
EZM-4435,EZM-4935,EZM-7735,EZM-9935
- 6 Dijit aktüel deðer ve 6 dijit Set deðeri göstergesi
- Tek Setli Çalýþma
- Reset , Pause ve Start giriþleri
- NPN/PNP giriþ tipi seçimi
- Saat/Dakika,Dakika/Saniye ,Saniye/Salise , Saat ,Dakika
Saniye tabanýndan sayma seçeneði

- Otomatik veya Manuel Resetli Çalýþma

EZM-4435,EZM-4935,EZM-7735,EZM-9935
Programlanabilir Zamanlayýcý

Tanýtým Broþürü. TUR EZM-XX35 01 V06 01/17

SPESÝFÝKASYONLAR :
GÝRÝÞLER :

ÇIKIÞ
Proses Çýkýþý : Röle Çýkýþý (Rezistif Yükte 5A@250V )V

Reset Giriþi:

Pause Giriþi:

Start Giriþi:

Sensör Tipi Seçimi :
Reset Fonksiyonu:
Reset,Pause ve Start Giriþ Filtresi :

Switch, Proximity veya Kapasif sensör veya
baðlanabilir.

Switch, Proximity veya Kapasif sensör veya
baðlanabilir.

Switch, Proximity veya Kapasif sensör veya
baðlanabilir.

NPN veya PNP olarak seçilebilir.
Otomatik veya Manuel

2-250 msn (parametreden
Ayarlanabilir.)

GÖSTERGE :
Aktüel Deðer Göstergesi :

Set Deðeri Göstergesi :

LED Göstergeler :

EZM-4435 : 8 mm Kýrmýzý 6 dijit LED Gösterge
EZM-4935 : 13.2 mm Kýrmýzý 6 dijit LED Gösterge
EZM-7735 : 10.8 mm Kýrmýzý 6 dijit LED Gösterge
EZM-9935 : 13.2 mm Kýrmýzý 6 dijit LED Gösterge

EZM-4435 : 8 mm Yeþil 6 dijit LED Gösterge
EZM-4935 : 8 mm Yeþil 6 dijit LED Gösterge
EZM-7735 : 8 mm Yeþil 6 dijit LED Gösterge
EZM-9935 : 8 mm Yeþil 6 dijit LED Gösterge

SV (Set deðerleri),OP(Çýkýþ Durum) LED'leri.

ÇEVRE ÞARTLARI ve FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER
Çalýþma Sýcaklýðý:
Rutubet :
Koruma Sýnýfý:
Aðýrlýk:

Boyut:

Panel Kesiti:

0...50°C
0-90%RH (Yoðunlaþma olmayan ortamda)

Önden IP65, arkadan IP20

EZM-4435 : 10 gr.
EZM-4935 : 0 gr.
EZM-7735  : 0 gr.
EZM-9935  : 0 gr.

EZM-4435 : (48 x 48mm,Derinlik: 95 mm)
EZM-4935 : (96 x 48mm,Derinlik:96 mm)
EZM-7735 : (72 x72mm, Derinlik:95.5 mm)
EZM-9935 : (96 x 96mm,Derinlik:96 mm)

EZM-4435 : (46 x 46mm)
EZM-4935 : (92 x 46mm)
EZM-7735 : (69 x 69mm)
EZM-9935 : (92 x 92mm)

2
21
25
34

BESLEME
Besleme Gerilimi :
230 V 50/60 Hz (-15%;+10%) 2.3VA
115V 50/60 Hz (-15% ; +10%)2.3VA
24V 50/60 Hz (-15% ; +10%) 2.3VA

(Sipariþte belirtilmelidir.)

V

V

V

Z24 V (-%15;+%15) / 24 V 50/60Hz(-%15;+%15)V 4VA

Elektriksel Baðlantýlar

BOYUTLAR

PANEL MONTAJI

1 - C i h a z ý n m o n t a j
yapýlacaðý panel kesitini,
verilen ölçülerde hazýr-
layýnýz.

2 -C ihaz ýn ön pane l i
ü z e r i n d e b u l u n a n
sýzdýrmazlýk contalarýnýn
takýlý olduðundan emin
olunuz.

3- Cihazý panel üzerindeki
kesite yerleþtiriniz. Cihazýn
montaj aparatý üzerinde ise
panel üzerine yerleþtir-
meden çýkarýnýz.

4 -C ihaz ý pane l i n ön
tarafýndan açýlan kesite
iyice yerleþtiriniz.

5-Montaj aparatýný cihazýn
arkasýndan geçi r in iz .
Montaj aparatýný panele
doðru iterek cihazý panel
üzerinde sabitleyiniz.

