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Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve cihazı 

kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Kullanma kılavuzunu gelecekteki 

ihtiyaçlar için cihazla birlikte saklayınız. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda 

belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız. 

 

 

 

Cihazın imhası elektrik ve elektronik ekipmanlarla ilgili yerel standartlara 

göre yapılmalıdır.  
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1. GİRİŞ 

1.1 Cihazın Tanımı 

AKE.100.003.01.01 Kodlu tristör modül sürücü ünitesi elektronik anahtarlama cihazıdır. 

Yüksek anahtarlama hızı, uzun ömürlü yapısı ve zorlu ortamlarda çalışabilme özelliği ile 

kontrol işlemlerinizi kolaylaştırır. Tüm tristör modelleri ile entegre şekilde 

çalışabilmektedir.  

 

2. CİHAZIN ÖLÇÜLERİ VE MONTAJI   

Aşağıdaki çizimler cihazın boyutları hakkında sizleri bilgilendirmek maksadıyla 

hazırlanmıştır. Belirtilen uzunluklar “mm” cinsindendir.  

2.1 Cihaz Ölçüleri  

 

Şekil 1: Cihaz Ölçüleri 
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2.2 Cihazın Montajı  

Cihazın montajı yapılırken aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:  

- Cihazın montajı ilgili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Aksi halde sorumluluk 

kullanıcıya aittir.   

- Cihazı herhangi bir ısı kaynağının yakınına monte edilmemelidir. Cihazın etkili bir şekilde 

çalışabilmesi için bulunduğu ortam sıcaklığının 0-50 ᵒC arasında olmasına özen 

gösterilmelidir. Cihazın ısı kaynağı olan bir parçanın yakınına monte edilmesi durumunda 

ek soğutma tedbirleri alınmalıdır. Aksi halde sorumluluk kullanıcıya aittir.  

- Montaj esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde cihaz garanti 

kapsamından çıkar.  

- Herhangi bir arıza durumunda cihazın içi kesinlikle açılmamalıdır. Aksi halde cihaz garanti 

kapsamından çıkar.  

 

 
                   Cihazın montajı mutlaka ilgili teknik 

                            personel tarafından yapılmalıdır. 
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3. ELEKTRİK BAĞLANTISI 

Aşağıdaki elektrik bağlantı şeması cihazın elektrik bağlantısının nasıl olduğunu ve nasıl 

yapılması gerektiği hakkında sizleri aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır. Aşağıda tek faz 

ve iki fazlı bağlantılar için elektrik şemaları mevcuttur. 

 

Şekil 2: İki Faz Elektrik Bağlantı Şeması 



AKE.100.003.01.01 KULLANIM KILAVUZU                                                                                     7                                                                                               

  
 

  
 

 

Şekil 3: Tek Faz Elektrik Bağlantı Şeması 

 

 

Cihazın elektrik bağlantısını yapılırken aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:  

- Cihazın elektrik bağlantısı uzman teknik personel tarafından yukarıda belirtilen elektrik 

bağlantı şemasına uygun olarak yapılmalıdır.  

- Cihaza enerji verilmeden önce besleme voltajının cihaz için uygun olup olmadığı kontrol 

edilmelidir.   

- Birden çok elektronik cihaz kullanılıyorsa her cihaz için ayrı besleme hattı çekilmelidir.  

- Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde besleme hattı üzerinde izolasyon trafosu ve 

hat filtresi kullanılmalıdır. 

- Cihazın besleme hattına hiçbir kumanda devresi bağlanmamalıdır.  

- Sensör ve giriş sinyallerini cihaza taşıyan kablolar, besleme, kumanda, anahtarlamalı 

olarak çalışan endüktif yük kablolarından olabildiğince uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve 

etkilenmesi önlenmelidir.  
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- Cihazın içerisine sıvı akması ve iletkenlik yapacak metal parçaların girmemesi için gerekli 

önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde yangın çıkması ve elektrik çarpması gibi kazalar 

meydana gelebilir.  

- Elektrik bağlantısının yapılması esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde 

cihaz garanti kapsamından çıkar.  

- Herhangi bir arıza durumunda cihazın içi kesinlikle açılmamalıdır. Aksi halde cihaz garanti 

kapsamından çıkar. 

4. CİHAZIN KULLANIMI  

4.1 Üretici Parametreleri  

Aşağıda belirtilen parametreler üreticiler tarafından korunması için şifre ile giriş 

sağlanmıştır. Şifre ile giriş kısmı aşağıda anlatılmıştır. Aşağıdaki tablo üretici 

parametrelerinin kullanımı hakkında sizi aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.  

Menüler arası geçiş yapmak ve parametre değerlerini değiştirmek için “+” ve “-“ butonları 

kullanılır. Menüye girmek için “✓” butonu kullanılır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” 

butonuna basarak değişiklikler kaydedilir. Parametre sayfasında belirli bir süre hiçbir tuşa 

basılmaz ise cihaz çalışma sayfasına geri döner. 

PARAMETRE MENÜSÜ 
ŞİFRE GİRİŞİ 

 

 

Enerji verildiğinde ilk olarak sistem çalışmaya hazırdır. Cihazın 
parametre ayarlarını yapmak için bekleme konumunda iken 
herhangi bir buton ile menüye girilir.  Ve yan taraftaki ekran 
görüntülenir. Bu ekranda iken “✓” butonuna basılır ve “+” , “–“ 
butonları ile şifre değeri ayarlanır. Şifreyi 42 değerine ayarlayıp 
“✓” butonuna basılarak menüden parametre ayarına başlanır. 
“+” ve “–“ butonlarıyla menüde parametreler arası geçiş 
yapılabilir. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” butonuna 
basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. 

