MALİVOR ELEKTRİK–ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.

TANK SEVİYE İZLEME VE ALARM SİSTEMİ

T-9000
OPERATÖR EL KİTABI

SİSTEM TANITIMI
Ultrasonik Seviye Transmitteri,( Ultrasonic Level Transmitter ) endüstride temassız
seviye ölçümü için kullanılır. Ultrasonik sensör, sinyal çevirici ve seviye
kontrolünden oluşur. Sensörden çıkan ses dalgası tank içinde yayılarak ölçülecek
malzemenin üzerinden çarpar ve yansır. Oluşan yansımalar yukarıdaki sensör
tarafından algılanarak buradan seviye bilgisi elde edilmiş olur. Filtre özelliği ile
yanlış ekollardan etkilenmez. Ultrasonik Seviye Sensörü ile depo, silo, tank vb.
yerlerde 0-10 V veya 4-20 mA aralığında analog çıkış vererek seviye kontrolüne
olanak vermektedir. Sensör üzerinde bulunan kontroller ile min. ve max. uzaklıklar
belirlenerek, bu uzaklıklar arasında 0-10V veya 4-20mA çıkış alınabilmektedir.
Ürüne temas etmeden ve 20m mesafeye kadar seviye kontrolü yapabilmesi diğer
sensör gruplarına göre Ultrasonik Seviye Sensörlerini avantajlı hale getirir. Ürün
için algılayacağı şeklin rengi ve yüzeyi (parlak, mat) önemli değildir. Alıcı ve verici
tek bir üründedir.Ultrasonik seviye sensörleri, tank seviyelerinin, sürekli ve
temassız ölçümünde kullanılırlar. Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık olmayan hemen
her türlü sıvının seviye ölçümünde kullanılabilir.Tehlikeli ortamlar için Ex-Proof
modelleri mevcuttur.
TEKNİK ÖZELLİKLER;
Ölçme Aralığı: 0,3...12 mt.
Çözünürlük: 1 mm
Hassasiyet: % 0,25
Besleme: 90...260 VAC,24VDC
Çıkış: 4...20 mA,5 kontak
Gösterge: LCD 2 satır
Sıcaklık: -20°C...70°C
Nem: %10…..%90
Basınç: 2 bar ençok
Gövde : PP
Koruma : IP68 Sensör
Meyil: Gemi enine göre;Statik ve Dinamik olarak en az 22,5°
Gemi boyuna göre;Statik ve Dinamik olarak en az 10°

Tank Seviye İzleme Ve Alarm Sistemi; Yakıt ve Diğer tank ölçüm sistemi dijital ve
analog sinyal teknolojisine dayanır.Dijital veri işleme sayesinde,sıcaklık ve yakıt
kapasitesi değişikliklerini dikkate almak ve yakıt tankı şeklinden bağımsız olarak
kullanmak mümkün olur.Klasik ölçme sistemlerinde Ölçüm sistemi Yakıt deposu
şekline bağlıdır.TMT sisteminde kullanıcı olarak,ek karakteristik V = f (h) kapasite
düzeyini programlayabilirsiniz.
Arayüz yazılım ile yakıt tankı doğru yakıt kapasitesi ölçümü sağlar. Kullanıcıların V =
f (h) (seviye-kapasite) özelliği çok sade bir şekilde programlamak için PC'ler için bir
donanım arayüzü ile yazılım arayüz tasarımı yapılmıştır.

