
GÜVENLİK DENETLEYİCİSİ TEMELGÜVENLİK DENETLEYİCİSİ TEMEL
KURSUKURSU

Bu kursun hedef kitlesi güvenlikle ilgili temelBu kursun hedef kitlesi güvenlikle ilgili temel
konuları anlayan, güvenlik denetleyicilerini yenikonuları anlayan, güvenlik denetleyicilerini yeni
kullanmaya başlayanlardır.kullanmaya başlayanlardır.  
Sıradaki sayfaya geçmek için ekranın sağ üstündekiSıradaki sayfaya geçmek için ekranın sağ üstündeki
İleri butonunu tıklayınız.İleri butonunu tıklayınız.



GirişGiriş Kursun AmacıKursun Amacı

Bu kursun hedef kitlesi MELSEC-WS serisi güvenlik denetleyicilerini ilk kez kullananlar veya kullanmaya henüz başlayanlardır.Bu kursun hedef kitlesi MELSEC-WS serisi güvenlik denetleyicilerini ilk kez kullananlar veya kullanmaya henüz başlayanlardır.  
Bu kursta MELSEC-WS serisi güvenlik denetleyicisiyle ilgili temel bilgiler, güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring ToolBu kursta MELSEC-WS serisi güvenlik denetleyicisiyle ilgili temel bilgiler, güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool
kullanılarak sistem konfigürasyonu ve hata kontrol yöntemi açıklanmaktadır.kullanılarak sistem konfigürasyonu ve hata kontrol yöntemi açıklanmaktadır.

Bu kursa katılmak için aşağıdaki kursları tamamlamış veya eşdeğer bilgiye sahip olmanız gerekir.Bu kursa katılmak için aşağıdaki kursları tamamlamış veya eşdeğer bilgiye sahip olmanız gerekir.  

İLK FABRİKA OTOMASYONUNUZ (MAKİNE GÜVENLİĞİ)İLK FABRİKA OTOMASYONUNUZ (MAKİNE GÜVENLİĞİ)



GirişGiriş Kursun YapısıKursun Yapısı

Bu kursun içeriği aşağıdaki gibidir.Bu kursun içeriği aşağıdaki gibidir.  
Bölüm 1'den başlamanızı tavsiye ederiz.Bölüm 1'den başlamanızı tavsiye ederiz.

Bölüm 1 - Güvenlik DenetleyicisiBölüm 1 - Güvenlik Denetleyicisi

Bu bölümde güvenlik denetleyicisi genel olarak değerlendirilmektedir.Bu bölümde güvenlik denetleyicisi genel olarak değerlendirilmektedir.

Bölüm 2 - Sistemin OluşturulmasıBölüm 2 - Sistemin Oluşturulması

Bu bölümde, bu kurs için oluşturulan sistem konfigürasyonu açıklanmaktadır.Bu bölümde, bu kurs için oluşturulan sistem konfigürasyonu açıklanmaktadır.

Bölüm 3 - Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayar Bağlantı KontrolüBölüm 3 - Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayar Bağlantı Kontrolü

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi ile kişisel bilgisayarı bağlamak için ayarlama yöntemi ve kontrol yöntemi açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi ile kişisel bilgisayarı bağlamak için ayarlama yöntemi ve kontrol yöntemi açıklanmaktadır.

Bölüm 4 - Yeni Proje OluşturmaBölüm 4 - Yeni Proje Oluşturma

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi için projelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi için projelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Bölüm 5 - Proje İndirmeBölüm 5 - Proje İndirme

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisine projelerin nasıl indirileceği ve projelerin nasıl doğrulanacağı açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisine projelerin nasıl indirileceği ve projelerin nasıl doğrulanacağı açıklanmaktadır.

Bölüm 6 - Güvenlik Denetleyicisini Bağlama/Bağlantısını KesmeBölüm 6 - Güvenlik Denetleyicisini Bağlama/Bağlantısını Kesme

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisinin nasıl bağlanacağı ve bağlantısının nasıl kesileceği açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisinin nasıl bağlanacağı ve bağlantısının nasıl kesileceği açıklanmaktadır.

Bölüm 7 - Sistem Çalışma KontrolüBölüm 7 - Sistem Çalışma Kontrolü

Bu bölümde güvenlik denetleyicisinin çalışmasının nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.Bu bölümde güvenlik denetleyicisinin çalışmasının nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.

Son TestSon Test

Toplam 6 kısım (6 soru), Geçer skor: %60 veya üzeri.Toplam 6 kısım (6 soru), Geçer skor: %60 veya üzeri.



GirişGiriş Bu e-Eğitim Aracının KullanımıBu e-Eğitim Aracının Kullanımı

Bir sonraki sayfaya gidinizBir sonraki sayfaya gidiniz Bir sonraki sayfaya gidiniz.Bir sonraki sayfaya gidiniz.

Bir önceki sayfaya gidinizBir önceki sayfaya gidiniz Bir önceki sayfaya gidiniz.Bir önceki sayfaya gidiniz.

İstenen sayfaya gidinizİstenen sayfaya gidiniz İstenilen sayfaya gitmenize olanak sağlayan "İçindekiler" görüntülenecektir.İstenilen sayfaya gitmenize olanak sağlayan "İçindekiler" görüntülenecektir.

Eğitimden çıkınızEğitimden çıkınız Eğitimden çıkınız.Eğitimden çıkınız.



GirişGiriş Kullanım ÖnlemleriKullanım Önlemleri

Güvenlik önlemleriGüvenlik önlemleri

Gerçek ürünleri kullanmayı öğrendiğinizde, lütfen ilgili kılavuzlardaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.Gerçek ürünleri kullanmayı öğrendiğinizde, lütfen ilgili kılavuzlardaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.

