapın. Kondens ikincil tarafa girerse, pnömatik ekipmanın çalışmamasına neden olabilir. 

• Basınç anahtarını temizlemek için benzen, tiner vb. Çözücüler kullanmayın. Vücudun yüzeyine zarar verebilir 

ve vücuttaki işaretleri silebilirler. Lekeleri çıkarmak için yumuşak bir bez kullanın. Ağır lekeler için, seyreltilmiş 

nötr deterjanla ıslatılmış ve tamamen sıkılmış bir bez kullanın, ardından lekeleri kuru bir bezle tekrar silin. 



  Nasıl Sipariş Edilir  
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How to order 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solenoid valf / basınç şalteri için entegre kablo kodu 



  Ürün Parçalarının Özeti  
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Output (OUT1) LED (yeşil): Anahtar çıkışı (OUT1) AÇIK olduğunda LED 

yanar. 

Çıkış (OUT2) LED'i (Kırmızı): Besleme pilot valfi AÇIK olduğunda LED AÇIK. 
 

LED ekran: Geçerli basınç durumunu, ayar modunu ve hata kodunu görüntüler. 

  tuşu(YUKARI): Bir mod seçer ve ON / OFF ayar değerini artırır. 

Tepe görüntüleme moduna geçmek için bu düğmeye basın. 

  tuşu (AŞAĞI): Bir mod seçer ve ON / OFF ayar değerini azaltır. 
Alt ekran moduna geçmek için bu düğmeye basın. 

  tuşu (SET): Başka bir moda geçmek ve bir değer ayarlamak için bu düğmeye basın.
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■ Tanım ve terminoloji A 

No. Terms Meaning 

7  
7- segmentli gösterge 

Her bir ekran karakterinin en fazla 7 ayrı bölümden oluştuğu ekran türü (segment 

adı verilir) 

(“8” rakamı 7 segmentin tamamını kullanır) 

A  

Adsorpsiyon direktifi sinyali 
Vakum üreten komut sinyalini belirtin. (Basınç 

anahtarını girmek gerekir) 

 

 
Otomatik ön ayar 

Basınç anahtarının, sadece ekipmanın vakum adsorpsiyonu yoluyla bir iş 

parçasını tutmasını ve serbest bırakmasını sağlayarak basıncı otomatik olarak 

ayarlaması fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir iş parçasının vakumla 

adsorpsiyonunun bir Basınç anahtarı ile onaylanması gereken bir uygulamada 

kullanılır. 

B Alt değer ekranı (mod) O ana kadar ulaşılan minimum vakum basıncını gösterir. 

C  

Chattering (Çatırtı) 
Pulsasyon etkisi nedeniyle anahtar çıkışının ayarlanan değer etrafında yüksek 

frekansta art arda AÇIK ve KAPALI hale gelmesi sorunu. 

 

Chattering (Çatırtı)- önleme 
fonksiyonu 

Chattering önlemek için anahtar çıkışının tepki süresini geciktiren bir 

fonksiyon. 

D  
Rakam (Min. Ayar birimi) 

Basıncın dijital Basınç anahtarı ile ne kadar hassas bir şekilde 

gösterilebileceğini veya ayarlanabileceğini gösterir. 1 basamak = 1 kPa 

olduğunda, basınç 1 kPa'lık bir artışla verilir, örneğin 1, 2, 3,…, 99, 100. 

E Enerji tasarruflu otomatik 

kontrol 

Adsorpsiyon sırasında vakum basıncının izlendiğini ve ejektörün AÇIK ve 

KAPALI olduğunu otomatik olarak kontrol edin. 

Hata göstergesi (Hata kodu) 
Basınç anahtarına verilen kendi kendine teşhis fonksiyonu ile, bir anahtar 

arızasına neden olabilecek bir arıza olduğunu gösterir. 

F Hassas ayar modu "Ekran değerinin hassas ayarlanması". 

 

Ekran değerinin hassas 

ayarlanması 

Belirtilen basınç değeri ±% 5 R.D. (belirtilen değerin ±% 5'i) aralığında 

ayarlanabilir. Gerçek bir basınç değeri biliniyorsa veya yakındaki ölçüm 

cihazının Basınç anahtarı ile aynı basıncı ölçen belirtilen bir değerinin farkını 

düzeltmek için kullanılır. 

F.S. (tam açıklık / tam ölçek) 
Tam açıklık ve tam ölçek için kısaltma; Basınç şalteri nominal değerinin 

maksimum dalgalanma aralığı anlamına gelir. 

 
 
 
 

İşlev seçim modu 

 

Fonksiyon ayarlarının yapıldığı mod. Basınç ayarından ayrı bir menüdür. 

Herhangi bir fonksiyon ayarının fabrika varsayılan ayarlarından değiştirilmesi 
gerekiyorsa, her ayar “F()” seçilebilir 
 

Ayar öğeleri şunlardır: ekran rengi, çalışma modu, çıkış tipi, tepki süresi, ekran 

çözünürlüğü, ekran değeri hassas ayarı, otomatik ön ayar kullanımı, güç 

tasarrufu modunun kullanımı ve PIN numarasının kullanımı. Seçilebilecek çıkış 

modlarının listesi için sayfa 25'e bakın. 

H Histeresis Basınç anahtarının açılıp kapatıldığı noktalar arasındaki fark. 

Histeresis modu "Çıkış modlarının listesi" sayfa 25. 
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A 
No. Terms Meaning 

I Gösterge doğruluğu Görüntülenen basınç değeri ile gerçek basınç arasındaki sapmayı gösterir. 

 

Yalıtım direnci 
Ürünün yalıtım direnci. 

Elektrik devresi ve kasa arasındaki direnç. 

 
Gösterge çözünürlüğü 

Nominal basınç aralığının ne kadar iyi bölümlere ayrılabileceği. (Örnek: 0 ila 1 

MPa için bir ürün basıncı 0,001 MPa ile gösterebilirse, gösterge çözünürlüğü 

1/1000'dir.) 

Gösterge LED'i Anahtar çıkışı AÇIK olduğunda yanan LED. 

Gösterge ünitesi Ekranda kullanılan basınç birimi. 

K  

Tuş kilidi fonksiyonu 
Basınç anahtarının ayarlarında değişiklik yapılmasını önleyen fonksiyon 

(düğmenin çalışmasını devre dışı bırakır). 

M  
Elle kurulum 

Otomatik ön ayar kullanmadan manuel basınç ayarı. 

Bu terim, manuel ve otomatik ön ayarlı basınç ayarı arasında ayrım yapmak 

için kullanılır. 

 

Maks. uygulanan gerilim 
NPN çıkışının çıkış hattında mevcut maksimum uygulanan voltaj değeri. 

 

Maks. (Min) yük empedansı 
Analog akım çıkışının çıkışına (çıkış hattı) bağlanabilecek maksimum 

(minimum) yük (direnç değeri ve empedans). 

 

Ölçüm modu 
Basıncın algılanıp belirtildiği ve anahtar işleminin etkinleştirildiği durum. 

Min. ayar birimi "Digit" e bakın. 

N  

 
Normal çıkış 

Anahtar çıkış tiplerinden biri. Histerezis modunda, anahtar çıkış ayar değerine 

eşit veya daha büyük bir basınç algılandığında anahtar çıkışı AÇIK konuma 

getirilir. 

"Çıkış modlarının listesi" sayfa 25) 

NPN (açık kollektör) (çıkış) Çıkış için NPN transistörünü kullanan anahtar. 

O  

Çıkış yapılandırması 
Anahtar çıkışının çalışma prensibi. 

Çalışma durumu için "Çıkış modlarının listesi" sayfa 25 bölümüne bakın. 

Çıkış modu Her iki histerezis modu seçilebilir. 
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A 

No. Terim Anlamı 

P Tepe değer ekranı O ana kadar ulaşılan maksimum vakum basıncını görüntüler. 

 

Hava beslemesi için pilot valfi 
Ejektörü açıp kapatan solenoid valf. 

(Bu basınç şalteri, besleme pilot vanasına sinyal verir) 

PNP (açık kollektör) (çıkış) Çıkış için PNP transistörünü kullanan anahtar. 

 

Güç tasarrufu modu 
Belirtilen değerin kapatıldığı ve akım tüketiminin azaldığı durum. 