KULLANIM KILAVUZU
Sistem 3 ana parçadan oluşmaktadır.
1)Kontrol paneli;
2)İzleme paneli;
3)Algılayıcı sensörler;
Ultrasonik seviye sensörleri, seviyenin tespit edilmesinde ses dalgalarını kullanır.
Tankın üstüne yerleştirilen transduser içerisindeki piezoelektrik kristal, elektriksek
sinyalleri belirli bir frekans ve sabit hızla ortam içerisinde dalgasal olarak hareket
eden ses enerjisine dönüştürür. Ses dalgaları yayılır ve eko olarak transdusere geri
ge
döner. Cihaz, basitçe dalganın yayılamaya başlamasıyla, yüzeyden yansıyarak geri
dönmesi arasında geçen süreyi ölçer. Bu süre, transduser ile seviyesi ölçülmek
istenen malzemenin yüzeyi arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır ve malzemenin
seviyesinin ölçülmesi
çülmesi için kullanılabilir.
Ultrasonik seviye şalterleri, özellikle düşük viskoziteli sıvıların noktasal seviye
ölçümlerinde alternatif bir yöntemdir. Şalterin bir yanında bulunan çevirici kristal
ile diğer taraftaki alıcı kristal arasında malzeme olup o
olmadığını
lmadığını ses dalgalarının
iletimi yöntemiyle algılar.
NOT: SENSÖRÜN ULTRASONİK SİNYALİNİN ULAŞTIĞI NOKTANIN DÜZ ZEMİN
OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.AKSİ
EDİLMELİDİR.AKSİ HALDE OKUNAN DEĞERLERDE SAPMALAR
OLUR.

1)Kontrol paneli;
Genel Sistem 220 V AC elektrik enerjisi ile çalışır.Sistem Kendi 24 V DC enerjisini
kendi bünyesinde konverterler sayesinde oluşturmaktadır.
Kontrol Paneli ; Alt şemada belirtildiği gibi;
220 V AC çift kutuplu sigorta
24 V DC çift kutuplu sigorta
220 V AC-24
24 V DC konverter
24 V DC-12
12 V DC konverter
İzleme panellerinin 220 V AC güç bağlantı klemensleri
Ultrasonik sensörlerin bağlandığı giriş klemensleri
PLC lojik kontrol Ünitesi(FATEK PLC)
PLC EK analog giriş Ünitesi(FATEK PLC)
TCP/IP konverter(4’lü)
Oparatör panel (DOPB10E615),
Alarm reset butonu
Alarm ikaz buzzer(korna) ‘dan oluşur.
Sistemin Ana işlemcisi ve Kablo bağlantıları bu panel içerisindedir.
BLOK ŞEMA;

Kontrol Paneli Montajları ve Elektrik Giriş-Çıkış Bağlantıları yapıldıktan sonra;
Panel içerisindeki 220 V AC enerji sigortası ve 24 V DC enerji sigortası açık
konumuna getirilir.
Panel İçerisindeki PLC ünitelerinin,Konverterlerin ve TCP/IP konverterin Çalışma
lambalarının aktif olduğu gözlemlenir.
PLC lojik kontrol Ünitesi(FATEK PLC) nin RUN ledinin flash yaptığı gözlemlenir.
Oparatör panel (DOPB10E615) ‘in ön yüzündeki RUN ledinin flash yaptığı
gözlemlenir.
Oparatör panel (DOPB10E615) ‘in ön yüzündeki TCP/IP ledinin flash yaptığı
gözlemlenir.
PLC lojik kontrol Ünitesi olarak FATEK PLC kullanılmıştır.Bu PLC Lojik ve aritmetik
işlemleri yapmaktadır.Ana program Bu cihazın üzerine yazılmıştır.Ultrasonik
sensörler ve diğer ekipmanlar PLC cihazı ile veri haberleşmesi yaparlar.
NOT: SİSTEMDE BELİRTİLEN ÇALIŞMA LEDLERİ VE RUN LEDLERİ AKTİF DEĞİL İSE;
TEST,GÖRÜNTÜLEME BAKIM-TUTUM ONARIM BÖLÜMÜNDEN ARIZA SEBEPLERİNİ
ARAŞTIRINIZ.
Sistem çalışma ledleri ve Run ledleri Doğru çalıştığı sürece; Oparatör panel
(DOPB10E615)’in ekranın aktif olduğu gözlemlenir.
Kontrol Paneli kapağında Takılı olan Oparatör panel (DOPB10E615)’den Tank
Seviye göstergelerinin Alt ve Üst seviye alarm sıvı yükseklik değerleri % olarak
girilebilmektedir.
Oparatör panel (DOPB10E615)’in Ekranı 5 sayfadan oluşmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Tank yerleşim diyagramının bulunduğu ana açılış sayfası;
Balast Tankları Seviye gösterge ve Alarm Ayar sayfası
Yakıt Tankları gösterge ve Alarm Ayar sayfası
Tatlı Su Tankları gösterge ve Alarm Ayar sayfası
Alarm gösterge sayfası(Geçmişe yönelik)

a) Tank yerleşim diyagramının bulunduğu ana açılış sayfası;

