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K I L AVUZU

Cihazın parametreleri yetkisiz personel tarafından değiştirilmemelidir.
 
Hatalı parametreler, yanlış değerler okunmasına, hatalı çalışmaya, 
üretimde kullanılan sistemlerde maliyet kayıplarına sebep olabilir. 

TFB-100 sayıcıyı kullanmadan  önce kullanım kılavuzunu ve kılavuzda 
yer alan tüm uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. 
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TFB- 100 , Sinyal çıkışlı sayaç ve debimetreler için tasarlanmış, farklı besleme 
seçenekleri bulunan çok fonksiyonlu bir sayıcıdır.
Akışkanların, toplam miktarının ve/veya debisinin ölçümünde kullanılabilen  TFB- 100 , aynı 
zamanda batch counter ve alarm fonksiyonlarına da haizdir.
Genel uygulama alanları şunlardır;

- Toplam akış ölçümü 

- Toplam akış ölçümü ve dozajlama uygulaması,

-  Debi ölçümü,

- Debi ölçümü ve alarm çıkışı (tek kontak)

- Toplam ve debi ölçümü,

- Toplam ve debi ölçümü, alarm çıkışı ve dozajlama 8mm’lik iki satır 6 dijitli sayıcı, NPN 
ve PNP çıkışlı bütün cihazlarla kullanılabilir. Çarpım faktörü girilebilen debimetrenin çıkış 
fonksiyonları da ayarlanabilir özelliktedir.

Genel Özellikler ve Uygulamalar
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TFB-100 sayıcı aşağıdaki özelliklere uyumlu olarak dizayn edilmiştir.

Avrupa Topluluğu 93/68 CEE direktiflerine bağlı olarak düzenlenen Avrupa 
Topluluğu 73/23 CEE elektriksel cihazlar üzerindeki düzenlemeleri kapsayan 
direktiflere ve EN61010-1 ölçüm -kontrol amaçlı elektriksel cihazlar için belirlenen 
güvenlik direktiflerine uyumludur

.

 

Cihaz Hakkında

Fiziksel, elektriksel montajda ve kullanım esnasında meydana gelebilecek 
tehlikeli durumları engellemek amacı ile yandaki sembol ile i þaretlenen 
uyarılar yer almaktadır. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması 
gerekmektedir

Elektrik çarpması sonucu oluşabilecek tehlikeli durumları belirtir. Uyarıların 
kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir

Garanti ve Bakım

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla  
bir likte verilen kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların 
eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.  

Cihaz, solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içer en ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile 
silinmemelidir .

Kurulum ve Çalışma Koşulları

Kurulum işlemine başlamadan önce kullan    ım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. 
Cihazın kurulumu sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdı r .

Cihazın max. çalışma yüksekliği 200 0m’dir.

Çalışma sıcaklığı, 0…50°C. 

Bağıl nem %5 … %95 RH ( Yoğunlaşma olmadan)

Parlayıcı ve yanıcı (ex -proof gerektiren) ortamlarda ve aşındırıcı ortamlarda 
kullanıma uygun değildir. 
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9mm 74mm 10mm

82mm (minimum)

Boyutlar

Panel Kesiti
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Montaj ve Elektriksel Bağlantı

Cihazı n montajının yapı laca ğı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek 
tüm aksam il e ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, 
montajı yapacak personelin güvenliğ i  için gereklidir
Çalışma sıcaklığı, 0…50°C. 

C i hazı n kendi sabitleme parçalar ı ile sistem üzerine montajının yapılması 
gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihaz ın montajını 
yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak 
şekilde montajını yapınız.

Alt tutturma parçası Cihazı panel üzerinden ayırma işlemine başlamadan önce 
cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını 
ayırınız.

Cihazın kullanılacağı sisteme göre konfigüre edilmiş olduğundan emin olunuz. 
Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/ve ya personel üzerinde oluşabilecek 
zarar verici sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika 
çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, parametreler kullanıcı tarafından mevcut 
sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.

Cihazın montajı ve bakımı vasıflı elemanlar tarafından yapılmalıdır. Vasıfsız 
elemanlar tarafından gerçekleştirilen montaj ve bakım işlemleri, işlemleri yapan 
personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden 
olabilir.  
Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyulması 
gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, 
montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar 
görmesine neden olabilir. Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için 
cihazın tüm  bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme 
enerji verilmemelidir.

Cihazın koruma sınıfı, pano montajlı olarak (önden) IP54 ‘dür. 
Uygulama yerinde buna göre gerekli koruma  tedbirleri alınmalıdır. 
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Montaj ve Elektriksel Bağlantı

Cihazın çalışacağı besleme gerilim aralığı siparişte belirtilmelidir. Düşük ve 
yüksek gerilim aralığı için cihaz farklı üretilmektedir. Cihazın etiketi üzerinde 
yer alan besleme g erilimi aralığına uyulması gerekmektedir. Belirtilen 
değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, 
cihaz ın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapata cak bir anahtar yoktur. 
Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın 
kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Güç Anahtarı ve 
sigorta kullanıcının rahatça ulaşabileceği bir yerde bulunmalıdır.

Güç anahtarı Faz ve Nötr girişlerini ayıracak şekilde iki kutuplu olmalıdır. 
Elektriksel bağlantı, güç anahtarının açık / kapalı konumlarına dikkat 
edilerek yapılmalıdır. Güç anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş 
olmalıdır
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Çıkışların Bağlanması -  Röle Çıkışlarının Bağlanması
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SAYICININ KULLANILMASI ve ÇALIŞTIRILMASI

1. 6 dijit LED display 8mm : Debi göstergesi veya toplam göstergesi olarak 
programlanabilir. Ayar esnasında program parametre göstergesi .

2. 6 dijit LED display 8mm : Toplam, set değer göstergesi veya boş olarak 
programlanabilir.Ayar esnasında program parametre göstergesi

3. Set1 LED indikatörü: Set1 butonuna basıldığında yanar, göstergede set1 değeri 
görüntülenir.

4. Program LED indikatörü.

5. Total LED indikatörü: Total butonuna basıldığında yanar. Gösterge toplam 
sayılan değeri gösterir.

6. Out1 LED indikatörü: Output -1 aktif olduğunda yanar.

7. Out2 LED indikatörü: Output -2 a ktif olduğunda yanar.

8. Set2 LED indikatörü: Set2 butonuna basıldığında yanar, göstergede set2 değeri 
görüntülenir.

9. Program moduna giriş ve set değerini değiştirmek için kullanılır.

10.  Gösterge değerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanılır. Ayrıca çalışma
ekranında iken basıldığında ana t oplam sayma değerini alt ve üst göstergede 12 
haneli olarak gösterir, Üst gösterge yüksek değerli basamakları , alt gösterge
düşük değerli basamakları gösterir.

11.  Gösterge değerini arttırmak veya parametre seçimi için kullanılır. Toplam
değerini sıfırlamak için kullanılır.

12.  Göstergedeki değeri onaylamak için kullanılır .
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Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar
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Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar
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Parametre Tanımlamaları ve A çıklamalar
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Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar
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Parametre Tanımlamaları ve Açıklamala r



20

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar
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