 

Basınç ayarı 
Basınç anahtarının Basınç anahtarının açılıp kapandığı noktayı belirlemek için 

basınç ayarı. 

 

Test basıncı 
Aşıldığında, mekanik ve / veya elektrik çarpmasına neden olacak basınç limiti. 

R  
Nominal basınç aralığı 

Basınç anahtarının teknik özellikleri karşıladığı basınç aralığı. Bu aralıktaki 

değerler, ayarlanan basınç aralığındaysa, ancak spesifikasyonların 

karşılanacağından emin olamıyorsa ayarlanabilir. 

 

Tekrarlanabilirlik 
Basınç 25 oC sıcaklıkta değiştiğinde, görüntülenen değerin basınç ve 

ON-OFF çıkış çalışma noktası için tekrarlanabilirliği. 

 
Artık voltaj 

Anahtar çıkışı açıkken ideal AÇIK voltajı ile gerçek voltaj arasındaki fark. 

Mevcut yük akımına bağlıdır ve ideal olarak "0" olmalıdır. 

Çözünürlük Bkz. "Gösterge çözünürlüğü". 

 
Tepki Süresi 

Basınç anahtarına uygulanan basıncın ayarlanan değere ulaştığı andan, AÇIK-

KAPALI çıkışının gerçekten çalışmaya başladığı zamana kadar. Genellikle, 

tepki süresi ne kadar kısa olursa, performans o kadar iyi olur. 

 
Ters çıktı (OUT1) 

Anahtar çıkış tiplerinden biri. Histerezis modunda, anahtar çıkışı ayar değerine 

eşit veya daha düşük bir basınç algılandığında anahtar çıkışı AÇIK konuma 

getirilir. (Bkz. "Çıkış modlarının listesi", sayfa 25) 
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A 
No. Terim Anlamı 

S İşlev ayarı "Fonksiyon seçim modu". 

Basınç aralığını ayarlama. Anahtar çıkışının ayarlanabileceği basınç aralığı. 

 

Anahtar çıkışı 
Sadece 2 olası durumu olan çıkış tipi, AÇIK veya KAPALI. Bazen "ON-OFF 

çıkışı" olarak adlandırılır. 

U  

 
Birim seçim fonksiyonu 

Basınç değerinin gösterildiği birimi değiştirme fonksiyonu. Sadece bu 

fonksiyona sahip bir ürün üniteyi değiştirebilir. Birim değiştirme fonksiyonuna 

sahip bir ürün Japonya'da kullanılıyorsa satın alınamaz. Basınç sadece 

Japonya'daki SI birimleri tarafından belirtilir. 

W  

 
Dayanım gerilimi 

Ürünün elektrik devresi ile kasa arasında uygulanan bir voltaja karşı direncinin 

bir ölçüsüdür. Bu değerin üzerinde bir voltaj uygulanırsa ürün zarar görebilir. 

(Dayanma gerilimi, ürünü çalıştırmak için kullanılan besleme gerilimi değildir.) 

Z Sıfır temizleme (fonksiyonu) Görüntülenen basınç değerini "0" olarak ayarlar. 
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  Kablolama  

■ Kablolama 

○ Bağlantılar 
 Bağlantılar yalnızca güç kaynağı kapalıyken yapılmalıdır. 

 Basınç şalteri kabloları ile güç veya yüksek gerilim kabloları için ayrı yollar kullanın. Aksi takdirde, 

gürültü nedeniyle arıza meydana gelebilir. 
 Piyasada satılan bir anahtarlamalı güç kaynağı kullanırken FG terminalinin toprağa bağlı olduğundan 

emin olun. Ürüne bir anahtarlamalı güç kaynağı bağlandığında, anahtarlama gürültüsü üst üste bindirilir 

ve ürün özellikleri artık karşılanamaz. Bu, anahtarlamalı güç kaynağı ve ürün arasına hat gürültü filtresi 

ve ferrit çekirdek gibi bir gürültü filtresi yerleştirerek veya anahtarlamalı güç kaynağı yerine seri güç 

kaynağı kullanarak önlenebilir. 

 
 

○ Basınç şalteri için konektör kullanımı 

 
Bağlama / Bağlantısını Kesme 

 Konektörü monte ederken, kolu ve konnektör gövdesini tutan sokete doğrudan sokun ve kol 

muhafazaya kilitlenene kadar konektörü itin. 

 Konektörü çıkarırken, kancayı muhafazadan çıkarmak için leveri aşağı bastırın ve konektörü düz 

bir şekilde dışarı çekin. 

 
 

 

 Konnektörün Pin Numarası (Dijital basınç şalteri ve pilot valf için güç kaynağı ve çıkış kablosu) 
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■ Dahili devre ve kablo bağlantısı örneği 
 NPN çıkış tipi 

NPN açık kollektör 2 çıkış, Maks. uygulanan voltaj 26.4VDC, Maks. yük akımı 80mA 

Artık voltaj 2 V veya daha az 

 

 
 PNP çıkış tipi 

 PNP açık kollektör 2 çıkışı, Maks. yük akımı 80mA, Artık voltaj 2 V veya daha az 
 



  Montaj ve Kurulum  
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■ Kurulum 
■ Sağlanan O-ringi basınç anahtarının O-ring oluğuna monte edin ve basınç anahtarını, verilen iki montaj vidasıyla 

ejektör gövdesine monte edin. (Gereken sıkma torku 0,08 ila 0,10 Nm'dir) Sıkma torku aşılırsa, montaj parçası 
deforme olabilir ve kırılabilir. 



  Kolay Kurulum  

-18- 

NO.ZK2-OM00501-A 

 

 

■ Ölçüm modu 

 
Ölçüm modu, basıncın algılanıp belirtildiği ve anahtar fonksiyonunun çalıştığı durumdur. 
Bu temel moddur ve değişiklikleri ve diğer fonksiyon ayarlarını ayarlamak için diğer modlar seçilmelidir. 
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Enerji tasarrufu kontrol işlemi ve anahtara önceden ayarlanmış ayar değerleri için aşağıya bakın. 

Aşağıda gösterilen işlem kabul edilebilirse, bu ayarları koruyun. 

Anahtar çıkışının AÇIK ve KAPALI noktalarının kolay ayarlanmasını ve besleme pilot valfinin çalışmasını 

sağlayan fonksiyondur. 

 

OUT1'in çalışması 

Basınç, ayarlanan değeri (P_1) aştığında, basınç anahtarı AÇIK konuma getirilir. 

Basınç değeri ayarlanan değerin (P_1), histeresis değeri (H_1) kadar altına düştüğünde anahtar KAPALI 

konuma gelir. 

Varsayılan ayarlar P_1: -70.0 kPa ve H_1: 10.0 kPa'dır. 

 
OUT2'nin çalışması 

Besleme pilot valfi: OUT2, emme sinyali ile açılır. Emme, vakum basıncı üretimi ile başlar 

Vakum basıncı ayarlanan değere (P_1) ulaştığında, besleme pilot valfi KAPANIR. 

Besleme pilot valfi kapatıldıktan sonra vakum basıncı düşer, vakum basıncı (P_1) 'de ayarlanan miktarın 

(H_2) kadar altına düştüğünde besleme pilot valfi tekrar açılır ve vakum basıncını artırır. 

Bu şekilde, besleme pilot valfi kaçak miktarına göre terarlı 

olarak açılır ve kapanır. 

Varsayılan ayar H_2: 5,0 kPa. 
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< Ayarlanan değer nasıl değiştirilir > 
A

 

｢Normal output (OUT1) 

(1) Ölçüm modundayken  tuşuna basın. (18. Sayfaya başvurun) 
 

(2) (2) “P_1” ve ayarlanan değer sırayla görüntülenir. 
 

(3)   ve   tuşlarına basarak ayar değerini değiştirin. 
   tuşu basıncı yükseldir,   tuşu basıncı düşürür. 

 

 

 

(4) “P_1” ayarını tamamlamak için    tuşuna basın. Ekranda [H_1] ve ayar değeri gözükür.  

  ve   tuşlarına basarak ayar değerini değiştirin. 
 

 

 “H_1” ayarını tamamlamak için    tuşuna basın. Ekranda [H_2] ve ayar değeri gözükür.  

  ve   tuşlarına basarak ayar değerini değiştirin. 
 

 
 Ayarı tamamlamak için   tuşuna basın. 