Bu kurstaki önlemlerBu kurstaki önlemler

- Kullandığınız yazılım sürümünde görüntülenen ekranlar bu kurstakilerden farklı olabilir.- Kullandığınız yazılım sürümünde görüntülenen ekranlar bu kurstakilerden farklı olabilir.
Bu kurs şu yazılım sürümü içindir:Bu kurs şu yazılım sürümü içindir:

- Güvenlik denetleyicisi Versiyon 1.3.0.245 için Setting and Monitoring Tool- Güvenlik denetleyicisi Versiyon 1.3.0.245 için Setting and Monitoring Tool



Bölüm 1Bölüm 1 Güvenlik DenetleyicisiGüvenlik Denetleyicisi

Bu bölümde güvenlik denetleyicisi genel olarak değerlendirilmektedir.Bu bölümde güvenlik denetleyicisi genel olarak değerlendirilmektedir.

1.1 Güvenlik Denetleyicisi1.1 Güvenlik Denetleyicisi

1.2 Güvenlik Denetleyicisinin Özellikleri1.2 Güvenlik Denetleyicisinin Özellikleri

1.3 Güvenlik Denetleyicisinin Temel Konfigürasyonu1.3 Güvenlik Denetleyicisinin Temel Konfigürasyonu

1.4 Güvenlik Denetimi Mevcut MELSEC Programlanabilir Denetleyicilerine Kolayca Eklenebilir (CC-Link/Ethernet)1.4 Güvenlik Denetimi Mevcut MELSEC Programlanabilir Denetleyicilerine Kolayca Eklenebilir (CC-Link/Ethernet)

1.5 Bu Bölümün Özeti1.5 Bu Bölümün Özeti



1.11.1 Güvenlik DenetleyicisiGüvenlik Denetleyicisi

Güvenlik Denetleyicisi, uluslararası güvenlik standartlarına uygun güvenlik denetimi için kullanılan bir denetleyicidir. AcilGüvenlik Denetleyicisi, uluslararası güvenlik standartlarına uygun güvenlik denetimi için kullanılan bir denetleyicidir. Acil
durdurma düğmesi veya ışık perdesi gibi bir güvenlik cihazına bağlandığında, bu programlanabilir denetleyici, bir robot gibidurdurma düğmesi veya ışık perdesi gibi bir güvenlik cihazına bağlandığında, bu programlanabilir denetleyici, bir robot gibi
tehlike kaynağına giden gücü kesmek üzere kullanıcı tarafından oluşturulan bir program ile güvenlik çıkışını KAPALI durumatehlike kaynağına giden gücü kesmek üzere kullanıcı tarafından oluşturulan bir program ile güvenlik çıkışını KAPALI duruma
getirerek güvenlik denetimi yapar. Robot, konveyör ve benzerinin makine kontrolü, standart programlanabilir denetleyiciler ilegetirerek güvenlik denetimi yapar. Robot, konveyör ve benzerinin makine kontrolü, standart programlanabilir denetleyiciler ile
klasik yollarla gerçekleştirilir.klasik yollarla gerçekleştirilir.



1.21.2 Güvenlik Denetleyicisinin ÖzellikleriGüvenlik Denetleyicisinin Özellikleri

Güvenlik denetleyicisi, küçük ila orta büyüklükteki cihaz ve sistemlerin güvenlik denetimi için uygun olan, genişletilebilir birGüvenlik denetleyicisi, küçük ila orta büyüklükteki cihaz ve sistemlerin güvenlik denetimi için uygun olan, genişletilebilir bir
kompakt denetleyicidir.kompakt denetleyicidir.  
12'ye kadar G/Ç modülü ve 2 ağ arabirim modülü bağlanabilir.12'ye kadar G/Ç modülü ve 2 ağ arabirim modülü bağlanabilir.  
Güvenlik G/Ç, 144 noktaya kadar genişletilebilir (giriş: 96 nokta, çıkış: 48 nokta).Güvenlik G/Ç, 144 noktaya kadar genişletilebilir (giriş: 96 nokta, çıkış: 48 nokta).  
Özel "Setting and Monitoring Tool" güvenlik sensörleri ve düğme bağlantıları için işlev bloklarıyla ve hatta güvenlik sistemininÖzel "Setting and Monitoring Tool" güvenlik sensörleri ve düğme bağlantıları için işlev bloklarıyla ve hatta güvenlik sisteminin
oluşturulmasını kolaylaştıran, güvenliğe özel işlev bloklarıyla donatılmıştır.oluşturulmasını kolaylaştıran, güvenliğe özel işlev bloklarıyla donatılmıştır.  
"Setting and Monitoring Tool" Mitsubishi Electric FA sitesinden indirilebilir."Setting and Monitoring Tool" Mitsubishi Electric FA sitesinden indirilebilir.  

Güvenlik denetleyicisi ISO 13849-1 PLe ve IEC 61508 SIL3 güvenlik standartlarına uygundur.Güvenlik denetleyicisi ISO 13849-1 PLe ve IEC 61508 SIL3 güvenlik standartlarına uygundur.

■ Özel "Setting and Monitoring Tool"■ Özel "Setting and Monitoring Tool"



1.31.3 Güvenlik Denetleyicisinin Temel KonfigürasyonuGüvenlik Denetleyicisinin Temel Konfigürasyonu



1.31.3 Güvenlik Denetleyicisinin Temel KonfigürasyonuGüvenlik Denetleyicisinin Temel Konfigürasyonu

■ Esnek genişletilebilme özelliğine sahip kompakt güvenlik denetleyicisi■ Esnek genişletilebilme özelliğine sahip kompakt güvenlik denetleyicisi

12 güvenlik giriş modülü ve G/Ç modülü, 4 güvenlik rölesi çıkış modülü ve 2 ağ modülü eklenebilir.12 güvenlik giriş modülü ve G/Ç modülü, 4 güvenlik rölesi çıkış modülü ve 2 ağ modülü eklenebilir.