Panel Kesitleri
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Maksimum 5 mm / 0.2 inch
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Maksimum 15 mm / 0.59 inch

72mm / 2.83 inch
11.5 mm / 0.45 inch±1 84mm / 3.31 inch
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V03
FOTOÐRAF EKLENDÝ.
GOST SEMBOLÜ DEÐÝÞTÝ.

V04
AEE SEMBOLÜ EKLENDÝ.

V05
OUTPTI PARAMETRESÝNÝN MAKS. DEÐERÝ DEÐÝÞTÝRÝLDÝ.

V06
OUTPTI PARAMETRESÝNÝN FORMATI  DEÐÝÞTÝRÝLDÝ.



Program Parametrelerine Eriþim ve Akýþ Þemasý

“P ” bu tonuna
basýnýzda Program
bölümüne giriþ için
þifre sorulacaktýr.

Þifre giriþi için 4.Basamak
yanýp söner.Kaydýrma ve
Arttýrma Butonu ile þifrenizi
giriniz.

Þifrenizi yazdýktan sonra
ONAY butonuna basýnýz.

Ana Çalýþma
Ekraný Þifre Ekraný Þifre Ekraný

Zaman birimi ve
Skala seçimi

Reset Pulse ve
Start Giriþ Filtresi

Çýkýþ
Fonksiyonlarý

Sensör Tip
SeçimiVerileri Kaydetme

SET RESET

Çýkýþ
Çalýþma Þekli

Çýkýþ Pulse
Zamaný

Sayma Yönü

Set deðerinin deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi

O1

O2

SV

S2

RESETP SET
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SV

S2

RESETP SET

O1

O2

SV

S2

RESETP SET

O1

O2

SV

S2

RESETP SET

Ana Çalýþma
Ekraný

Ana Çalýþma
EkranýSET Ekraný SET Ekraný

KAYDIRMAbutonuna
Bastýðýmýzda SET
deðerinin 4.Basamaðý
Yanýp sönmeye baþlar.

ARTTIRMAbutonuna
Basarak yanýp sönen
basamaktaki sayýyý
arttýrýnýz.

O N AY b u t o n u n a
basarak ilgili deðeri
yeni SET deðer i
olarak kaydediniz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Reset ve Set
Korumasý

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Programlama
Bölümü Giriþ

Þifresi Diðer Parametreye geçmek ve
Programlama bölümünün
ilk parametresine ulaþmak için
ONAY butonuna basýnýz.

SET RESET SET RESET SET RESET SET RESET

SET RESET
SET RESET SET RESET

SET RESET SET RESET SET RESET SET RESET

SET RESET

Not-1Not-1Not-1

Not-1 Not-1

Not-1

Not-1

Not 1-

Not2-

ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,
ONAY Butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip,bir sonraki
parametreye geçiþ yapabilirsiniz.

Parametre deðerini kaydetmeden çýkmak için “P”butonuna
basýnýz. BöylelikleAna Çalýþma Ekranýna dönebilirsiniz.

Parametre Tanýmlamalarý

: Zaman Birim ve Skala Biçimi (Default =0)

Cihaz Saniye/Salise tabanýndan sayma yapar.
00.00-99.99 arasýnda deðer alabilir.
Cihaz Saat/Dakika tabanýndan sayma yapar.
00.00-23.59 arasýnda deðer alabilir.

Cihaz Saat tabanýndan sayma yapar.
000.00-999.99 arasýnda deðer alabilir.

Cihaz Dakika tabanýndan sayma yapar.
000.00-999.99 arasýnda deðer alabilir.
Cihaz Saniye tabanýndan sayma yapar.
000.00-999.99 arasýnda deðer alabilir.

:
(Default =50)
Reset, Pause ve Start Giriþlerinin Pulse Süresi.

Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen
sürenin altýnda kalan pulslerin deðerlendirme dýþýnda
tutulmasý için kullanýlýr.

ile                   msn arasýnda deðer alabilir.

:Çýkýþ Fonksiyonlarý (Default=0)

0:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

: Çýkýþ Pulse Zamaný (Default =00.02.00)

Çýkýþ’ ýn aktif kalacaðý süreyi belirler. 00.00.00 ile 99.59.99
(99 dakika; 59.99 saniye) arasýnda deðer alabilir. 00.00.00
girilmesi durumunda süresiz çalýþma seçilmiþ olur.

: Sayma Yönü (Default =0)

Artan yönde Sayma. ( 0 --> Preset’e )
Azalan yönde Sayma. ( Preset’den --> 0 )

: Veri Kayýt (Default =1)

Enerji kesintisi durumunda Aktüel deðer ekranýndaki
sayma deðeri Kalýcý hafýzaya kaydedilir.

Enerji kesintisi durumunda herhangi bir kayýt yapýlmaz.

: Sensör Tipi Seçimi (Default =0)

NPN sensör Tipi seçilir.
PNP sensör Tipi seçilir.