 
Tersine çevrilmiş çıkış değiştirildiğinde, aşağıdaki parametreler görüntülenir ve her ayar değeri yukarıda 
gösterilen yöntem kullanılarak değiştirilebilir. Tersine çevrilmiş çıkışın nasıl değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için, 
her bir fonksiyon ayarına bakın. 

 

 
 

｢Tersine çevrilmiş çıkış (OUT1)  
 

Ölçüm ekranı Tamamlandı 
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  Fonksiyon Ayarları  

■ Fonksiyon seçim modu 

 Ölçüm modunda,   tuşuna ekrana [F 0] gelene kadar 2 saniye basın]. Değiştirilecek fonksiyon ayarını 

görüntülemek için seçin, [F 

Ölçüm ekranına geri dönmek için   tuşuna 2 saniye basılı tutun.  
 
 

 

 

 

 
 

■ Varsayılan ayar 
Varsayılan ayarlar aşağıdaki gibidir 

 

 [F 0] Birim seçim fonksiyonu     Bkz. Sayfa 24. 

Item Varsayılan ayarlar 

SI birimi sabit Birim 

dönüştürme fonksiyonu 

 

kPa 

 

 [F 1] OUT1 ayarı     Bkz. Sayfa 25.  

Item Açıklama Varsayılan ayarlar 

Çıkış modu Histerezis modunu seçin. Histeresiz modu 

Ters çıkış Hangi tip anahtar çıkışının kullanılacağını, normal veya tersini seçer. Normal çıkış 

Pressure setting Anahtar çıkışının AÇIK veya KAPALI noktasını ayarlar. -70 kPa(P_1) 

Histeresis Chattering önlemek için histerezis ayarlayın. 10 kPa(H_1) 

 [F 2] OUT2 ayarı     Bkz. Sayfa 27. 

 [F 1] OUT1 ile aynı ayarlar.  

Item Description Default setting 

Besleme valfi 

sinyali AÇIK 

 

Besleme pilot valfi sinyalinin AÇIK noktasını ayarlar 
 

5 kPa(H_2) 

Besleme valfi 

sinyali KAPALI 

 

Besleme pilot valfi sinyalinin KAPALI noktasını ayarlar 
 

0 kPa(H_3) 

Besleme pilot valfi 

girişinin yasak olduğu 

aralığı ayarlayın 

 
Besleme pilot valfi sinyalinin AÇIK noktasının girilmesine izin 

verilmeyen aralığı ayarlar. 

 
1 kPa(H_4) 
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Kod Sayfa Varsayılan 

ayarlar 

[F 3] Tepki süresi Bkz. Sayfa 29. 2.5 ms 

[F 4] Otomatik önayar Bkz. Sayfa 30 Manual 

[F 6] Ekran değerinin hassas ayarlanması Bkz. Sayfa 32 0％ 

[F11] Ekran çözünürlüğü Bkz. Sayfa 33 1000-split 

[F80] Güç tasarrufu modu Bkz. Sayfa 34 OFF 

[F81] Güvenlik kodu Bkz. Sayfa 35 OFF 

[F90] Tüm fonksiyonların ayarlanması Bkz. Sayfa 36 OFF 

[F96] Emme komutu koşulunun kontrolü Bkz. Sayfa 38 OFF 

[F98] Çıktı kontrolü Bkz. Sayfa 39 Normal 

[F99] Varsayılan ayara sıfırla Bkz. Sayfa 41 OFF 

 



-24- 

NO.ZK2-OM00501-A 

 

 

Birim seçimi 

 yada tuşlarına basarak birim seçin 

Birim seçimi [F 0] işlemi tamamlanmıştır. 

■ [F 0] Birim seçim fonksiyonu 

Ayar yalnızca, birim seçimi fonksiyonuna sahip bir ürün kullanıldığında mümkündür.  

(Üründe birim seçim fonksiyonu yoksa kPa / MPa seçilebilir) 

 
<İşlem> 

[F 0] ekranında  veya  tuşlarına basınız.  
 

                                          Tuşuna uzun basın.Aşağıdaki adımları izleyin  
 

Ayar için      tuşuna basın.              İşlev seçim moduna dönün. 
 

 
  Gösterge birimi ve minimum ayar birimi. 

Unit 

MPa kPa kgf/cm2 bar psi InHg mmHg 

0.001 0.1 0.001 0.001 0.02 0.1 1 
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■ [F 1] OUT1 Ayarlanması 

OUT1'in çıkış modu ayarlanabilir. 

Ters çıktı, basınç değeri ve histerezis ayarlanabilir. 

 
 Çıkış modlarının listesi 
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Çıkış modunun kontrolü 

Ayarlanan değeri sağdaki ekranla aynı şekilde kontrol 

edin, ardından bir sonraki ayara geçin. 

Tersine çevrilmiş çıkış 
ayarına rı 
  Tuşlarına basın 

 

Basınç ayarı 

            

Tuşlarına basarak basınç ayar 

kısmına gelin  

Histerezis ayarı 

 

Tuşlarına basarak histerezis 

ayar kısmına gelin 

[F 1] OUT1 ayarı tamamlandı. 

<İşlem> 

  yada    tuşlarına basarak [F 1] fonksiyonuna gelin. 
 

                                                                          ‘e basın.    Çıkış modunun kontrolüne geçin. 
 

‘e basın.    Tersine çevrilmiş çıkışın ayarına geçin. 
 

Press the button to set.    Move on to setting of pressure. 
 

 ‘e basın.    Histerezis ayarına geçin. 
 

Ayarlamak için     ‘e basın. İşlev seçim moduna dönün. 
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■ [F 2] OUT2 ayarı 
OUT2'yi ayarlayın. 

Besleme pilot valfinin AÇIK ve KAPALI noktalarını ve inputa izin verilmeyen aralığı ayarlayın. A 

OUT2'nin çalışması 

Besleme pilot valfi: OUT2, emme sinyali ile açılır. Emme, vakum basıncı üretimi ile başlar. 

Vakum basıncı ayarlanan değere ulaştığında (P_1 - H_3: besleme pilot valfi sinyalinin KAPALI noktası), 

besleme pilot valfi kapatılır. 

Sonra, vakum seviyesi zamanla azaldığında ve emiş anahtarı AÇIK noktasına (P_1 + H_2: Besleme pilot 

valfi sinyali AÇIK noktası) ulaştığında, besleme pilotu vakumu korumak için tekrar açılır. 

Besleme pilot valfi kapatıldıktan sonra vakum basıncı azalacaktır. 
Vakum basıncı emme anahtarı AÇIK noktasına (P_1 + H_2: besleme noktası pilot valf sinyalinin AÇIK 

noktası) ulaştığında, besleme için solenoid valfı tekrar açılır ve vakum basıncını artırır. 

Daha sonra, besleme pilot valfi bu AÇIK ve KAPALI döngüsünü tekrarlar. 

H_2 ayarının yasak olduğu alan, H_4: besleme pilot valfi sinyalinin girilmesi yasaklanan aralık ile 

ayarlanabilir. 

Varsayılan ayarlar P_1: -70,0 kPa, H_1:10,0 kPa, H_2: 5,0 kPa, H_3: 0,0 kPa, H_4: 1,0 kPa 
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  Basarak ayar noktalarını seçin 

Besleme valfi AÇMA noktası ayarı 

                   e basın. Bir sonraki parametreye geçin. 

Besleme valfi KAPANMA noktasının ayarı 

                   e basın. 
. 

Bir sonraki parametreye geçin. 

Besleme valfi girişinin AÇIK noktasının engellendiği aralığı ayarlayın 

[F 2] OUT2 ayarı tamamlandı. 

<İşlem> A 
Fonskiyon seçim modunda ekrana [F 2] gelene kadar  yada   tuşuna basın. 

 

                                     Seçmek için       ‘e basın.    Basınç ayarına geçin. 
 

 
                      Ayarlamak için  ‘e basın.                           Fonksiyon seçim moduna dönme. 
 

1: Seçilen parametre  düğmeye bastıktan sonra etkili olur. 

2:  Ayar düğmesi ile geçerli hale getirildikten sonra, düğmesine 2 saniye veya daha uzun süre basarak ölçüm moduna geçmek 

mümkündür. 