Ekranda seviye kontrol yapılacak tankların bulunduğu mahali gösteren gemi
diyagramı vardır.Bütün tankların Yerleri Bu diyagramda gösterilmiştir.Ayrıca
Diyagram altında bütün tankların seviye bilgileride % cinsinden
gösterilmektedir.Bunun Haricinde 3 farkli tank şeklimiz mevcuttur.Yakıt tankları,Su
tankları,Balast tankları.Bu 3 çeşit tank için ayrıca sayfa yapısı düzenlenmiştir.Sayfa
Geçişleri İlgili Sayfanın Butonuna basıp gerçekleşir.
Tank seviyeleri ile ilgili Alarm geldiği zaman ALARM sayfasında tarih ve saatli bir
şekilde geçmişe yönelik kayıt edilir. İlgili Sayfanın Butonuna basıp geçmişe yönelik
kayıtlar izlenebilir.
Balast Tankları Toplamda 11 Adet.
Yakıt Tankları Toplamda 5 Adet.
Tatlı Su Tankları Toplamda 6 Adet
Genel Toplam=22 Adet.

b) Balast Tanklarıı Seviye gösterge ve Alarm Ayar sayfası;
sayfası

Sıvı miktarları % cinsinden izlenmektedir.Herbir tank için; seviyeleri izlemek için
Bargraf,Alt ve Üst alarm ledleri, Alt ve Üst alarm seviye giriş paneli, % cinsinden
seviye okuma göstergesi.
Ana Sayfa veya Diğer Tank sayfalarınaGeçişler İlgili Sayfanın Butonuna basıp
gerçekleştirilir.
Bütün Tankların Toplam kapasiteleri “TON” cinsinden her bir tank için ayrı ayrı
yazılmıştır.Kalibrasyonlar ve sensör okuma limitleri Bu değerlere göre
hesaplanmıştır.
Bütün tanklar için Alt ve Üst seviye alarm sıvı yükseklik değerleri kontrol
panelinden % olarak girilebilmektedir.
Giriş İçin istenilen tankın Alt ve Üst alarm seviye giriş paneline tıklanarak Aşağıda
gözüktüğü gibi kontrol paneli açılır.
Kontrol panelinden değerler ma
maksimum
ksimum 99,0 olacak şekilde istenildiği değerlerde
girilebilir.

Değer girme işlemi bittikten sonra Enter tuşuna basılıp işlem Tamamlanmış olur.
NOT:Üst alarm değeri Alt Alarm değerinden Düşük olamaz.

Anlık olarak okunan Seviye değerleri,Girilen Alt ve Üs
Üstt Limit değerleri dışında
kaldığı zaman Alarm sistemi devreye girer.
Tank veya sarnıçların herhangi birinden alarm geldiği zaman,alarm bilgisi otomatik
olarak göstergelerde görülür ve sesli olarak ikaz verir.Gelen İkaz istenirse Alarm
reset butonu ile deaktif
tif edilebilir.

c)Yakıt Tankları gösterge ve Alarm Ayar sayfası

Sıvı miktarları % cinsinden izlenmektedir.Herbir tank için; seviyeleri izlemek için
Bargraf,Alt ve Üst alarm ledleri, Alt ve Üst alarm seviye giriş paneli, % cinsinden
seviye okuma göstergesi.
Ana Sayfa veya Diğer Tank sayfalarınaGeçişler İlgili Sayfanın Butonuna basıp
gerçekleştirilir.
Bütün Tankların Toplam kapasiteleri “TON” cinsinden her bir tank için ayrı ayrı
yazılmıştır.
Kalibrasyonlar ve sensör okuma limitleri Bu değerlere gör
göree hesaplanmıştır
Bütün tanklar için Alt ve Üst seviye alarm sıvı yükseklik değerleri kontrol
panelinden % olarak girilebilmektedir.
Giriş İçin istenilen tankın Alt ve Üst alarm seviye giriş paneline tıklanarak Aşağıda
gözüktüğü gibi kontrol paneli açılır.
Kontrol panelinden değerler maksimum 99,0 olacak şekilde istenildiği değerlerde
girilebilir.