: Reset ve Set Korumasý (Ön Panelden Eriþim için)
(Default =0)

Cihaz Saat/Dakika tabanýndan sayma yapar.
00.00-99.59 arasýnda deðer alabilir.

Cihaz Dakika/Saniye tabanýndan sayma yapar.
00.00-99.59 arasýnda deðer alabilir.

Cihaz üzerinde Reset ve Set korumasý uygulanmaz.
Sadece RESET Butonu korumasý aktiftir.
SET deðeri deðiþtirilemez.
Tam Koruma ; Reset korumasý aktiftir ayrýca SET deðeri
de deðiþtirilemez.

: Programlama Bölümü Giriþ Þifresi (Default =0)

Program parametrelerine eriþim sýrasýnda girilen Program
þifresidir.

ile arasýnda deðer alabilir.

Bu deðer ise Program parametrelerine giriþte þifre
sorulmaz.
Programlama Butonuna basýldýðýnda ilk önce ekraný
gelir.

Kullanýcý deðerini yanlýþ girerse :
Parametre deðerlerini göremedenAna çalýþma ekranýna döner.

Kullanýcý þifresini yazmadan Enter butonu ile
Programlama bölümüne girerse (Parametreleri gözlemek
amacýyla) :
Program þifresi parametresi dýþýndaki tüm parametre deðerlerini
görebilir ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapamaz.

Bu deðer “ 0”dan farklý iken Program parametrelerine eriþim
sýrasýndaki þifre ekranýnda ;
1-

2-

EZM-XX35 Cihazýndaki Hata Mesajlarý

Ana Çalýþma
Ekraný

SET RESET

Þifre Ekraný

SET RESET

Zaman birimi ve
Skala seçimi

SET RESET

Reset ve Set
Korumasý

SET RESET

Ana Çalýþma
Ekraný

SET RESET

Zaman birimi ve
Skala seçimi

SET RESET

SET RESET

S2

OP

O2

SV

S2

OP

O2

SV

2- Aktüel Ekran deðerinin yanýp sönmesi ve
cihazýn sayma yapmamasý durumu ;
Cihazýn Sayma deðerlerinin Minimum Sayma
sýnýrýný aþmasý durumunda ortaya çýkar.
RESET Butonu kullanýlarak , Sayma deðerleri ile
birlikte bu uyarý ekraný da silinebilir.

1- Aktüel Ekran deðerinin yanýp sönmesi ve
cihazýn sayma yapmamasý durumu ;
Cihazýn Sayma deðerinin Maksimum Sayma
sýnýrýný aþmasý durumunda ortaya çýkar.
RESET Butonu kullanýlarak , Sayma deðerleri ile
birlikte bu uyarý ekraný da silinebilir.

SET RESETÇýkýþ Normalde Enerjisiz.
Çýkýþ Normalde Enerjili.

: Çýkýþ Çalýþma Þekli (Default =0)

“P” butonuna
basýnýzda Program
bölümüne giriþ için
þifre sorulacaktýr.

Þifre bölümüne
herhangi bir þifre
yazmadan
butonuna basýlýrsa;

ONAY

TimerTimer Timer Timer

Timer Timer

ONAY butonuna
basarak,Program
Þifresi hariç tüm
P r o g r a m
parametrelerini
görebilirsiniz.

Programlama
bölümünden
çýkmak için

Butonuna
basýnýz.

PROG

Parametreler
a r a s ý n d a
do laþmaya
devam etmek
iç in
b u t o n u n a
b a s m a y a
devam ediniz.

ONAY

Not-1
Diðer Parametreye
geçmek için ONAY
butonuna basýnýz.

Not-1

Not-1

c
Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným
kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz.

Paketin içerisinde,
- 1 adet cihaz
- 2 adet MontajAparatý
- Garanti belgesi
-

Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn
montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir.
Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri
tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir.
Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek
bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm
elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz.
Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar
yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn
ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi
gerekmektedir.
Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun
besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi,
yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini
ve olabilecek kazalarý engelleyecektir.
Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm
baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme
enerji verilmemelidir.
Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn.
Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve
sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir.
Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle
kullanmayýnýz.
Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike
yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý
gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için
gereklidir.
Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn
yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile
cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn
düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.
Cihazýn , bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve
amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý durumunda tüm sorumluluk kullanýcýya

Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr.

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu
garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma
kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn
eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili
parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz.
Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol , Trichlorethylene gibi)
temizlemeyiniz.Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi , cihazýn mekanik
güvenirliðini azaltabilir.
Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla
nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz.
Cihazýn ortalama kullaným ömrü 10 yýldýr.