G/Ç noktalarının sayısı 144'e kadar genişletilebilir (tek giriş).G/Ç noktalarının sayısı 144'e kadar genişletilebilir (tek giriş).  
Güvenlik girişi: 96 nokta (tek giriş) + güvenlik çıkışı: 48 nokta (tek çıkış)Güvenlik girişi: 96 nokta (tek giriş) + güvenlik çıkışı: 48 nokta (tek çıkış)



1.41.4 Güvenlik Denetimi Mevcut MELSEC Programlanabilir Denetleyicilerine Kolayca Eklenebilir (CC-Link/Ethernet)Güvenlik Denetimi Mevcut MELSEC Programlanabilir Denetleyicilerine Kolayca Eklenebilir (CC-Link/Ethernet)

Bir güvenlik denetleyicisi CC-Link'e bağlandığında, mevcut MELSEC-Q/L programlanabilir denetleyicisi güvenlik denetimiBir güvenlik denetleyicisi CC-Link'e bağlandığında, mevcut MELSEC-Q/L programlanabilir denetleyicisi güvenlik denetimi
yapabilir.yapabilir.  
Ayrıca, güvenlik denetleyicisinin çalışma durumu ve hata durumu mevcut MELSEC-Q/L programlanabilir denetleyicisi ileAyrıca, güvenlik denetleyicisinin çalışma durumu ve hata durumu mevcut MELSEC-Q/L programlanabilir denetleyicisi ile
izlenebilir.izlenebilir.  
Güvenlik görselleriGüvenlik görselleri zenginleştirilebilir ve bu şekilde bir acil durdurma faktörünün tanımlanmasında ve arızalı bir noktanın zenginleştirilebilir ve bu şekilde bir acil durdurma faktörünün tanımlanmasında ve arızalı bir noktanın
araştırılmasında verimlilik artırılır.araştırılmasında verimlilik artırılır.



1.51.5 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Güvenlik DenetleyicisiGüvenlik Denetleyicisi

Güvenlik Denetleyicisinin ÖzellikleriGüvenlik Denetleyicisinin Özellikleri

Güvenlik Denetleyicisinin Temel KonfigürasyonuGüvenlik Denetleyicisinin Temel Konfigürasyonu

Güvenlik Denetimi Mevcut MELSEC Programlanabilir Denetleyicilerine Kolayca Eklenebilir (CC-Link/Ethernet)Güvenlik Denetimi Mevcut MELSEC Programlanabilir Denetleyicilerine Kolayca Eklenebilir (CC-Link/Ethernet)



Bölüm 2Bölüm 2 Sistemin OluşturulmasıSistemin Oluşturulması

Bu bölümde, bu kurs için oluşturulan sistem konfigürasyonu açıklanmaktadır.Bu bölümde, bu kurs için oluşturulan sistem konfigürasyonu açıklanmaktadır.  

2.1 Sistemin Görünümü2.1 Sistemin Görünümü

2.2 Kablo tesisatı2.2 Kablo tesisatı

2.3 Bu Bölümün Özeti2.3 Bu Bölümün Özeti



2.12.1 Sistemin GörünümüSistemin Görünümü

Bu kısımda, bu kursta kullanılan güvenlik sistemine genel bir bakış sağlanmaktadır.Bu kısımda, bu kursta kullanılan güvenlik sistemine genel bir bakış sağlanmaktadır.

■ Bir otomobil karoseri montaj bandının bir bölümü■ Bir otomobil karoseri montaj bandının bir bölümü

Üretim hattını güvenli bir şekilde durdurmak için aşağıdaki koşulları ayarlayınız.Üretim hattını güvenli bir şekilde durdurmak için aşağıdaki koşulları ayarlayınız.

Işık perdesi engellendi.Işık perdesi engellendi.

Kapı açılıyor.Kapı açılıyor.

Acil stop butonu basılı.Acil stop butonu basılı.



2.22.2 Kablo TesisatıKablo Tesisatı

Bu kısımda bir cihazın kablo tesisat şeması gösterilmektedir.Bu kısımda bir cihazın kablo tesisat şeması gösterilmektedir.



2.32.3 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Sistemin GörünümüSistemin Görünümü

Kablo TesisatıKablo Tesisatı



Bölüm 3Bölüm 3 Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayar Bağlantı KontrolüGüvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayar Bağlantı Kontrolü

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi ile kişisel bilgisayarı bağlamak için ayarlama yöntemi ve kontrol yöntemi açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi ile kişisel bilgisayarı bağlamak için ayarlama yöntemi ve kontrol yöntemi açıklanmaktadır.

3.1 Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayar Bağlantı Kontrolü3.1 Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayar Bağlantı Kontrolü

3.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma3.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

3.3 Bu Bölümün Özeti3.3 Bu Bölümün Özeti



3.13.1 Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayarın BağlanmasıGüvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayarın Bağlanması

Bir güvenlik denetleyicisi ve kişisel bilgisayarı aşağıdaki yöntemlerden biriyle bağlayın.Bir güvenlik denetleyicisi ve kişisel bilgisayarı aşağıdaki yöntemlerden biriyle bağlayın.

■ RS232C bağlantısı■ RS232C bağlantısı

■ Ethernet bağlantısı■ Ethernet bağlantısı



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(1) Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring tool'u başlatın.(1) Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring tool'u başlatın.

* Aşağıdaki örnek RS232C bağlantısı içindir.* Aşağıdaki örnek RS232C bağlantısı içindir.



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(2) Bir bağlantı profili ayarlayın.(2) Bir bağlantı profili ayarlayın.