3: Besleme pilot valfinin KAPALI noktası (H_2), besleme pilot valfinin AÇIK noktasının giriş yasak aralığı (H_4) ayarlanarak 

otomatik olarak düzeltilir. 



-29- 

NO.ZK2-OM00501-A 

 

 

 

Tepki süresinin ayarlanması 

 

Tepki süresini seçmek için yukarı aşağı 

düğmesine basın. 

 [F 3] tepki süresi ayarı tamamlandı. 

■ [F 3] Tepki Süresi 

Anahtar çıkışının tepki süresini seçin. 

Tepki süresinin ayarlanmasıyla sık çıkış veririp verilmemesi önlenebilir. 

 
<İşlemler> 

  yada    tuşlarına basarak fonksiyon seçim ekranında [F 3] e gelin. 
 

 ‘e basın.     Tepki süresi ayarına geçin. 
 

Ayarlamak için  ‘e basın.. Fonksiyon seçim moduna dönme. 
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Otomatik ön ayarlama 

 

Otomatik ön ayarı seçmek için yukarı 

aşağı düğmesine basın. 

 

[F 4] Otomatik önayar tamamlandı. 

■ [F 4] Otomatik ön ayar fonksiyonu 
Bu fonksiyon, devam eden işleme bağlı olarak basınç değerlerini otomatik olarak hesaplar ve ayarlar. 

 
<İşlem> 

  yada    tuşlarına basarak fonksiyon seçim ekranında [F 4] e gelin. 
 

 ‘e basın.     Otomatik ön ayarına geçin. 

 

                                       Ayar için         e basın.    İşlev seçim moduna dönün. 
 

Basıncı ayarlamak için ölçüm ekranında  e basın .(Bkz. Sayfa 31.) 

Ekran yanıp sönerken basıncı değiştirmek için  tekrar basın.. 

 
: Besleme pilot valfinin AÇIK / KAPALI noktası ve besleme pilot vanasının giriş yasaklı aralığının ayar noktası, otomatik ön ayar 

fonksiyonu ile düzeltilebilir. 
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Bu modda yapılan ayarlar aşağıdaki gibidir. 

P_1 = A-(A-B)/4 

H_1 = |(A-B)/2| 

A = Maksimum basınç değeri 

B = Minimum basınç değeri 

 Otomatik ön ayar 

Fonksiyon seçim modunda otomatik ön ayar seçildiğinde, ayarlanan değer ölçülen basınçtan 

hesaplanabilir ve hafızaya alınabilir. Bir iş parçasının emişini ve serbest bırakılmasını birkaç kez 

tekrarlamak ayarlanan değeri otomatik olarak optimize eder. 

 
1, Otomatik ön ayarlı OUT1 seçimi 

Ölçüm ekranında   tuşuna basın, ekrana "AP1" gelecektir. 

 
2, OUT1 için ekipman hazırlanması 

OUT1 basıncının ayarlanacağı ekipmanı hazırlayın. 

 
3, OUT1 için otomatik önayar ayarı 

 tuşuna basın, ekranda “A1L” gösterilir ve basınç ölçümü başlar. 

 

 Ekipmanı çalıştırın ve basıncı değiştirin. 
Bir basınç değişikliği tespit edildiğinde, otomatik olarak [A1H] görüntülenir, 

ekipmanı birkaç döngü boyunca aynı şekilde çalıştırmaya devam edin. 

 
4, Ayarın tamamlanması 

[P_1] ve [H_1] ayarlarını yapmak için  tuşuna basın (ters çıkış modunda [n_1] ve [H_1] ayarlı) ve otomatik ön 
ayar modunu tamamlayın. Basınç şalteri daha sonra ölçüm moduna döner. 
([n_1] ve [H_1] ters çıkış moduna ayarlanmıştır.) 

 

Kayıtlı otomatik ön ayar ayarlarını silmek için  ve  düğmelerine aynı anda 1 saniye veya daha uzun 

süre basın.
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Ekran değerinin hassas ayarının yapılması 

Geçerli basınç değeri görüntülenir. 

Ayar için veya basın. 

Ayar için e basın. 

Ayarlama değerini başlatmak için, [FSC] 
görüntülendiğinde                       tuşlarına aynı 
anda 1 saniyeden uzun basın. 

[F 6] ayarı Ekran değerinin ince ayarlaması tamamlandı. 

■ [F 6] Ekran değerinin hassas ayarlanması 

Bu fonksiyon, görüntülenen basıncın manuel olarak ince ayarını yapmak için 

kullanılır. ±% 5 R.D aralığında ayarlanabilir. 

 
<İşlem> 

  yada    tuşlarına basarak fonksiyon seçim ekranında [F 6] ya gelin. 
. 

 

 ‘e basın.    Ekran değerinin hassas ayarının yapılmasına geçin. 

Ayar için  e basın. İşlev seçim moduna dönün. 
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Ekran çözünürlüğünü ayarlama 

 

Ekran çözünürlüğünü belirlemek için 

Yukarı aşağı tuşuna basın. 

[F11] Ekran çözünürlüğü ayarı tamamlandı. 

■ [F11] Ekran çözünürlüğü 

Bu fonksiyon, basınç göstergesi çözünürlüğünü değiştirmek için 

kullanılır 

Bu, rakamların ekranda titremesini önlemek için kullanılabilir. 

 
<İşlemler> 

Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F11] e gelin. 
 

 e basın.     Ekran çözünürlüğü ayarına geçin. 
 

                                         Ayar için      e basın.    İşlev seçim moduna dönme. 
 

 
: Seçilen basınç birimine bağlı olarak çözünürlüğü değiştirmek mümkün olmayabilir. 

 
Ekran çözünürlüğünün seçilmesine izin veren birimler MPa, kPa, kgf / cm2, psi ve inHg'dir. 

     (Kgf / cm2, bar, psi ve inHg birimleri yalnızca birim dönüştürme fonksiyonu sahip bir ürün kullanıldığında ayarlanabilir.) 
    [F 0] Birim seçim fonksiyonu sayfa 24.
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Güç tasarrufu modunun ayarlanması 

 

Güç tasarrufu modunu seçmek için yukarı veya 

aşağı düğmesine basın. 

[F80] Güç tasarrufu modunun ayarı tamamlandı. 

Mod 2’de, ondalık noktası yanıp söner ve ekran boyunca hareket eder..  

(Mod 2’de, ondalık nokta yanıp söner.) 

■ [F80] Güç tasarrufu modu 

Güç tasarrufu modu seçilebilir. 

Seçildiğinde ve 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, basınç anahtarı güç tasarrufu moduna 

geçer. 

Varsayılan ayar normal moddur (güç tasarrufu modu kapalı). 

 
<İşlemler> 

Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F80] e gelin. 
. 

 

 ‘e basın.     Güç tasarrufu modunun ayarına geçin. 

                                              Seçip     ‘e basın.    İşlev seçim moduna dönme. 
 

 
 

 Güç tasarrufu modu 1 kapatılana kadar etkin kalır. 

Mod 1 de, tüm ekranın parlaklığı azalır. 

 
Mod 2’de, düğmelere basıldığında ekran normaldir, ancak 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye 

basılmazsa, güç tasarrufu moduna geri döner. (Güç tasarrufu yalnızca ölçüm modunda etkinleştirilir) 
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Güvenlik kodunun ayarlanması 

 

Güvenlik kodunu seçmek için  

yukarı veya aşağıdüğmesine basın. 

[F81] ayarlanması tamamlandı. 

Kodun kullanımı ve detaylar için 44. sayfaya başvurun. 

■ [F81] Güvenlik kodu 

Tuşlar kilitliyken anahtarların kilidini açmak için girilmesi gereken bir güvenlik kodu seçilebilir. 

Varsayılan ayarda, güvenlik kodu numarasının girilmesi gerekmez. 

 
<İşlemler> 

Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F81] e gelin. 

 

 ‘e basın.     Güvenlik kodu ayarına geçin. 
 

                                       Ayar için ‘e basın.     İşlev seçim moduna dönün. 
 

 
 Güvenlik kodu kullanılırsa, tuş kilidini açmak için güvenlik kodunu girmek gerekir. 

Güvenlik kodu numarası bir operatör tarafından farklı bir değere ayarlanabilir. 

 Varsayılan ayar "000". 
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Tüm fonksiyonların ayarlanması 

 

Tüm fonksiyonları seçmek için yukarı veya 

aşağı düğmesine basın. 