ÇALIŞMA TİPİ SEÇİMİ 
 

 

Menüden P0 parametresine gelerek “✓” butonuna basılır ve 
aşağıdaki değerlere göre çalışma tipi seçilir.  

: P0 parametresi P0.1 seçilmiş ise çalışma şekli 0-10V 
analog sinyal ile olacaktır.  

:P0 parametresi P0.2 seçilmiş ise çalışma şekli 4-20mA 
analog sinyal ile olacaktır.  

 :P0 parametresi P0.3 seçilmiş ise cihaz “A0” 
parametresine girilen yüzde değerine bağlı olarak çıkış 

verecektir. 

Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” butonuna basılırsa yapılan 
değişiklikler kaydedilir. 

ZAMAN PARAMETRESİ 
  

 

Menüden P1 parametresine gelerek “✓” butonuna basılır ve 
aşağıdaki değerlere göre zaman parametresi değiştirilir.  

: P1 parametresi P1.1 seçilmiş ise çıkış verme zamanı 
belirli bir değerde sabit olmayıp tetik verildiği sürece 

çıkış verecektir.  
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:P1 parametresi P1.2 seçilmiş ise çıkış verme süresi 
“T0” parametresinden girilen değer olacaktır. Bu 

parametrede cihazın çıkış vermesi için tetik gelmesi 
gerekmektedir. Tetik geldikten sonra ayarlanan süre kadar cihaz 
çıkış vermektedir. Cihazın tekrar çıkış vermesi için tetiğin 
bırakılıp tekrar verilmesi gerekmektedir. Gerekli ayarlar 
yapıldıktan sonra “✓” butonuna basılırsa yapılan değişiklikler 
kaydedilir. 

ÇIKIŞ MİNUMUM 
PARAMETRESİ 

 

 

Menüden bu parametreye gelerek “✓” butonuna basılır ve cihaz 
bekleme konumunda herhangi bir sinyal gelmese bile cihazın 
çıkış vereceği akım yüzdesi ayarlanır. Gerekli ayarlar yapıldıktan 
sonra “✓” butonuna basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. 

 

 

ÇIKIŞ MAKSİMUM 
PARAMETRESİ 

  

 

Menüden bu parametreye gelerek “✓” butonuna basılır ve 
cihazın verebileceği maksimum çıkış akım yüzdesi ayarlanır. 
Cihaz tetik verildiğinde bu parametre değerinden daha fazla çıkış 
akım yüzdesini veremez. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” 
butonuna basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. 

RAMPA AYARI 
 

 

Menüden C0 parametresine gelerek “✓” butonuna basılır ve çıkış 
rampa değeri ayarlanır. Bu değer 0-100 arası bir değer seçilerek 
çıkış akımı başladığında istenilen değere çıkma rampası 
belirlenir. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” butonuna 
basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. 

 

4.2 Kullanıcı Parametreleri  

Aşağıdaki tablo kullanıcı parametrelerinin kullanımı hakkında sizi aydınlatmak maksadıyla 

hazırlanmıştır.  

Menüler arası geçiş yapmak ve parametre değerlerini değiştirmek için “+” ve “-“ butonları 

kullanılır. Menüye girmek için “✓” butonu kullanılır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” 

butonuna basarak değişiklikler kaydedilir. Parametre sayfasında belirli bir süre hiçbir tuşa 

basılmaz ise cihaz çalışma sayfasına geri döner. 

ÇIKIŞ GECİKME 
SÜRESİ  

 

 

Menüden T1 parametresine gelerek “ok” butonuna basılır ve çıkış 
gecikme süresi ayarlanır. T1 parametresi tetik geldikten sonra 
çıkışın hemen aktif olmayıp T1 süresi kadar gecikme ile 
başlaması içindir. Bu menüde 0,1 saniye hassasiyetle ayar yapılır. 
Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “✓” butonuna basılırsa yapılan 
değişiklikler kaydedilir.  

ÇIKIŞ SÜRESİ 
 

 

Kullanıcı bu parametreyi sadece P1 parametresi P1.2 olarak 
ayarlanmış ise görebilmektedir. Menüden T0 parametresine 
gelerek “✓” butonuna basılır ve tetik verildiği zaman çıkış verme 
süresi 0,1 saniye hassasiyetle ayarlanır. Gerekli ayarlar 
yapıldıktan sonra “✓” butonuna basılırsa yapılan değişiklikler 
kaydedilir. 
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ÇIKIŞ AKIM AYARI 
 

 

Kullanıcı bu parametreyi sadece P0 parametresi P0.3 olarak 
ayarlanmış ise görebilmektedir. Menüden A0 parametresine 
gelerek “✓” butonuna basılır ve çıkış akımının yüzde cinsinden 0-
100 arasında kaç olacağı belirlenir. Gerekli ayarlar yapıldıktan 
sonra “✓” butonuna basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. 

 

 

  



 

                                       Adres : Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekçi Cad. Kobisan Sanayi 

                                       Sitesi A Blok No:17/O  Karatay/Konya/TÜRKİYE  

                                       Tel : +90 332 239 04 03    E-Mail : info@aketroniks.com.tr   

 www.aketroniks.com.tr   
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