Değer girme işlemi bittikten sonra Enter tuşuna basılıp işlem Tamamlanmış olur.
NOT:Üst
Üst alarm değeri Alt Alarm değerinden Düşük olamaz.

Anlık olarak okunan Seviye değerleri,Girilen Alt ve Üst Limit değerleri dışında
kaldığı zaman Alarm sistemi devreye girer.
Tank veya sarnıçların herhangi birinden alarm geldiği zaman,alarm bilgisi otomatik
olarak göstergelerde görülür ve sesli olarak ikaz verir.Gelen İkaz istenirse Alarm
reset butonu ile deaktif edilebilir.

d)Tatlı Su Tankları gösterge ve Alarm Ayar sayfası

Sıvı miktarları % cinsinden izlenmektedir.Herbir tank için; seviyeleri izlemek için
Bargraf,Alt ve Üst alarm ledleri, Alt vee Üst alarm seviye giriş paneli, % cinsinden
seviye okuma göstergesi.
Ana Sayfa veya Diğer Tank sayfalarınaGeçişler İlgili Sayfanın Butonuna basıp
gerçekleştirilir.
Bütün Tankların Toplam kapasiteleri “TON” cinsinden her bir tank için ayrı ayrı
yazılmıştır.
Kalibrasyonlar ve sensör okuma limitleri Bu değerlere göre hesaplanmıştır.
Bütün tanklar için Alt ve Üst seviye alarm sıvı yükseklik değerleri kontrol
panelinden % olarak girilebilmektedir.
Giriş İçin istenilen tankın Alt ve Üst alarm seviye giriş paneline
paneline tıklanarak Aşağıda
gözüktüğü gibi kontrol paneli açılır.

Kontrol panelinden değerler maksimum 99,0 olacak şekilde istenildiği değerlerde
girilebilir.
Değer girme işlemi bittikten sonra Enter tuşuna basılıp işlem Tamamlanmış olur.
NOT:Üst alarm değeri Alt Alarm değerinden Düşük olamaz.

Anlık olarak okunan Seviye değerleri,Girilen Alt ve Üst Limit değerleri dışında
kaldığı zaman Alarm sistemi devreye girer.
Tank veya sarnıçların herhangi birinden alarm geldiği zaman,alarm bilgisi otomatik
olarak göstergelerde görülür ve sesli olarak ikaz verir.Gelen İkaz istenirse Alarm
reset butonu ile deaktif edilebilir.

2)İzleme paneli;
İzleme paneli 17 “ inç Endüstriyel bilgisayardan oluşmaktadır.Besleme gerilimi 220
VAC’dir.Besleme Gerilimini Kontrol Panelinden Sağlar.Panelde ;
17” Geniş Ekran TFT LCD
16 milyon renkli, 1280 x 1024 piksel
Dokunmatik özellikli
Endüstriyel bilgisayar bulunur.Elektrik enerjisi geldiği zaman Endüstriyel bilgisayar
otomatik olarak kendini çalışma konumuna alır.
Ekranda seviye kontrol yapılacak tankların bulunduğu mahali gösteren gemi
diyagramı vardır.Bütün tankların Yerleri Bu diyagramda gösterilmiştir.Ayrıca
Diyagram altında bütün tankların seviye bilgileride gösterilmektedir.Bunun
Haricinde 3 farkli tank şeklimiz mevcuttur.Yakıt tankları,Su tankları,Balast
tankları.Bu 3 çeşit tank için ayrıca sayfa yapısı düzenlenmiştir. Her bir sayfada sıvı
miktarları % cinsinden izlenmektedir
NOT:İzleme Panellerinden Sadece Seviye bilgileri Takip edilir. Tankların; Alt ve
Üst alarm seviye giriş değerleri İzleme Panellerinde kullanılmamaktadır.
3)Algılayıcı sensörler;
Algılayıcı sensör olarak 2 çeşit ultrasonik seviye transmitteri kullanılır.
Exproof ve normal ultrasonik seviye transmitteri.Sensörler 24 VDC gerilim ile
çalışırlar.4-20 ma akım çıkışları bulunur.Exproof ultrasonik seviye transmitteri
yakıt tankları için kullanılmıştır.Toplamda 5 adet bulunur.10 metreye kadar okuma
kapasitesi vardır.Koruma sınıfı IP68 ‘dir.Gazlı ve Parlayıcı ortamlarda çalışabilmesi
için Exproof model seçilmiştir.Sıvı seviye izleme hassasiyetleri %0,25 dir.Sensörün
ultrasonik sinyalinin ulaştığı noktanın düz zemin olmasına dikkat edilmelidir.
Normal
ultrasonik seviye transmitteri balast ve tatlı su tankları için
kullanılmıştır.Toplamda 17 adet bulunur.10 metreye kadar okuma kapasitesi
vardır.Koruma sınıfı IP68 ‘dir.Sıvı seviye izleme hassasiyetleri %0,25 dir.Sensörün
ultrasonik sinyalinin ulaştığı noktanın düz zemin olmasına dikkat edilmelidir.