■ [F90] Tüm fonksiyonların ayarlanması 

Tüm fonksiyonlar birbiri ardına ayarlanabilir. 

 
<İşlemler> 

Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F90] a gelin. 

 
  ‘e basın. Tüm fonksiyonların ayarlarına geçin. 

 

 
 

[oFF] 

(kullanılmamş) 

seçimi. 

 
Ayar için    e 

basın. 

 
İşlev seçim moduna 

dönün. 

 
 
 
 
 

 
 [oFF] (unused) a geçtikten sonra, 

ayar için     e basın 

 
Return to function selection mode. 

[[on] (used) seçimi. 

 
 
 
 
 

   tuşuna 2 

saniyeden uzun 

basın. 

 

 

  

 

1: Fonksiyonların ayarlanması 

 E her basıldığında, işlev, "Ayar fonksiyonu sırası", sayfa 37 sırasındaki adımları izler. 

 

 Yukarı aşağı tuşlarıyla fonksiyonları ayarlayarak ilerleyin. 

Her bir fonksiyonun nasıl ayarlanacağına ilişkin ayrıntılar için, bu kılavuzdaki ilgili fonksiyon ayarı bölümüne bakın. 

Ölçüm modu [F90] Fonksiyonların ayarı tamamlandı. 

1: Her fonksiyonun ayarı 
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 Fonksiyon ayarı sırası 

Order Function 

1 Birim seçimi 

2 Çıkış modunun ayarlanması (OUT1) 

3 Ters çıkış ayarı (OUT1) 

4 Basınç ayarı (OUT1) 

5 Histerezis ayarı (OUT1) 

6 Çıkış modunun ayarlanması (OUT2) 

7 Besleme pilot valfi sinyali AÇIK noktası 

8 Besleme pilot valfi sinyali KAPALI noktası 

 

9 
Histerezis ayarı (OUT2) 

Besleme pilot valfi girişinin yasak olduğu aralığı ayarlayın 

10 Tepki süresinin ayarlanması 

11 Ekran çözünürlüğünü ayarlama 

12 Otomatik önayar ayarı 

13 Ekran değerinin hassas ayarının başlatılması ayarı 

14 Güç tasarrufu modunun ayarlanması 

15 Güvenlik kodunun ayarlanması 

: S düğmesine 2 saniye veya daha uzun süre basarak herhangi bir ayar öğesinden ölçüm moduna dönün. 
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Emme komutu sinyal durumu girişinin 

kontrolü 

 
Emme sinyali girilmediğinde, “oFF” 

görüntülenir. 

Emme sinyali girildiğinde, “açık” 

görüntülenir. 

[F96] Emme komutu sinyalinin kontrolü tamamlandı. 

■ [F96] Emme komutu sinyalinin kontrolü 
 

<İşlem> 
Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F96] ya gelin. 

 

 E basın.     Emme sinyali giriş kontrolüne geçin. 

 
  e basın. İşlev seçim moduna dönün. 
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Çıkış kontrolü 

 

Çıkış kontrolünü seçmek için yukarı veya 

aşağı düğmesine basın. 

 

■ [F98] Çıkış kontrolü 

Anahtardan çıkış onaylanabilir. Çıkış manuel 

olarak AÇIK / KAPALI konuma getirilebilir. 

 
<İşlem> 

Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F98] e gelin. 

 
  e basın. Çıktı kontrolüne geç. 

 

 

 
 

[N] (normal 

çıktı) seçilirse, 

Ayar için 

 

[F] (zorla çıktı) seçilirse,  e 

basın. 

 
OUT1 çıkış kontrolü 

 

 tuşuna 

basın.  

İşlev seçim 

moduna 

dönme. 

Yukarı veya aşağı düğmesine basın. 
OUT1 çıkış kontrolünü seçin 

  

    

  

Set tuşuna 
basın 

 
. 
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OUT2 çıkış kontrolü 

  

[F98] ayarı Çıkış kontrolü tamamlandı. Ölçüm modu. 

 

 
 

 

P  
b 

s 

l 

 

 

 Set tuşuna 2 saniye veya daha uzun süre basarak herhangi bir noktadan ölçüm moduna dönün. 

Out 2 yi seçmek içn 

Yukarı aşağı tuşlarına basın. 

 
 
 
[N] 'ye (normal çıktı) döndükten sonra, 

çıktı kontrolünü tamamlamak için 

düğmeye           basın. 

 
 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

Set tuşuna 

2 

saniyeden

uzun basın 
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Fabrika ayarına dönme 

 [F99] Fabrika ayarına dönme işlemi tamamlandı. 

■ [F99] Fabrika ayarlarına dönme 

Basınç anahtarının ayarı bilinmiyorsa, varsayılan ayar geri yüklenebilir. 

 
<İşlemler> 

Fonksiyon seçim ekranındayken  yada  tuşuna basarak  [F99] a gelin. 

 
  e basın. Varsayılan ayara sıfırlamak için devam edin. 

 

 

Tüm ayarlar varsayılan 

değerlere döndürülür. İşlev 

seçim moduna dönün. 

[oFF] (kullanılmamış) 
seçildiğinde 

 
Seçimi onaylamak için  

   e basın. 

 

İşlev seçim moduna 

dönme. 
 

Ekranda çıkan “ını” 
sembolününden sonra “oFF” 
yazısını gördüğünüzde yukarı tuşu 
ile “on” yapın. Ekranda “on” 
yazarken S ve aşağı tuşuna aynı 
anda ekran sönüp yanana kadar 
basılı tutun. 
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  Diğer Ayarlar  

○ Tepe/alt değer gösterimi 

Bu ana kadar güç verildiği andan itibaren maksimum (minimum) vakum basıncı algılanır ve güncellenir. 

Pik gösterimi için,  düğmeye 1 saniye veya daha uzun süre basıldığında, maksimum vakum basıncı ve 

"Hi" yanıp sönmeye başlar ve basılı tutulur. 
Tepe basınç değeri ekranını serbest bırakmak için,  düğmeye 1 saniye veya daha uzun süre basın. 

Alt ekran için,  düğmeye 1 saniye veya daha uzun süre basıldığında, minimum vakum basıncı ve "Lo" 

yanıp sönmeye başlar ve tutulur. 
Alt basınç değeri ekranını serbest bırakmak için, ölçüm moduna dönmek için  düğmeye tekrar 1 saniye veya daha 

uzun süre basın. 

Vakum basıncı korunurken  ve  düğmelerine aynı anda 1 saniye veya daha uzun süre basılırsa, 

maksimum (minimum) değerler sıfırlanır.. 

 
 

○ Zero clear 

Ekranda ölçülen değer “0” olarak ayarlanabilir.  

Zero clear işlemini ürüne basınç verilmediğinde uygulayın 

Sıfır temizleme aralığı ±% 1 FS bireysel ürünler arasındaki farklılıklar nedeniyle değişir 

 ve  düğmelerine aynı anda 1 saniye veya daha uzun süre basıldığında, ekran sıfırlanır.  
Ölçüm modu otomatik olarak geri döner. 

 

○ Tuş kilidi Fonksiyonu 

Tuş kilidi fonksiyonu, ayarlanan değerlerin istem dışı değişmesi nedeniyle oluşan hataları önlemek için 

kullanılır. Tuş kilidi ayarı AÇIK konumdayken bir düğme işlemi yapılırsa, yaklaşık 1 saniye boyunca 

"LoC" görüntülenir. 

(    tuşuna basıldığında, ayarlanan basınç "LoC" sonrasında görüntülenecektir.) 

 
 

< İşlemler - Güvenlik kodu girişi olmadan > 

(1) Ölçüm modunda   tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutun. Geçerli ayar "LoC" 

veya "UnL" görüntülenir. 

(Tuş kilidini serbest bırakmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın) 

 

(2)    ve    tuşları ile kilitleme ve kilidi açmak için seçim yapın. 
 

 

 

 
(3) Ayar için  tuşuna basın 
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< İşlemler -Güvenlik kodu ile -> 

 Kilitleme 

1, Ölçüm ekranında  tuşuna 5 saniye ve daha fazla basılı tutun. [UnL] 

ekrana gelecektir. 

 

2, Kilitlemeyi seçmek için  yada  aşağı tuşlarına basın [LoC]. 
 

