
KULLANIM
KILAVUZU EÐÝM SENSÖRÜ

E-TILTModel  :

Model : 12-2020-005

Bu kýlavuzda bulunan bilgiler  gözden geçirilmiþ ve tamamen güvenilirdir. Yazýmdan  kaynaklanan bir hatadan dolayý sorumluluk kabul edilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ürünler sadece bilgi amaçlýdýr ve bilgilendirilmeden deðiþtirilebilir.
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Önemli Notlar :

Kullanýlan Semboller :

Lütfen eðim sensörü�nün kurulumun dan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara uyulmamasýndan

kaynaklanan kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Eðim sensörü�nün bozulmasý durumunda , bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý engellemek için önlem alýnýz.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Ticari amaçla kullanýlamaz sadece ürünü devreye almak için hazýrlanmýþtýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Ýmalatçý yükümlülüðü yerel kanunlara göre cihazýn satýn alma deðerini geçemez.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin. Eðer paketler hasýrlý ise hemen
paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin

1.2.  Kullaným  Alanlarý Konusunda Bilgi
E-TILT Eðim sensöründe civasýz sensör kullanýlýr. Civasýz sensörler hassasiyet ve stabilite açýsýndan yüksek performans saðlar.  Sensör kýlýf içinde
epoksi reçine ile dýþ þartlara karþý korumalýdýr.Zaman rölesi ile röle gecikmesi verilebilir.

Uygulama Alanlarý :

Konveyör bantlarý, silolar, gemi yükleme teleskobik kollarýnda...

Ortam Þartlarý  :              Baðýl Nem : 0-98 %RH         Ortam sýcaklýðý : 60 °C      (-20 °C nin altýnda kullanýlmaz)

1.3. Çalýþma Prensibi
Normal olarak dikey pozisyonda çalýþýr. Saða-sola, ileri ve geri dik pozisyondan açý deðerinin üzerine çýkýlanbir eðimle karþýlaþýnca kontak verir.
Bu kontak bilgisi örnek olarak konveyörün durumu veya silonun seviye bilgisi olarak bir elektronik ünitede
deðerlendirilebilir.

1.4. Teknik Özellikler Uygulama Örneði:

Maks.Switch

Kapasitesi

Boru Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Kablo Boyu

Kablo Malzemesi

Koruma Sýnýfý

Not: Asma zincirleri dahil deðildir.

Eðim Açýsý

(Dik olarak sað ve sola)

100 - 200 VA

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik , PVC

(-) 40 °C / (+) 100 °C

2 m. (Std)

Ýstek halinde eklenebilir.

PVC (Maks. 60 °C)

 Ops: Silikon, Kauçuk

IP 67

Maks. Kontak Akýmý /  Voltajý

15° ±   3° (Std.)

25° ±  10°

35° ±  10°

45° ±  10°

1,5 A / 120 VAC NK

0.6 A / 240 VAC

1,5 A / 120 VAC

0.6 A / 240 VAC

12,5A / 120 VAC

        7A /  240 VAC

1 A / 120 VAC

0.4 A / 240 VAC

Ops.

Ops.

Ops.

Pilli ve-veya Beslemeli

2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil

Hatlý veya kontörlü telefon kartý hariçtir.

E-GSM Alarm Cihazý - 2 Giriþli



3

E-TILT 05

E-TILT 06

Teknik Resim : E-TILT 02

E-TILT 02

E-TILT 05

E-TILT 06

ÖLÇÜLER
L (mm)

100

200

175

D (mm)

21

21

40

MODEL

NK Kontak

Kapalý

15°

3

15°

3

Açýk

25°

10

25°

10

NK Kontak

Açýk Kapalý Açýk

45°

10

45°

10

NK Kontak

Açýk Kapalý Açýk

± ± ± ± ± ±

Açýk

1.5. Elektriksel Kurulum

Cihazýn elektrik baðlantýsýný etiketindeki verilere,
bu kýlavuzdaki tablo ve kablo þekillerine göre yapýnýz.