TEST,GÖRÜNTÜLEME BAKIM-TUTUM ONARIM
Sistemde Oluşan Arızalara Kullanıcı Seviyesinde Bakım-Tutum Onarım
Açılış Öncesi ve Kablolama Sonrası Denetim

Açılmadan önce, demir parçalar ve vidalar gibi gereksiz kısımları temizleyin ve
Fatek PLC’ yi saran toz koruyucuyu kaldırın. Giriş gücü ve PLC için gereklen gücün
aynı olduğundan emin olun. Giriş gücü AC güç olduğunda, PLC’ de toprak
kablosunu "N" terminaline ve canlı kabloyu "L" terminaline bağladığınızdan emin
olun. PLC’ de kabloların yanlışlıkla "L" ve "N" terminallerinden başka terminallere
bağlanması ya da DC güç uygulanması durumunda bozukluklar, ciddi hasarlar ve
elektrik darbelerine sebep olabilmektedir. PLC çıkış devreleri ve yük gücünün
birbirine uygun olduğundan emin olun. Transistör çıkışına AC güc veya Triyak
çıkışına DC gücün bağlanması durumunda, PLC hasar görebilir veya bozukluklara
sebep olabilmektedir. Transistor çıkışındaki SINK/SRCE'nin polariteleri ve DC24V
girişin var olan kablolamalara uygun olup olmadığından emin olun. Herhangi bir
uyuşmazlık, çıkış devresinde hasar ve PLC girişinde hatalarla sonuçlanacaktır.
Enerji Arızaları;
Ana Besleme Arızaları

Panel içerisindeki 220 V AC enerji sigortası ve 24 V DC enerji sigortalarını kontrol
ediniz.
Ölçü aleti ile AC Sigorta Girişlerinde ve Çıkışlarında 220 V AC elektrik enerjisini
Kontrol ediniz.
Ölçü aleti ile DC Sigorta Girişlerinde ve Çıkışlarında 24 V DC elektrik enerjisini
Kontrol ediniz.
Çözüm:

Uygun değerde Sigortalar ile değiştiriniz.

Konverter Arızaları

Panel İçerisindeki Konverterlerin ve TCP/IP konverterin Çalışma lambalarının aktif
olduğu gözlemlenir.
220 V AC-24 V DC Konverterin Ölçü Aleti İle Giriş-Çıkış Değerleri Ölçülür.
24 V DC-12 V DC Konverterin Ölçü Aleti İle Giriş-Çıkış Değerleri Ölçülür.
TCP/IP konverterin Ölçü Aleti İle Giriş-Çıkış Değerleri Ölçülür.
Çözüm:

Teknik Atölyelerde basit arızalara müdahale ediniz veya ürün muadili ile
değiştiriniz.
Sensör giriş arızaları

Ultrasonik sensörlerin bağlandığı giriş klemensleri Ölçü Aletinin ma akım okuma
kademesi İle Ölçülür.
Çözüm:

Klemens vida bağlantıları gözden geçirilir.Klemens kabloları gözden geçirilir.Sensör
bağlantıları gözden geçirilir.Klemens bağlantılarında 4-20 ma akım değerleri
minimum ve maksimum olacak şekilde gözden geçirilir.
Test ve Görüntüleme