Bu kısımda, bir güvenlik denetleyicisi ve kişisel bilgisayar için bağlantı profilinin nasıl ayarlandığı açıklanmaktadır.Bu kısımda, bir güvenlik denetleyicisi ve kişisel bilgisayar için bağlantı profilinin nasıl ayarlandığı açıklanmaktadır.



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(3) Bağlantı profilini kontrol edin.(3) Bağlantı profilini kontrol edin.



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(4) Bağlantı profilini düzenleyin.(4) Bağlantı profilini düzenleyin.

"Modify Profile" simgesini seçin."Modify Profile" simgesini seçin.



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(5) Bir iletişim testi gerçekleştirin.(5) Bir iletişim testi gerçekleştirin.



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(6) İletişim testinin sonucunu kontrol edin (başarılı).(6) İletişim testinin sonucunu kontrol edin (başarılı).



3.23.2 Setting and Monitoring Tool üzerinde ÇalışmaSetting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma

(7) İletişim testinin sonucunu kontrol edin (başarısız).(7) İletişim testinin sonucunu kontrol edin (başarısız).



3.33.3 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Güvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayarın BağlanmasıGüvenlik Denetleyicisi ve Kişisel Bilgisayarın Bağlanması

Setting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma (Bağlantı Profili Spesifikasyonu)Setting and Monitoring Tool üzerinde Çalışma (Bağlantı Profili Spesifikasyonu)



Bölüm 4Bölüm 4 Yeni Proje OluşturmaYeni Proje Oluşturma

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi için projelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisi için projelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.  
Bölüm 2’de açıklanan sistem konfigürasyonuyla bir proje oluşturalım.Bölüm 2’de açıklanan sistem konfigürasyonuyla bir proje oluşturalım.

4.1 Yeni Proje Oluşturma4.1 Yeni Proje Oluşturma

4.2 Donanım Ayarlama4.2 Donanım Ayarlama

4.3 Öğeleri Yapıştırma ve Parametreleri Ayarlama4.3 Öğeleri Yapıştırma ve Parametreleri Ayarlama

4.4 Etiket Adını Düzenleme4.4 Etiket Adını Düzenleme

4.5 Mantık Oluşturma4.5 Mantık Oluşturma

4.6 Proje Simülasyonu4.6 Proje Simülasyonu

4.7 Proje Raporu Oluşturma4.7 Proje Raporu Oluşturma

4.8 Bu Bölümün Özeti4.8 Bu Bölümün Özeti



4.14.1 Yeni Proje OluşturmaYeni Proje Oluşturma

"Create new project" kısmını seçin."Create new project" kısmını seçin.



4.24.2 Donanım AyarlamaDonanım Ayarlama

Donanım ayarında kullanılan modülleri (CPU1, GETH ve XTIO) seçin.Donanım ayarında kullanılan modülleri (CPU1, GETH ve XTIO) seçin.  
(Bir modülün simgesi tıklandığında modül sağ kenara yapıştırılır.)(Bir modülün simgesi tıklandığında modül sağ kenara yapıştırılır.)

  

* Gerçek kullanım koşullarında, ayarları kullanılacak cihazın sürümüne göre yapılandırın.* Gerçek kullanım koşullarında, ayarları kullanılacak cihazın sürümüne göre yapılandırın.



4.34.3 Öğeleri Yapıştırma ve Parametreleri AyarlamaÖğeleri Yapıştırma ve Parametreleri Ayarlama

Öğeleri güvenlik denetleyicisinde cihaz kablo tesisatına uygun olarak ayarlayın.Öğeleri güvenlik denetleyicisinde cihaz kablo tesisatına uygun olarak ayarlayın.  
→ "Elements" etiketini etkinleştirin.→ "Elements" etiketini etkinleştirin.



4.3.14.3.1 Işık Perdesinin bir Öğesini YapıştırmaIşık Perdesinin bir Öğesini Yapıştırma

→ [Input types] - [ESPE] seçimlerini yapın ve [→ [Input types] - [ESPE] seçimlerini yapın ve [MiniTwin, Safety light curtainMiniTwin, Safety light curtain]'i ]'i I1 ve I2 terminallerineI1 ve I2 terminallerine yapıştırın. yapıştırın.



4.3.24.3.2 Işık Perdesinin Parametresini AyarlamaIşık Perdesinin Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için ışık perdesinin öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için ışık perdesinin öğesini çift tıklayın.



4.3.34.3.3 Acil Durdurma Buton Anahtarının Öğesini YapıştırmaAcil Durdurma Buton Anahtarının Öğesini Yapıştırma

[Input types] - [Control devices] seçimlerini yapın ve [[Input types] - [Control devices] seçimlerini yapın ve [E-Stop, ES21, Single channelE-Stop, ES21, Single channel]'ı ]'ı I3 terminalineI3 terminaline yapıştırın. yapıştırın.



4.3.44.3.4 Acil Durdurma Buton Anahtarının Parametresini AyarlamaAcil Durdurma Buton Anahtarının Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için acil durdurma buton anahtarının öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için acil durdurma buton anahtarının öğesini çift tıklayın.



4.3.54.3.5 Sıfırlama Düğmesinin bir Öğesini YapıştırmaSıfırlama Düğmesinin bir Öğesini Yapıştırma

[Input types] - [Potential free contacts and restart] seçimlerini yapın ve [[Input types] - [Potential free contacts and restart] seçimlerini yapın ve [Reset, Single channelReset, Single channel]'ı ]'ı I4 terminalineI4 terminaline yapıştırın. yapıştırın.



4.3.64.3.6 Sıfırlama Düğmesinin Parametresini AyarlamaSıfırlama Düğmesinin Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için sıfırlama düğmesinin öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için sıfırlama düğmesinin öğesini çift tıklayın.