 

 

 
3, Ayarlamak için  e basın. 

 

 
 Kilidi açma 

1, Ölçüm ekranında  tuşuna 5 saniye ve daha fazla basılı tutun. [LoC] ekrana 

gelecektir. 

 

2, Kilitlemeyi seçmek için  yada  aşağı tuşlarına basın  [UnL]. 
 

 

 

 
3,  tuşuna basıldıktan sonra, güvenlik kodunun girilmesi istenecektir. 

 Güvenlik kodunun nasıl girileceği hakkında, bkz. "Güvenlik kodunun girilmesi" sayfa 44. 

 

4, Girilen güvenlik kodu doğruysa ekran [UnL] olarak değişir, ve  ,    yada  düğmeleri tuş kilidini 

bırakır ve cihazı ölçüm moduna döndürür. 

    Girilen güvenlik kodu yanlışsa, [FAL] görüntülenir ve ardından güvenlik kodu giriş ekranı geri döner. 

Güvenlik kodu 3 kez yanlış girilirse, [LoC] görüntülenir ve cihaz ölçüm moduna döner. 
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Güvenlik kodu nasıl değiştirilir? 

  Güvenlik kodu nasıl değiştirilir 

Fabrika ayarı olarak, güvenlik kodu [000] olarak ayarlanmıştır, ancak bu herhangi bir sayı ile değiştirilebilir. 

 
<İşlemler> 

1, Tuş kilidi ayarı tamamlandıktan sonra, kilit açma ayarı prosedüründeki üç adımı da 

uygulayın. (sayfa 43, "3"). 

 
 

2, Güvenlik kodu girildikten ve gösterge [UnL] olarak değiştirildikten sonra,    ve  tuşlarına aynı 

anda 5 saniye yada daha uzun süre basılı tutun. 
[000] görüntülenir ve yeni güvenlik kodu girilmelidir. 

Güvenlik kodunun nasıl girileceği hakkında bilgi için, bkz. "Güvenlik kodunun girilmesi 

ve değiştirilmesi". Yeni güvenlik kodu görüntülenecektir. 

 
 

3, Yeni güvenlik kodunun istenildiği gibi olup olmadığını kontrol edin ve  tuşuna 1 saniye veya daha 
    uzun süre basın. 

Ölçüm moduna geri dönün. 

At this time, if the  or  button is pressed, the security code is not changed and a new security 

code should be entered. 

 

 

 Yukarı yada aşağı tuşu ile deperleri değiştirin. 

 S tuşuna basarak yandaki rakama geçin 

 Son rakam yanıp sönerken S e bsıldığında 

baştaki rakam tekrar yanıp sönemeye başlar. 

 Ayar tamamlandıktan sonra S tuşuna 1 saniyeden 

uzun basılı tutun. 

 30 saniye boyunca hiç işlem yapılmazsa ekran 

ölçüm moduna geri döner. 

 



  Bakım  
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Elektrik kesintisi veya zorla enerji kesilmesi için ürünün sıfırlanması 

Ürünün ayarı, elektrik kesintisinden veya enerjisini kesmeden önceki gibi korunacaktır. 

Çıkış koşulu ayrıca bir elektrik kesintisinden veya enerjisinin kesilmesinden önce sağlanır, ancak çalışma ortamına 

bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, ürünü çalıştırmadan önce tüm tesisin güvenliğini kontrol edin. 

Tesis doğru kontrol altındaysa, ısınana kadar bekleyin. (Yaklaşık 10 ila 15 dakika) 



  Sorun giderme  
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Basınç şalteri 
düzgün 

çalışmıyor 
Anahtar çıkışı 

AÇIK 

Gösterge 
LED'i yanıyor 

Hata No.1'e 
bakın 

Gösterge 
LED’i kapalı 

Ürün 
arızası 

 
Hata No.2'ye 

bakın 

Anahtar çıkışı 
KAPALI 

Gösterge 
LED'i yanıyor 

Ürün 
arızası 

 

Gösterge 
LED’i kapalı 

 

Hata No.1'e 
bakın 

 
Hata No.3'e 

bakın 
 

Anahtar çıkışı 
çatırtlı çalışıyor 

Hata No.4'e 
bakın 

 

Yavaş anahtar 
çıkış tepkisi 

Hata No.5'e 
bakın 

 
 

Gösterge LED'i 
yanlış çalışıyor 

Ürün 
arızası 

 

 

Bir hata 
görüntüle
nir 

Hata No.6'ya 
bakın 

 
 
 

 Sorun giderme 

Uygulanabilir Basınç şalteri: ZK2-ZSV-A 

Basınç anahtarında bir çalışma arızası meydana gelirse, lütfen aşağıdaki akış şemasından arızanın 

nedenini seçin. 

Arıza için geçerli bir neden tespit edilemezse ve yeni bir basınç şalteri ile değiştirilerek normal çalışma 

kurtarılabilirse, bu basınç anahtarının kendisinin arızalı olduğunu gösterir. 

Basınç anahtarının zarar görmesi, çalışma ortamından (ağ yapısı vb.) Kaynaklanıyor olabilir. Karşı 

önlemler almak için SMC’ye ayrıca danışın. 
  

 

Evet 
Hayır 
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A 
 
 
 
 

Evet 

Hayır

Ekran normal 
değil 

Ekran 
dalgalanıy
or 

Ekran 
kaybolur 

Ekran 
kırılıyor 

Ekran flaş 
yapıyor 

2 veya daha fazla 
Basınç şalteri 

kullanırken basınç 
göstergesi farkı 

Ekran doğruluğu 
özellikleri 

karşılamıyor 

Birimler 
değiştirilemiyr
r 

Düğmeler 
çalışmıyor 

Ürün 
gürültülü 

Hata No.15’e bakın 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata No.14’e bakın 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hata No.13’e bakın 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hata No.12’e bakın 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hata No.11’e bakın 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hata No.10’a bakın 

 
 
 

 

 

 

 

Hata No.9’a bakın 

 
 
 

 

 

 

Hata No.9’a bakın 

 
 
 

 

 

Hata No.8ye bakın 

 
 
 

 

 

Hata No.7ye bakın 
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 Sorun giderme için çapraz referans 

Hata 

No. 

 

Problem 
 

Muhtemel neden 
 

Araştırma yöntemi 
 

Çözüm 

 
 
 
 

1 

 Çıkış AÇIK 

kalır. 

Gösterge LED'i 

AÇIK kalır. 

 Çıkış KAPALI 
kalır. 

Gösterge 

LED'i yanık 

kalır. 

 
 
 

Yanlış basınç 

ayarı 

 
(1) Ayarlanan basınç değerini kontrol 

edin. 

(2) Histerezis ve çıkış tipi 

ayarlarını kontrol edin. 

(Normal çıkış / ters çıkış 

(çıkış1)) 

 

(1) Basınç ayarlarını 

sıfırlayın. 

(2) İşlev ayarlarını 

sıfırlayın. 

Ürün arızası 
 
Ürünü değiştirin. 

 
 

2 

Çıkış AÇIK 

kalır. 

Gösterge LED'i 

doğru çalışıyor. 

 
Yanlış kablolama 

Çıkış kablolarını kontrol edin. 

Yükün doğrudan DC(+) veya 

DC (-)'ye bağlı olup olmadığını 

kontrol edin. 

 
Kablolamayı düzeltin. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

Çıkış KAPALI 

kalır. 

Gösterge LED'i 

doğru çalışıyo. 

 
Yanlış kablolama 

Çıkış kablolarını kontrol edin. 

Yükün doğrudan DC (+) veya 

DC (-)'ye bağlı olup olmadığını 

kontrol edin. 

 
Kablolamayı düzeltin. 

 
Uygun olmayan 

model seçimi 

NPN seçilmiş olsa da, PNP'nin 

kullanılıp kullanılmadığını kontrol 

edin. 

 
Seçilen modeli gözden 

geçirin (çıkış tipi). 

 

 
Kırık kablo 

Elektrot telinin herhangi bir parçasına 

eğilme baskısı olup olmadığını 

kontrol edin. (Eğilme yarıçapı ve 

çekme kuvveti uygulanır). 

 

Kablolamayı düzeltin. (çekme 

kuvvetini ayarlayın ve 

bükülme yarıçapını arttırın). 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

 
Anahtar çıkışı 

çatırtı (chattering) 

oluşturur. 