A1 15

18 16 A2

NA NK COM

220 VAC

veya

24 VAC / DC

Zaman
Rölesi

1.6. Etiket Bilgisi :

 Çalýþma Açýlarý :

Not : Farklý açý seçenekleri için firmamýza danýþýnýz.

ØD ØD ØD

L

L

L

Ürün Etiketi :

Üretici Markasý

Model

Seri No

Onay Ýþareti

:

:

Type
S.N.

E-TILT 05-0-06-001-01-5/0
IE18060121-0001 Uyarý

Sembolleri

Uyarý
Sembolleri

(Nokta Vuruþlu)
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1.8. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.

1.9. Güvenlik Notlarý
               Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için
               dikkate alýnmalýdýr.
Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!

2. Kurulum :

2.1.  Genel Notlar
 Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
 Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!
 Eðim Sensörünü önerilenden daha büyük basýnç da kullanmayýnýz.
 Cihazýn kontak ayarýnýn hassas olduðunu unutmayýnýz, kablosundan tutarak taþýmayýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
 Manyetik zerreciklerin olmadýðý garanti edilmelidir.
 Aksi söylenmedikçe maks. çalýþma basýncý aþýlmamalýdýr.

2.2. Genel Kurulum Aþamalarý
·Eðim Sensörünü kutudan dikkatlice çýkarýnýz
·Eðim Sensörüne uygulanan malzemenin uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer uygun deðilse imalatçý ile temasa geçiniz.
·Daha  sonra  tasarýmýn yapýsýna göre aþaðýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.

2.3. Özel Notlar
· Lütfen kurulum sonrasýnda þaftýnda mekanik bir gerilme olmadýðýndan emin olun. Böyle bir durum karakteristik eðride
  kaymaya yol açacaktýr.
· Eðim Sensörü tank cidarýna veya konveyöre dik olacak þekilde montajý yapýlmalýdýr.
·Cihaz  açýk havada monte edildiyse ve yýldýrým tehlikesi varsa, gereken tedbiri alýnýz.

 2.4. Mekanik  Baðlantýlar Ýçin Kurulum
·Uygun zincir veya ip ile aský aparatý seçiniz.
·Aský yerinin temiz ve pürüzsüz olduðundan emin olunuz.
·Cihazý elle  monte  ediniz.
.Eðim sensörü 90° dikey açý ile baðlanmalý. Ýleri geri doðrusal harekette kontak açýlarý kontrol edilir.

1.7. Kutu ve Kutu Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza
bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu kontrol ediniz.
·E-Tilt Eðim Sensörü
·Bu kullaným kýlavuzu

QC

Ýnglizce
Kullaným
Kýlavuzu
Barkodu

Türkçe
Kullaným
Kýlavuzu
Barkodu

Ürün Ýsmi

TILT SWITCH

Type
S.N.
Quantity

:
:
:

E-TILT 05-0-06-001-01-5/0
IE18060121-0001
1 pc.

www.ensim.com.tr MADE IN TURKIYE

Model

Üretici
Web
Sitesi

Üretici
Markasý

Uyarý
Sembolü

Uygunluk
Ýþareti

Uyarý
Sembolü

OPERATING
MANUEL

Ýnglizce
Katalog

Türkçe
Katalog

KATALOG CATALOG KULLANIM
KILAVUZU

Seri No

Kutu

Etiketi

Kalite

Etiketi
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2.5. Sipariþ Þekli :

Þipariþ Þekli : Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

5 KABLO MALZEMESÝ

PVC Kablo (Maks. 60 °C)........................................................01

PVC Kablo (Maks. 105 °C)......................................................02

7 OPSÝYONEL

ÖRNEK

6 KABLO BOYU

2 m. (Std)................................................................................... 2

Yok.........................................................................../ 0

Omron Zaman Rölesi (0,1s-1200h/24-240 VAC/DC)...../ R3

E-TILT 05 - 0 - 06 - 001 - 01 - 5 / 0

E-TILT 05 , 5 m. PVC kablolu , 15 ° Açýlý , 1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC

1 MODEL  E-TILT

Mini Tip ....................................................................................02
Std. Tip .....................................................................................05

2 SERTÝFÝKA
Yok...............................................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu......................1

3

15 ° ±  3 ° (Std) (1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC)...............05