Fatek PLC tek tek veya bütün olarak I/O noktalarının Disable/enable özelliğine
uygundur. Şöyle ki, PLC performansları normal lojik tarama çalışması ve I/O
yenilemede iken, güncel harici girişe göre etkisiz giriş noktalarının durumlarını
güncellemez. Etkisiz çıkış noktaları için, lojik taramanın sonucu çıkışların etkisiz
durumlarını bastırabilmektedir. Sadece kullanıcı, işlemi simule etmek için durumu
"on" veya "off" da zorlayabilir. Kullanıcı sadece, WINPROLADDER veya FP-07C
yoluyla çıkış veya girişi simule etmek için monitörle birleştirilmiş etkisiz fonksiyon
kullanması ve sonucu gözlemlemesi gereklidir. Simülasyon bittikten sonra, tüm
girişler veya çıkışlar geçerli durumlarına geri dönüp normal çalışmalarına devam
edeceklerdir. PLC’ yi başlatma/durdurmak, Disable/Enable I/O ve registerin içeriği
ve I/O durumlarının görüntülenmesi için FP-07C veya WINPROLADDER' ın
talimatlarına başvurun
WINPROLADDER' ın talimatlarına www.malivor.com adresinden ulaşılabilir.

Uyarı
Disable fonksiyonu, disable giriş veya çıkışı ON veya OFF’ a serbestçe set edilip
kullanıcının kontrolünde değiştirilmekte ve PLC programının giriş veya çıkış
durumunu sunmaktadır. PLC çalışması normalde, güvenli yayınlarla giriş veya
çıkışla uğraşıldığında (algılanmış giriş veya çıkış acil durdurmanın daha yüksek
/daha alçak sınırları gibi), insana veya ekipmanlara zarar vermemek için, kullanıcı
etkisi veya önemsiz kontrol başlatılmadan önce ON/OFF’ da iptal edildiğinden veya
etkisiz halde getirildiğinden mutlaka emin olunmalıdır.
Sistemde Oluşan Arızalara Profosyonel Seviyede Bakım-Tutum Onarım
Enerji Arızaları;

PLC lojik kontrol Ünitesi(FATEK PLC) nin RUN ledinin flash yaptığı gözlemlenir.
Oparatör panel (DOPB10E615) ‘in ön yüzündeki RUN ledinin flash yaptığı
gözlemlenir.
Oparatör panel (DOPB10E615) ‘in ön yüzündeki TCP/IP ledinin flash yaptığı
gözlemlenir.
İzleme panellerinin RUN ledinin flash yaptığı gözlemlenir.
Çözüm:

〝POW〞

Güç Göstergesi

Doğru güç kaynağı ve kablolama ile PLC veya Oparatör panel enerjilendikten
sonra, PLC tabelasının ortasındaki "POW" LED göstergesi yanacaktır, güç
kaynağının gösterilmesi normal bir durumdur. Gösterge yanmadıysa, lütfen
sensörün 24VDC çıkış gücünün kablolamasını geçici olarak kaldırmayı deneyin. LED
normale döndüyse, PLC 24VDC giriş devresi için yük fazla büyük olduğundan, aşırı
yük alçak gerilim koruma moduna geçer. (24VDC güç aşırı yüklenmiş veya kısa
devre olmuşsa, PLC girişleri aşırı yük düşük gerilim koruma modunda "POW" LED'i
sönecek, az ve kesintili düşük frekans cazırtılı sesler oluşacaktır.) Üstteki yöntemle
hala "POW" LED'i açılmadıysa, eğer PLC güç girişi +/- (DC güç) veya L/N terminalleri
arasında var olan güç girişi doğrulanıyorsa, lütfen üniteyi onarım için MALİVOR
firmasına gönderiniz.
Çalışma Göstergesi

〝RUN〞

CPU doğru şekilde çalıştığı sürece, STOP durumunda gösterge 2 sn için duracak ve
devam edecektir. RUN durumunda, gösterge 0.25 saniye devam edip duracaktır.