 
 

Yanlış kablolama 

Kablolamayı kontrol edin. 

Kahverengi ve mavi kabloların 

sırasıyla DC (+) ve DC (-) 'ye bağlı 

olup olmadığını ve çıkış kablolarının 

gevşek olup olmadığını kontrol edin 

(temas hatası). 

 
 

Kablolamayı düzeltin. 

 
 
 

Yanlış ayar 

(1) Basınç ayarlarını kontrol edin. 

(2) Histerezis aralığının çok dar 

olup olmadığını kontrol edin. 

(3) Tepki süresi ayarını kontrol edin. 

Tepki süresinin çok kısa olup 

olmadığını kontrol edin. 

 

(1)  Basınç ayarlarını 

sıfırlayın. 

(2) Histerezisi arttırın. 

(3) Tepki süresi ayarını 

değiştirin. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
 

5 

 
 
Yavaş anahtar 

çıkış tepki. 

 
 
Yanlış basınç 

ayarı 

 
Basınç ayarlarını kontrol edin. 

Algılanan basıncın ve ayarlanan 

basınç değerlerinin aynı veya çok 

yakın olup olmadığını kontrol edin. 

Ayarlanan basınç 

değerini ayarlayın. 

Ayarlanan basınç değerinin 

algılanan basınç değerine 

çok yakın olmadığından 

emin olun. 



-49- 

NO.ZK2-OM00501-A 

 

 

 

Hata 

No. 
Problem Muhtemel neden Araştırma yöntemi Çözüm 

   
 
 
 

Çıkışa aşırı akıma  

(Er1 ve 2) 

 
(1) Çıkış akımının 80 mA veya 

daha fazla olup olmadığını 

kontrol edin. 

(2) Belirtilen yükün bağlı olup 

olmadığını kontrol edin. 

(3) Aşırı gerilim bastırıcısı olmayan 

bir rölenin bağlı olup olmadığını 

kontrol edin. 

(4) Kablo tesisatının yüksek voltaj veya 

güç hattıyla aynı rotada (veya 

bunlarla birlikte) olup olmadığını 

kontrol edin. 

  (1) ， (2) Bağlantıyı 

uygun yük. 

 

(3) Aşırı gerilim gerilim 
bastırıcılı bir röle kullanın 
veya gürültüyü önlemek 
için önlemler alın. 

 

(4) (4) Kabloları yüksek voltaj 

ve / veya güç hattından 

ayırın. 

  
 
 

 Aşırı akım 

hatası (Er1, 2) 

görüntülenir. 

 Sistem hatası 
(Er0, 4, 6, 7, 8 
veya 9) 
görüntülendi. 

 
 
 

Ürünün hatalı 

dahili veri 

işlenmesi (Er0, 4, 

6, 7, 8 veya 9) 

 
 
 

(1) Gürültü paraziti olup olmadığını 

kontrol edin (statik elektrik gibi). 

(2) Güç kaynağı voltajının 24 VDC 

±% 10 aralığında olup olmadığını 

kontrol edin. 

 
(1) Gürültüyü ve gürültü 

kaynağını kaldırın 

(veya gürültü parazitini 

önlemek için önlemler 

alın) ve ürünü 

sıfırlayın (veya kapatıp 

güç kaynağını tekrar 

açın. 

(2) Besleme gücü 24 

VDC ±% 10 

aralığında. 

 

6 
 Ekranda 

”HHH”. 

 

  
(1) Basıncın ayarlanan basınç 

aralığının üst sınırının 

üzerinde olmadığından emin 

olun. 

(2) Hortumlara yabancı madde girip 

girmediğini kontrol edin. 

(1) Uygulanan basıncı 

ayarlanan basınç 

aralığında bir seviyeye 

sıfırlayın. 

(2) Hortumlara yabancı 

maddelerin girmesini 

önlemek için önlemler alın. 

  Ekranda 

”LLL”. 

 Artık basınç 

hatası (Er3) 

görüntülendi. 

 

Uygulanan 

basınç üst 

sınırın (HHH) 

üzerindedir. 

  
(1) Basıncın ayarlanan basınç 

aralığının alt sınırının altında 

olmadığını kontrol edin. 

(2) Hortumlara yabancı madde girip 

girmediğini kontrol edin. 

(1) Basıncı ayarlanan 

basınç aralığında geri 

getirin. 

(2) Hortumlara yabancı 

maddelerin girmesini 

önlemek için önlemler alın. 

  
Uygulanan basınç 

alt sınırın (LLL) 

altında. 

  
Sıfır temizleme 

işleminde 

basınç 

atmosfer 

basıncı değildir 

(Er3). 

 

±% 3,5 FS'nin üzerinde bir basınç 

olduğunu kontrol edin. sıfır 

temizleme işlemi sırasında 

uygulanmadı. 

 
Uygulanan basıncı atmosfer 

basıncına geri döndürün ve 

sıfır temizleme işlemini 

tekrar deneyin. 

  Ürün arızası  Ürünü değiştirin 
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Hata 

No. 

 

Problem Muhtemel neden Araştırma yöntemi Çözüm 

 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

Görüntülenen 

değerler 

dalgalanıyor. 

Yanlış güç 

kaynağı 

Güç kaynağı voltajının 24 VDC ±% 10 

aralığında olup olmadığını kontrol 

edin. 

Besleme güç kaynağı 

voltajı 24 VDC ±% 10. 

 
 

Yanlış kablolama 

Güç kaynağı kablolarını kontrol edin 

Kahverengi ve mavi kabloların 

sırasıyla DC (+) ve DC (-) 'ye bağlı 

olup olmadığını ve kablo 

bağlantılarının sağlam olup olmadığını 

kontrol edin. 

 

 
Kablo bağlantısını ve / 

veya yük direncini 

düzeltin. 

 

Fabrika hattı 

basıncı sabit 

değil. 

 

 
Fabrika hattı basıncının değişip 

değişmediğini kontrol edin. 

Dalgalanma kabul 

edilemezse, ekran 

çözünürlüğü değiştirilerek 

basamak sayısı (ekran 

hassasiyeti) azaltılabilir. 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 

 

 Ekran 

kapanır. 

 Ekranın 

bir kısmı 

eksik. 

Yanlış güç 

kaynağı 

Güç kaynağı voltajının 24 VDC ±% 10 

aralığında olup olmadığını kontrol 

edin. 

Besleme güç kaynağı 

voltajı 24 VDC ±% 10. 

 
 

Yanlış kablolama 

Güç kaynağı kablolarını kontrol edin. 

Kahverengi ve mavi kabloların 

sırasıyla DC (+) ve DC (-) 'ye bağlı 

olup olmadığını ve kablo 

bağlantılarının sağlam olup 

olmadığını kontrol edin. 

 
 

Kabloları düzeltin. 

Güç tasarrufu 

modu 

Güç tasarrufu modunun seçili 

olup olmadığını kontrol edin. 

İşlev ayarını 

sıfırlayın. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
 
 
 

9 

 
 

 
Ekran 

yanıp 

söner. 

Tepe değer / alt 

değer 

görüntüleme 

modu seçilidir. 

Tepe değer veya alt değer 

görüntüleme modunun seçili olup 

olmadığını kontrol edin. 

Tepe değer / alt değer 

görüntüleme modunu 

kapatın. 

 

 
Kablo bağlantısı 
hatası 

(1) Güç kaynağı kablolarını kontrol 

edin. 

(2) Kurşun telin belirli bir parçasına 

eğilme gerilimi uygulanıp 

uygulanmadığını kontrol edin. 

(1) Kabloları düzeltin. 

(2) Kabloları düzeltin 

(bükülme yarıçapı 

ve gerilme). 

 
 

10 

 
2 veya daha fazla 

Basınç şalteri 

kullanırken basınç 

göstergesi farkı 

 
Ekran doğruluk 

aralığında 

dağılım 

 

Dispersiyonun görüntü hassasiyeti 

aralığında olup olmadığını kontrol 

edin. 

Dispersiyon ekran doğruluk 

aralığı içindeyse ekranı 

ayarlamak için ince ayar 

modunu kullanın. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 
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Hata 

No. 