25 ° ± 10 ° (1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC).......................06

35 ° ± 10 ° (12,5 A / 120 VAC - 0,7 A / 240 VAC).....................08

EÐÝM AÇISI  (KONTAK AKIMI)
45 ° ±  10 ° (1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC).........10

45 °  ± 10 ° (1 A / 120 VAC - 0,4 A / 240 VAC).............11

Özel...........................................................................x

Silikon Kablo (Maks. 200 °C).......................................03

Kalýn Silikon Kablo .....................................................M1

Özel...........................................................................x

E-GSM Cihazý............................................./ E-GSM

Asma Zinciri................................................................./ A

Özel........................................................................./ x

GÖVDE MALZEMESÝ4

304 Pas.Çelik ........................................................................001

316 Pas.Çelik ......................................................................002

PVC.......................................................................020

Özel...........................................................................x

Özel...........................................................................x

Aðýr Tip .........................................................................06
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2.6. UYARILAR !!!

Seviye Þalterinizin sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

Þalteri düþürmeyiniz ve darbelere
maruz býrakmayýnýz. Aksi

takdirde karakteristikleri deðiþebilir.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz,
aksi takdirde þalter çalýþmayacak

þekilde zarar görebilir.

Þalteri ters þekilde baðlamayýnýz.
Karakteristikleri deðiþebilir.

Vibrasyon kararsýzlýða sebep olabilir. Kablo baðlantý noktalarýný sývý seviyesi
altýnda baðlamayýnýz, aksi takdirde

yalýtým problemleri doðabilir.

Motora direkt baðlama sonucu
çekilecek fazla akým, þalterin

rölesini yakabilir.

Malzemeye zarar verebilecek
malzemelerde kullanmayýnýz.

Kablonun buhar ile temasý
yalýtým problemini doðurabilir.

Kablodan tutarak çekmeyiniz.Aksi
takdirde karakteristikleri deðiþebilir.
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3. Hata Tesipi :

Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :
Bir eðim sensörünün uzun süreli kullaným ömrü sýrasýnda switch noktasýnda  kaymalar olabilir. Böyle bir durumunda,  yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemanýnýzýn yapabileceði gibi  , bize de gönderebilirsiniz.

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi
Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!

LONCA MAK. SAN. TÝC. A.Þ.Ferhatpaþa Mahallesi Gazipaþa Caddesi No:104 A 34888 Ataþehir / ÝSTANBUL - TÜRKÝYE

Tel:+90 216 505 05 55  Faks:+90 216 515 45 84  E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

9. Garanti Þartlarý :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :
Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksit akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

Servis ve Ýmalatçý Adresi:

Kontak vermiyor veya
Sürekli kontak veriyor

Muhtemel sebep Hata tespiti/düzeltme

Kontakta kararsýz
çalýþma var

Arýza

-Ürünün düþerek veya dýþarýdan darbe almasý
-Ürünün vibrasyona maruz kalmasý.

-Uygun açýlý ürün seçilmemiþ olmasý.
-Ürün kablosu çekilerek mukavement uygulanmýþ.

-Baðlantý açýsý dikey baðlanmamýþtýr.
-Uygulama akýmýndan ve/veya gerilimden yüksek
 deðerlere uygulanmýþ.
-Ürün kablosu zarar görmüþ olabilir.

-Yetkili servise bildiriniz.
-Ürünü etkileyecek sekilde vibrasyon engellenmeli
 veya vibrasyon olmayacak bir yere baðlanmalý.
-Yetkili servise bildiriniz.
-Yetkili servise bildiriniz.

-Baðlantý açýsýný dikey konuma getiriniz.
-Yetkili servise bildirin.

-Yetkili servise bildirin.

Gövde kýrýk veya erimiþ -Çalýsma sahasýnda büyük darbeye maruz kalmasý

-Gövdeye zarar verebilecek nitelikde kimyasal
 etki altýnda kalmasý

-Ürünün korunmasý saglanmalý , gerekirse yer
 degistirilmeli.
-þartlar kontrol edilerek , gövdenin  dayanýklý bir
malzemeden seçimi için üretici ile temasa geçiniz.