4.3.74.3.7 Güvenlik Kapısı Temassız Düğmesinin bir Öğesini YapıştırmaGüvenlik Kapısı Temassız Düğmesinin bir Öğesini Yapıştırma

[Input types] - [Non contact switches] seçimlerini yapın ve [[Input types] - [Non contact switches] seçimlerini yapın ve [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalentRE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent]'i ]'i I5 veI5 ve
I6 terminallerineI6 terminallerine yapıştırın. yapıştırın.



4.3.84.3.8 Güvenlik Kapısı Temassız Düğmesinin Parametresini AyarlamaGüvenlik Kapısı Temassız Düğmesinin Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için güvenlik kapısı temassız düğmesinin öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için güvenlik kapısı temassız düğmesinin öğesini çift tıklayın.



4.3.94.3.9 Güvenlik Kapısı Düğmesinin bir Öğesini YapıştırmaGüvenlik Kapısı Düğmesinin bir Öğesini Yapıştırma

Bir öğeyi gerçek cihazda olduğu gibi güvenlik denetleyicisine yerleştirin.Bir öğeyi gerçek cihazda olduğu gibi güvenlik denetleyicisine yerleştirin.  
→ [Input types] - [Safety switches] seçimlerini yapın ve [→ [Input types] - [Safety switches] seçimlerini yapın ve [Safety switches, Dual channelSafety switches, Dual channel]'ı ]'ı I7 ve I8 terminallerineI7 ve I8 terminallerine yapıştırın. yapıştırın.



4.3.104.3.10 Güvenlik Kapısı Düğmesinin Parametresini AyarlamaGüvenlik Kapısı Düğmesinin Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için güvenlik kapısı düğmesinin öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için güvenlik kapısı düğmesinin öğesini çift tıklayın.



4.3.114.3.11 Motorun bir Öğesini YapıştırmaMotorun bir Öğesini Yapıştırma

Bir öğeyi gerçek cihazda olduğu gibi güvenlik denetleyicisine yerleştirin.Bir öğeyi gerçek cihazda olduğu gibi güvenlik denetleyicisine yerleştirin.  
→ [Output types] - [Electrical symbols] seçimlerini yapın ve [→ [Output types] - [Electrical symbols] seçimlerini yapın ve [Motor contactor, Single channelMotor contactor, Single channel]'ı ]'ı Q1 terminalineQ1 terminaline yapıştırın. yapıştırın.



4.3.124.3.12 Motorun Parametresini AyarlamaMotorun Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için motorun öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için motorun öğesini çift tıklayın.



4.3.134.3.13 Lambanın bir Öğesini YapıştırmaLambanın bir Öğesini Yapıştırma

Bir öğeyi gerçek cihazda olduğu gibi güvenlik denetleyicisine yerleştirin.Bir öğeyi gerçek cihazda olduğu gibi güvenlik denetleyicisine yerleştirin.  
→ [Output types] - [Electrical symbols] seçimlerini yapın ve [→ [Output types] - [Electrical symbols] seçimlerini yapın ve [Lamp, Single channelLamp, Single channel]'ı ]'ı Q2, Q3 ve Q4 terminallerineQ2, Q3 ve Q4 terminallerine yapıştırın. yapıştırın.



4.3.144.3.14 Lambanın Parametresini AyarlamaLambanın Parametresini Ayarlama

Parametreyi ayarlamak için lambanın öğesini çift tıklayın.Parametreyi ayarlamak için lambanın öğesini çift tıklayın.



4.44.4 Etiket Adını DüzenlemeEtiket Adını Düzenleme

Etiket adlarını gereken şekilde düzenleyin.Etiket adlarını gereken şekilde düzenleyin.



4.54.5 Mantık OluşturmaMantık Oluşturma

Logic editor üzerinde programlayın.Logic editor üzerinde programlayın.

4.5.14.5.1 Programlama (Girişleri Yapıştırma)Programlama (Girişleri Yapıştırma)

(1) Görünümü Logic editor görünümüne geçirin. → (2) "Inputs" etiketini tıklayın. → (3) Girişleri kaydedin.(1) Görünümü Logic editor görünümüne geçirin. → (2) "Inputs" etiketini tıklayın. → (3) Girişleri kaydedin.



4.5.24.5.2 Programlama (İşlev Bloklarını Yapıştırma)Programlama (İşlev Bloklarını Yapıştırma)

(1) "Function block" etiketini etkinleştirin. → (2) İşlev bloklarını yapıştırın.(1) "Function block" etiketini etkinleştirin. → (2) İşlev bloklarını yapıştırın.



4.5.34.5.3 Kullanılan FB'lerin AçıklamasıKullanılan FB'lerin Açıklaması

Kullanılan FBKullanılan FB Genel bakışGenel bakış Kayıt hiyerarşisiKayıt hiyerarşisi

FB SıfırlamaFB Sıfırlama Sıfırlama için FBSıfırlama için FB [Start/Edge] - [Reset][Start/Edge] - [Reset]

Yönlendirme 1:N FBYönlendirme 1:N FB Yönlendirme 1:Yönlendirme 1:
N işlev bloğu, önceki bir işlev bloğundanN işlev bloğu, önceki bir işlev bloğundan
aldığı giriş sinyalini sekize kadar çıkışaldığı giriş sinyalini sekize kadar çıkış
sinyaline iletir.sinyaline iletir.

[Logic] - [Routing 1:N][Logic] - [Routing 1:N]

NOT FBNOT FB Ters çevrilen giriş değeri çıkışta uygulanır.Ters çevrilen giriş değeri çıkışta uygulanır. [Logic] - [NOT][Logic] - [NOT]



4.5.44.5.4 Programlama (Çıkışları Yapıştırma)Programlama (Çıkışları Yapıştırma)

(1) "Outputs" etiketini etkinleştirin. → (2) Çıkışları kaydedin.(1) "Outputs" etiketini etkinleştirin. → (2) Çıkışları kaydedin.