 

Problem Muhtemel neden Araştırma yöntemi Çözüm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basınç göstergesi 

hassasiyeti teknik 

özellikleri 

karşılamıyor: 

 
 
 

Yabancı madde 

 
 

 
Basınç portuna yabancı madde 

girip girmediğini kontrol edin. 

Basınç portuna yabancı 

maddelerin girmesini 

önlemek için 5m luk bir 

filtre takın 

Ayrıca, drenaj 

tortularını önlemek 

için filtreyi düzenli 

olarak temizleyin. 

 
 

Hava 

kaçağı 

 
 

Hortumlarda ve hatta hava kaçağı 

olup olmadığını kontrol edin. 

Hortumları yeniden 
bağlayın. 

Sıkma torku aşılırsa, 

montaj vidaları, braketler 

ve basınç anahtarı hasar 

görebilir. 

 
 

Yetersiz 

ısınma süresi 

 

 
Ürünün güç sağladıktan 10 dakika 

sonra belirtilen doğruluğu sağlayıp 

sağlamadığını kontrol edin. 

Enerji verdikten sonra ekran 

ve çıkış kayabilir 

Hassas basınç tespiti için, 

ürünün 10 ila 15 dakika 

ısınmasına izin verin. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

Ekran birimleri 

değiştirilemez. 

 
 
 

Yanlış model 

seçimi ("Birim 

seçim 

fonksiyonu 

olmadan" 

model seçimi) 

 
 
 
 

 
Üründe yazdırılan parça 

numarasının sonunda bir "-M" olup 

olmadığını kontrol edin. 

 
Parça numarasındaki "-

M", ölçüm biriminin 

değiştirilemeyeceği 

anlamına gelir. 

(kPa veya MPa seçilebilir.) 

: Birim seçim fonksiyonu, yeni 

bir ölçüm yasası nedeniyle 

Japonya'da 

kullanılamamaktadır. 

: SI birimi "kPa", "MPa" ya 

sabitlenmiştir. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
13 

Düğmeler 

çalışmıyor 

Tuş kilidi modu 

etkinleştirildi. 

Tuş kilidi fonksiyonun açık olup 

olmadığını kontrol edin. 

Tuş kilidi 

fonksiyonunu 

serbest bırakın. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 

 
 
 

14 

 
 
 
Ürün 

gürültülü. 

 

 
Hava 

kaçağı 

 

 
Hortumlarda hava sızıntısı olup 

olmadığını kontrol edin. 

Hortumları yeniden 
bağlayın. 

Sıkma torku aşılırsa, 

montaj vidaları, braketler 

ve basınç anahtarı hasar 

görebilir. 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 
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A 

Hata 

No. 

 

Problem Muhtemel neden Araştırma yöntemi Çözüm 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

İşlem 

kararsız 

(Çatırtı 

(Chattering)

). 

Histerezis çok 

dar veya tepki 

süresi çok kısa 

olduğu için hat 

basıncı 

dalgalanmasının 

etkisi 

 
 

 
(1) Ayarlanan basınç değerlerini 

kontrol edin (histerezis) 
(2) Tepki süresini kontrol edin. 

 
 

 
(1) Histereziyi genişletin. 

(2) Tepki süresi ayarını 

değiştirin 

 
 

Yanlış 

kablolama / kırık 

kablo 

(1) Güç kaynağı kablolarını kontrol 

edin. 

(2) Kablo telin herhangi bir 

parçasına eğilme baskısı olup 

olmadığını kontrol edin. 

(Kurşun teline uygulanan 

bükülme yarıçapı ve çekme 

kuvveti) 

(1) Kablo bağlantısını ve / 

veya yük direncini 

düzeltin 

(2) Kabloları düzeltin. 

(Çekme kuvvetini 

azaltın veya bükülme 

yarıçapını artırın.) 

Ürün arızası  Ürünü değiştirin. 
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■ Hata Kodlarının Anlamları 

Bu fonksiyon, bir sorun veya hata oluştuğunda hata nedenini ve içeriğini görüntülemek içindir. 

Hata adı Hata görüntüsü Hata Tipi Sorun Giderme Yöntemi 

 

 
Aşırı akım Hatası 

 

   
 

   

 
 

Anahtar çıkış yük akımı 80 mA'dan 
fazla. 

 
Gücü kapatın ve aşırı akımın nedenini 

kaldırın. 

Ardından gücü açın. 

 
 

 
Sıfır Silme Hatası 

 
 
 

   

Sıfır temizleme işlemi sırasında, 
basınç ±% 3,5 FS'nin üzerindedir. 
uygulandı. 
1 saniye sonra, mod ölçüm moduna 
geri döner. Sıfır temizleme aralığı 
±% 1 FS olabilir. bireysel ürün 
farklılıkları ile. 

 

 
Uygulanan basıncı atmosferik basınç 

durumuna geri yükledikten sonra 

tekrar sıfır temizleme işlemi 

gerçekleştirin. 

 

 
Basınç Hatası 

 

 
Basınç, ayarlanan basınç aralığının 

üst sınırını aştı. 

 
 

Uygulanan basıncı ayarlanan basınç 

aralığında bir seviyeye ayarlayın. 
 

   
Basınç, ayarlanan basınç aralığının 

alt sınırını aştı. 

 
 
 
 
 
 

 
Sistem hatası 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 
 
 
 
 
 

Dahili veri hatası durumunda 

görüntülenir. 

 
 
 
 
 

 
Gücü kapatın ve tekrar açın. Sıfırlama 

başarısız olursa, SMC Corporation 

tarafından bir inceleme yapılması 

gerekecektir. 

Yukarıdaki önlemler alındıktan sonra hata sıfırlanamazsa, lütfen SMC ile iletişime geçin.
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  Özellikler  

■ Özellikler 

Nominal basınç aralığı 100.0 to -100.0 kPa 

Ayar basıncı aralığı 105.0 to -105.0 kPa 

Test basıncı 500 kPa 

Minimum ekran birimi 0.1 kPa 

Uygun akışkan Hava, inert gaz ve yanıcı olmayan gaz 

Güç kaynağı voltajı 24 VDC ±% 10, dalgalanma maks. % 10 pk-pk (polarite korumalı) 

Current consumption 40 mA or less 

Anahtar 

Çıkışı 
NPN veya PNP açık kollektör 

OUT1: Genel amaçlı 、 OUT2: Valf kontrolü 

 Maksimum yük akımı 80 mA 

Maks. uygulanan gerilim DC26.4 V 

Artık voltaj Max. 2 V (80 mA yük akımında) 

 

Tepki süresi 
2,5 ms veya daha az (çatırtı önleme fonksiyonu için tepki süreleri 

kullanılabilir: 20, 100, 500, 1000 veya 2000 ms) 

Kısa devre koruması Mevcut 

Tekrarlanabilirlik ±0.2%F.S.±1 digit 

Hister

esiz 

 

Histeresiz mod Ayarlanabilir (0'dan ayarlanabilir) 1 

Ekran 3 1/2 basamak, 7 segmentli ekran, renkli ekran (Kırmızı) 

Gösterge doğruluğu +/-% 2 F.S., +/- 1 hane (25+/-3 oC sıcaklıkta) 

Gösterge LED'i AÇIK OUT1 olduğunda ışık: Yeşil OUT2: Kırmızı 

 

Çevre 

Koruması IP40 

Ortam sıcaklığı aralığı 5 to 50 oC 

Dayanım gerilimi Canlı parçalar ile kasa yalıtım direnci arasında 1 dakika boyunca 1000 
VAC 

Yalıtım direnci Kurşun blok ve kasa arasında 500 VDC'de  50 M dan daha fazlası 

Sıcaklık karakteristiği ±2%F.S. (25 oC referans) 

 
Kablo 

5 damar kablo  3.5, 2 m 

İletken kesit alanı: 0.15 mm2 (AWG26)  

İzolatörün dış çapı: 1.0 mm 

Standart CE, RoHS 

1: Uygulanan basınç ayarlanan değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis dalgalanma miktarından daha fazla bir değere 

ayarlanmalıdır.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revizyon geçmişi 

A: Başlangıç süresini kısaltdı 
Kopyalama fonksiyonunun ortadan 

kaldırılması 
OUT2 sabit çıkışı 

 

 
 

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin ve üreticinin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın değiştirilebilir. 
© 2011 SMC Corporation Tüm Hakları Saklıdır 
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