PLC girişini RUN durumuna getirmek veya RUN durumundan STOP durumuna
geçirmek program yardımıyla yapılmaktadır (FP-07C veya WINPROLADDER). PLC
bir kez RUN veya STOP'a kurulur ve kapandıktan sonra bu durumunu korur. Tek
istisna, ROM PACK kullanıldığında, güç kapanmadan önce duruyor veya çalışıyorsa
tekrar güç verildiğinde PLC RUN durumunda çalışmaya devam edecektir (doğru
ROM PACK sözdizimi denetimiyle). PLC üzerinde normal çalışmada hata
oluştuğunda otomatik olarak STOP durumuna geçecek ve "ERR hata göstergesi
yanacaktır. Eğer önemsiz bir hataysa, RUN durumu gücün tekrar geri verilmesiyle
devam edecektir. Ciddi hatalar olması durumunda, PLC sorun çözülene kadar
programla tekrar çalıştırılamayacaktır. Eğer PLC RUN durumuna geçirilemiyorsa
cihazı onarım için MALİVOR firmasına gönderiniz.
Hata Göstergesi

〝ERR〞

PLC RUN veya STOP durumlarından herhangi birinde çalışırken gösterge sinyal
göstermeyecektir (kapalı olacaktır). Eğer açıksa, sistemde bir hata bulunmaktadır
(mesela, zaman aşımı, program hatası, haberleşme hatası gibi...). Devamlı olarak
yanıyorsa PLC'i resetleyin. Durumda değişiklik yoksa, CPU bir donanım hatası
içermektedir ve MALİVOR firmasına gönderiniz. ERR göstergesi O.5 sn aralıklarla
yanıp sönüyorsa, PLC'de anormal bir durum söz konusudur. Aynı zamanda, Y0~Y3
arasındaki 15 adet hata kodunun belirtileri aşağıdaki gibidir.
PLC Ana Ünitesinde LED Göstergeleri ve Sorun Giderme

HATA KODLARI VE AÇIKLAMALARI

Bakım

Fatek PLC ve Oparatör panel (DOPB10E615) nin bakımı profesyonel personel
tarafından yapılmalıdır. Ana ünitede hata kodu üzerinden kod numarasını tespit
ediniz. Ünite halen tam olarak çalıştırılamıyorsa MALİVOR firmasına gönderiniz.

Pilin Şarjı & Kullanılan Pilin Geri Dönüşümü

Her FBs-PLC ana ünitesi, ana üniteyi kapatma esnasında data ve program bakım
güvenliğini sağlamak için bir lityum bataryaya yedeklemeye sahiptir. FBs-PLC
fabrikadan çıkışta en az 6 ay data ve verileri tutacak tamamen şarj edilmiş lityum
bataryalara sahiptir. 6 ayın üzerinde batarya tükendiğinde, data ve programı
kaybetme riski vardır, kullanıcılar her FBs-PLC üzerinde etiketlenmiş olan tarihe
bakmayı unutmamalıdır. 6 ayı aşan durumlarda, kullanıcılar 12 saatin üzerinde
FBs-PLC' yi şarjda tutarak data kurtarma işini 6 aydan daha fazla rahatça
yapabilirler.
Uyarı
Bozuk veya atılmış bataryaların doldurulması, atılması, ısıtılması ve yakılması
yasaktır. Aksi takdirde yangın veya tehlikeli patlamaya sebep olabilir. Bataryanın
kimyasal malzemeleri, çevre kirliliğine neden olacağından normal çöp gibi atılması
yasaktır. Uygun davranış için yerel veya hükümetlerin kurallarını uygulayın.
SERVİS VE GARANTİ
TANK SEVİYE İZLEME VE ALARM SİSTEMİ 2 yıl garanti’lidir.
Herhangi bir sorunla karşılaşıldığı taktirde, kesinlikle sensör ve dağıtım
panosundaki plc cihazlarına teknik bir ekip gelmeden müdahale etmeyiniz.

Arıza hallerinde bakım ve onarım ekibi gelene kadar aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun.
• Ekipman Model Numarası
• Ekipman Seri Numarası
• Kullanma kılavuzu
ATEK-001 Garanti altındaysa onarım ücretsizdir. Değilse tamir ücrete tabidir.

Ulaşabileceğiniz telefon, e-mail numara ve adresleri;
Adres: Bağlarbaşı mah. Kooperatif cad. No:1 Kat:2 Maltepe/İSTANBUL
Tlf: +9 0216 3996199 Faks: +9 0216 3996214 Gsm: +9 0532 6335712
E-mail: www.malivor.com
tanersismanoglu@hotmail.com