4.5.54.5.5 Programlama (İşlev Bloklarının Giriş Alanı Sayısını Değiştirme)Programlama (İşlev Bloklarının Giriş Alanı Sayısını Değiştirme)

→ Sıfırlama işlev bloğu giriş alanı sayısını artırın.→ Sıfırlama işlev bloğu giriş alanı sayısını artırın.



4.5.64.5.6 Programlama (İşlev Bloklarının Çıkış Alanı Sayısını Değiştirme)Programlama (İşlev Bloklarının Çıkış Alanı Sayısını Değiştirme)

→ Yönlendirme işlev bloğu çıkış alanı sayısını artırın.→ Yönlendirme işlev bloğu çıkış alanı sayısını artırın.



4.5.74.5.7 Programlama (Girişleri, FB'leri ve Çıkışları Bağlama)Programlama (Girişleri, FB'leri ve Çıkışları Bağlama)

→→ InputsInputs, , function blocksfunction blocks ve  ve outputsoutputs bağlantılarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın. bağlantılarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın.



4.64.6 Proje SimülasyonuProje Simülasyonu



4.74.7 Proje Raporu OluşturmaProje Raporu Oluşturma

■ Rapor oluşturma prosedürü■ Rapor oluşturma prosedürü

((11)) Rapor görünümünü açmak için Rapor düğmesini tıklayın.Rapor görünümünü açmak için Rapor düğmesini tıklayın.

((22)) Sol taraftaki seçim listesinde rapora eklenecek bileşenlere aitSol taraftaki seçim listesinde rapora eklenecek bileşenlere ait
onay kutularını etkinleştirin veya etkisizleştirin.onay kutularını etkinleştirin veya etkisizleştirin.

((33)) Seçiminizi tamamladıktan sonra, Raporu yenile düğmesiniSeçiminizi tamamladıktan sonra, Raporu yenile düğmesini
tıklayın.tıklayın.
Bunun üzerine rapor bir araya getirilir ve sağ pencereBunun üzerine rapor bir araya getirilir ve sağ pencere
bölümünde görüntülenir.bölümünde görüntülenir.

■ Raporu kaydetme veya yazdırma■ Raporu kaydetme veya yazdırma

Rapor PDF olarak yazdırılabilir veya kaydedilebilir.Rapor PDF olarak yazdırılabilir veya kaydedilebilir.

Raporu PDF olarak kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklayın.Raporu PDF olarak kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklayın.

Raporu yazdırmak için, Yazdır düğmesini tıklayın.Raporu yazdırmak için, Yazdır düğmesini tıklayın.  
Raporun PDF önizlemesi oluşturulur ve ardından bunuRaporun PDF önizlemesi oluşturulur ve ardından bunu
yazdırabilirsiniz.yazdırabilirsiniz.



4.84.8 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Yeni Proje OluşturmaYeni Proje Oluşturma

Donanım AyarlamaDonanım Ayarlama

Öğeleri Yapıştırma ve Parametreleri AyarlamaÖğeleri Yapıştırma ve Parametreleri Ayarlama

Etiket Adını DüzenlemeEtiket Adını Düzenleme

Mantık OluşturmaMantık Oluşturma

Proje SimülasyonuProje Simülasyonu

Proje Raporu OluşturmaProje Raporu Oluşturma



Bölüm 5Bölüm 5 Proje İndirmeProje İndirme

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisine projelerin nasıl indirileceği ve projelerin nasıl doğrulanacağı açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisine projelerin nasıl indirileceği ve projelerin nasıl doğrulanacağı açıklanmaktadır.

5.1 Güvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı5.1 Güvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı

5.2 Proje İndirme5.2 Proje İndirme

5.3 Proje Doğrulama5.3 Proje Doğrulama

5.4 Güvenlik Denetleyicisi ile Araç arasında Proje Karşılaştırma5.4 Güvenlik Denetleyicisi ile Araç arasında Proje Karşılaştırma

5.5 Bu Bölümün Özeti5.5 Bu Bölümün Özeti



5.15.1 Güvenlik Denetleyicisiyle BağlantıGüvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı



5.25.2 Proje İndirmeProje İndirme



5.25.2 Proje İndirmeProje İndirme



5.35.3 Proje DoğrulamaProje Doğrulama

* Doğrulama işlemi tamamlanmadıysa, CPU modülü güç yeniden açıldığında DURMA durumunda kalır.* Doğrulama işlemi tamamlanmadıysa, CPU modülü güç yeniden açıldığında DURMA durumunda kalır.
Güç yeniden açıldığında CPU modülünü çalıştırmak için, doğrulama işleminin yapılması gerekir.Güç yeniden açıldığında CPU modülünü çalıştırmak için, doğrulama işleminin yapılması gerekir.



5.45.4 Güvenlik Denetleyicisi ile Araç arasında Proje KarşılaştırmaGüvenlik Denetleyicisi ile Araç arasında Proje Karşılaştırma

■ Eşleşmeme■ Eşleşmeme ■ Eşleşme veya doğrulandı■ Eşleşme veya doğrulandı

Doğrulanmış bir projenin indirilmesi durumunda, doğrulama tamamlandı durumu korunur. ProjeninDoğrulanmış bir projenin indirilmesi durumunda, doğrulama tamamlandı durumu korunur. Projenin
tekrar doğrulanmasına gerek yoktur.tekrar doğrulanmasına gerek yoktur.

Henüz doğrulanmamış bir proje indirilirse, doğrulama gerekir.Henüz doğrulanmamış bir proje indirilirse, doğrulama gerekir.