Garanti

Üretici Firma Bilgileri:
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA
Tel   : +90 224 261 1900
Fax  : +90 224 261 1912

Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri:
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA
Tel   : +90 224 261 1900
Fax  : +90 224 261 1912

Diðer Bilgiler

Kurulum

Garanti

Bakým

Diðer Bilgiler

Timer

Timer

Manuel Reset-1: Cihaz sayma
iþlemine manuel reset uygulanana
kadar devam eder.Set deðerinde
çýkýþ konum deðiþtirir.Sayma start
giriþi aktif olduðu sürece devam
eder.

Manuel Reset-2: Cihaz sayma
iþlemine manuel reset uygulanana
kadar devam eder.Set deðerinde
çýkýþ konum deðiþtirir.Aktüel
sayma deðeri manuel reset uygula
nana kadar deðiþmez,Set deðerin
de kalýr.Sayma giriþi aktif olduðu
sürece devam eder.

Manuel Reset-3: Cihaz sayma
iþlemine manuel reset uygulanana
kadar devam eder.Set deðerinde
çýkýþ konum deðiþtirir.Çýkýþ pulse
zamaný sonunda çýkýþ
tekrar konum deðiþtirir. Sayma
start giriþi aktif olduðu sürece
devam eder.

Otomatik Reset-1: Cihaz sayma
deðeri set deðerine ulaþtýðýnda
çýkýþ konum deðiþitirir.Aktüel
deðer otomatik olarak resetlenir
ve Sayma,Start giriþi aktif ise “0”
(ileri) veya Set(geri)den devam
eder.Çýkýþ pulse zamaný sonunda
çýkýþ konum deðiþtirir.

Otomatik Reset-2: Cihaz sayma
deðeri set deðerine ulaþtýðýnda
çýkýþ konum deðiþitirir.Aktüel
sayma deðeri,Set deðerinde kalýr.
Çýkýþ pulse zamaný sonunda çýkýþ
eski konumuna döner.Aktüel deðer
otomatik resetlenir ve sayma start
giriþi aktif ise “0” (ileri) veya Set,
(geri)den devam eder.

Otomatik Reset-3: Cihaz sayma
deðeri set deðerine ulaþtýðýnda
çýkýþ konum deðiþitirir.Sayma
deðeri sýfýrlanýr.(0->P için) start
giriþi aktif ise,0 deðerinden sayma
iþlemine tekrar baþlanýr.Ancak
aktüel deðer ekranýnda set deðeri
gösterilir.Çýkýþ pulse zamaný
sonunda çýkýþ eksi durumuna
döner,gerçek sayma deðeri gözle
nir.

Otomatik Reset-4: Cihaz sayma
deðeri set deðerine ulaþtýðýnda
çýkýþ konum deðiþitirir.Çýkýþ pulse
zamaný sonunda çýkýþ eski
durumuna döner,sayma deðeri
sýfýrlanýr(0->P için) Start giriþi aktif
ise sayma iþlemine devam edilir.

Otomatik Reset-5: Cihaz sayma
deðeri set deðerine ulaþana kadar
devam eder.Set deðerine ulaþtýðýn
da çýkýþ konum deðiþtirir ve cihaz
otomatik resetlenir.Start giriþi aktif
ise sayma “0”(ileri) ve “Set”(geri)
den devam eder.Cihaz SET deðeri
ne ulaþtýðýnda çýkýþ konum
deðiþtirir.



Sipariþ Bilgileri

EZMXX35 Serisi cihazlara ait tüm sipariþ bilgileri yukarýdaki tabloda
verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu
tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve
bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir.

Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.

Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimi
daha sonra diðer özellikler belirlenmelidir.
Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma

kutucuklarýna yerleþtiriniz.

Vac tanýmý olarak simgesi Vdc tanýmý olarak simgesi
Vac ve Vdc’nin birlikte kullanýldýðý tanýmlarda simgesi
kullanýlmýþtýr.

V Z

Wc

EZM-4435 ( 48x48 DIN 1/16) A BC D E FG HI /

/

U V W Z/

/100 0 0

Besleme GerilimiA

24 V (-%15;+%10) 50/60HzV

115 V (-%15;+%10) 50/60HzV

3
4

Müþteriye Özel9

0 0 000 00

230V (-%15;+%10) 50/60HzV5

Çýkýþ-1E

Röle Çýkýþý (5A @ 250 V ) Rezistif yükteV1

EZM-4935 ( x48 DIN 1/ )96 8

EZM-7735 ( x DIN Boyutlu)72 72

EZM-9935 ( x DIN 1/4)96 96

24 V (-%15;+%15) / 24 V (-%15;+%15) 50/60HzVZ2

Teknoloji ortaðýnýz

Emko Elektronik ürünlerini tercih ettiðiniz için
teþekkür ederiz, detaylý kullaným kýlavuzunu
indirmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.emkoelektronik.com.tr

AEEE Yönetmeliðine Uygundur.
Ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diðer atýklarla
birlikte atmayýn. Elektrikli ve elektronik cihazlarýn geri dönüþümü
için bir toplama noktasýna götürün.