5.55.5 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Güvenlik Denetleyicisiyle BağlantıGüvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı

Proje İndirmeProje İndirme

Proje DoğrulamaProje Doğrulama

Güvenlik Denetleyicisi ile Araç arasında Proje KarşılaştırmaGüvenlik Denetleyicisi ile Araç arasında Proje Karşılaştırma



Bölüm 6Bölüm 6 Güvenlik Denetleyicisini Bağlama/Bağlantısını KesmeGüvenlik Denetleyicisini Bağlama/Bağlantısını Kesme

Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisinin nasıl bağlanacağı ve bağlantısının nasıl kesileceği açıklanmaktadır.Bu bölümde bir güvenlik denetleyicisinin nasıl bağlanacağı ve bağlantısının nasıl kesileceği açıklanmaktadır.

6.1 Güvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı6.1 Güvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı

6.2 Bağlantı Kesme6.2 Bağlantı Kesme

6.3 Yeniden Bağlantı6.3 Yeniden Bağlantı

6.4 Bu Bölümün Özeti6.4 Bu Bölümün Özeti



6.16.1 Güvenlik Denetleyicisiyle BağlantıGüvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı

Bir güvenlik denetleyicisi ile kişisel bilgisayarı RS-232 yoluyla bağlayın ve güvenlik denetleyicisinin gücünü açın.Bir güvenlik denetleyicisi ile kişisel bilgisayarı RS-232 yoluyla bağlayın ve güvenlik denetleyicisinin gücünü açın.  
Ardından, Setting and Monitoring Tool'u başlatın ve sıradaki "Connect to physical device" seçimini yapın.Ardından, Setting and Monitoring Tool'u başlatın ve sıradaki "Connect to physical device" seçimini yapın.

(1) Connect to physical device seçimini yapın.(1) Connect to physical device seçimini yapın.



6.16.1 Güvenlik Denetleyicisiyle BağlantıGüvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı

(2) Ayarı yükleyin.(2) Ayarı yükleyin.



6.26.2 Bağlantı KesmeBağlantı Kesme

Ayarı değiştirmek için, Disconnect düğmesini tıklayarak çevrimdışı modu etkinleştirin.Ayarı değiştirmek için, Disconnect düğmesini tıklayarak çevrimdışı modu etkinleştirin.



6.36.3 Yeniden BağlantıYeniden Bağlantı

* "Connect", araç bir denetleyiciye bağlanmadığında seçilebilir.* "Connect", araç bir denetleyiciye bağlanmadığında seçilebilir.



6.46.4 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Güvenlik Denetleyicisiyle BağlantıGüvenlik Denetleyicisiyle Bağlantı

Bağlantı KesmeBağlantı Kesme

Yeniden BağlantıYeniden Bağlantı



Bölüm 7Bölüm 7 Sistem Çalışma KontrolüSistem Çalışma Kontrolü

Bu bölümde güvenlik denetleyicisinin çalışmasının nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.Bu bölümde güvenlik denetleyicisinin çalışmasının nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.

7.1 Sistem Çalışma Kontrolü7.1 Sistem Çalışma Kontrolü

7.2 Program Tanımı7.2 Program Tanımı

7.3 Güvenlik Giriş Cihazlarını Çalıştırma7.3 Güvenlik Giriş Cihazlarını Çalıştırma

7.4 Sistem Çalışır Durumuna Geçiş7.4 Sistem Çalışır Durumuna Geçiş

7.5 Program Tanımı7.5 Program Tanımı

7.6 Hata Tanılama7.6 Hata Tanılama

7.7 Bu Bölümün Özeti7.7 Bu Bölümün Özeti



7.17.1 Sistem Çalışma KontrolüSistem Çalışma Kontrolü



7.27.2 Program TanımıProgram Tanımı

Hiçbir güvenlik giriş cihazı çalıştırılmıyorsa ve güvenlik denetleyicisine güç verilmesinden sonra arıza oluşursa, bileşenlerHiçbir güvenlik giriş cihazı çalıştırılmıyorsa ve güvenlik denetleyicisine güç verilmesinden sonra arıza oluşursa, bileşenler
aşağıdaki duruma girer.aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) KAPALIKAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) AÇIKAÇIK

MotorMotor DurdurmaDurdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası AÇIK yanıp sönüyorAÇIK yanıp sönüyor



7.37.3 Güvenlik Giriş Cihazlarını ÇalıştırmaGüvenlik Giriş Cihazlarını Çalıştırma

■ Acil durdurma düğmesini çalıştırma■ Acil durdurma düğmesini çalıştırma

Acil durdurma düğmesi basılı tutulduğunda bir sorun sinyali etkinleşir.Acil durdurma düğmesi basılı tutulduğunda bir sorun sinyali etkinleşir.
→ Acil durdurma düğmesine basın.→ Acil durdurma düğmesine basın.

Acil durdurma düğmesi normal haline geri döndükten sonra, sıfırlama lambasıAcil durdurma düğmesi normal haline geri döndükten sonra, sıfırlama lambası
veya düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.veya düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.  
→ Acil durdurma düğmesini normale döndürün.→ Acil durdurma düğmesini normale döndürün.

Uygulama: Tehlike bulunduğundan dolayı acil durdurma düğmesineUygulama: Tehlike bulunduğundan dolayı acil durdurma düğmesine
basıldığında, tehlike kaynağının çalışmasını durdurmabasıldığında, tehlike kaynağının çalışmasını durdurma

■ Temassız güvenlik düğmesini çalıştırma■ Temassız güvenlik düğmesini çalıştırma

Temassız güvenlik düğmesinin parçalarının ayrılması bir sorun sinyaliniTemassız güvenlik düğmesinin parçalarının ayrılması bir sorun sinyalini
etkinleştirir.etkinleştirir.

Temassız güvenlik düğmesinin parçaları birbirine yakınlaştırıldıktan sonra,Temassız güvenlik düğmesinin parçaları birbirine yakınlaştırıldıktan sonra,
sıfırlama lambası veya düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.sıfırlama lambası veya düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.

Uygulama: Güvenlik bariyerine takılan kapı açıldığında tehlike kaynağınınUygulama: Güvenlik bariyerine takılan kapı açıldığında tehlike kaynağının
çalışmasını durdurmaçalışmasını durdurma



7.37.3 Güvenlik Giriş Cihazlarını ÇalıştırmaGüvenlik Giriş Cihazlarını Çalıştırma

■ Güvenlik düğmesini çalıştırma■ Güvenlik düğmesini çalıştırma

Güvenlik düğmesinin dışarı çekilmesi bir sorun sinyalini etkinleştirir.Güvenlik düğmesinin dışarı çekilmesi bir sorun sinyalini etkinleştirir.  
→ Aktüatörü güvenlik kapısının düğmesinden çekip çıkarın.→ Aktüatörü güvenlik kapısının düğmesinden çekip çıkarın.

Güvenlik düğmesi yerine geri yerleştirildikten sonra, sıfırlama lambası veyaGüvenlik düğmesi yerine geri yerleştirildikten sonra, sıfırlama lambası veya
düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.  
→ Dışarı çıkarılan aktüatörü yerine geri getirin.→ Dışarı çıkarılan aktüatörü yerine geri getirin.

Uygulama: Güvenlik bariyerine takılan kapı açıldığında tehlike kaynağınınUygulama: Güvenlik bariyerine takılan kapı açıldığında tehlike kaynağının
çalışmasını durdurmaçalışmasını durdurma

■ Işık perdesini çalıştırma■ Işık perdesini çalıştırma

Bir nesne yerleştirilerek ışık perdesinin ışık huzmesinin önünün kapatılmasıBir nesne yerleştirilerek ışık perdesinin ışık huzmesinin önünün kapatılması
sorun sinyalini etkinleştirir. sorun sinyalini etkinleştirir.   
→ Işık perdesinin ışık huzmelerinin önünü kapatın.→ Işık perdesinin ışık huzmelerinin önünü kapatın.

Işık perdesinin ışık huzmelerinin önünü kapatan nesne kaldırıldıktan sonra,Işık perdesinin ışık huzmelerinin önünü kapatan nesne kaldırıldıktan sonra,
sıfırlama lambasına veya düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.sıfırlama lambasına veya düğmesine basılması sorun sinyalini ortadan kaldırır.
→ Işık perdesinin ışık huzmesinin önünü kapatan nesneyi kaldırın.→ Işık perdesinin ışık huzmesinin önünü kapatan nesneyi kaldırın.

Uygulama: Bir açıklıktan bir operatörün girişi saptandığında, tehlikeUygulama: Bir açıklıktan bir operatörün girişi saptandığında, tehlike
kaynağının çalışmasını durdurmakaynağının çalışmasını durdurma



7.47.4 Sistem Çalışır Durumuna GeçişSistem Çalışır Durumuna Geçiş



7.57.5 Program TanımıProgram Tanımı

7.5.17.5.1 Güç açıldıktan hemen sonra (hiçbir cihaz çalıştırılmaz)Güç açıldıktan hemen sonra (hiçbir cihaz çalıştırılmaz)

Hiçbir güvenlik giriş cihazı çalıştırılmıyorsa ve güvenlik denetleyicisine güç verilmesinden sonra arıza oluşursa, bileşenlerHiçbir güvenlik giriş cihazı çalıştırılmıyorsa ve güvenlik denetleyicisine güç verilmesinden sonra arıza oluşursa, bileşenler
aşağıdaki duruma girer.aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) KAPALIKAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) AÇIKAÇIK

MotorMotor DurdurmaDurdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası AÇIK yanıp sönüyorAÇIK yanıp sönüyor



7.5.27.5.2 Sıfırlama durumu (çalışma sırasında: motor dönüşü)Sıfırlama durumu (çalışma sırasında: motor dönüşü)

Hiçbir güvenlik giriş cihazı çalıştırılmıyorsa ve arıza oluşursa, sıfırlama düğmesi çalıştırıldıktan sonra şu bileşenler aşağıdakiHiçbir güvenlik giriş cihazı çalıştırılmıyorsa ve arıza oluşursa, sıfırlama düğmesi çalıştırıldıktan sonra şu bileşenler aşağıdaki
duruma girer.duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) KAPALI KAPALI → AÇIK→ AÇIK

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) AÇIK AÇIK → KAPALI→ KAPALI

MotorMotor Durdurma Durdurma → Dönüş→ Dönüş

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası AÇIK yanıp sönüyor AÇIK yanıp sönüyor → Kapalı→ Kapalı



7.5.37.5.3 Bir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonraBir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonra

■ Acil durdurma düğmesi çalıştırıldıktan sonra■ Acil durdurma düğmesi çalıştırıldıktan sonra

Çalışma sırasında acil durdurma düğmesine basılırsa, bileşenler aşağıdaki duruma girer.Çalışma sırasında acil durdurma düğmesine basılırsa, bileşenler aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) AÇIK AÇIK → KAPALI→ KAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) KAPALI KAPALI → AÇIK→ AÇIK

MotorMotor Dönüş Dönüş → Durdurma→ Durdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası KAPALIKAPALI



7.5.37.5.3 Bir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonraBir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonra

■ Güvenlik düğmesi çalıştırıldıktan sonra■ Güvenlik düğmesi çalıştırıldıktan sonra

Çalışma sırasında güvenlik düğmesinin aktüatörü çekilirse, bileşenler aşağıdaki duruma girer.Çalışma sırasında güvenlik düğmesinin aktüatörü çekilirse, bileşenler aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) AÇIK AÇIK → KAPALI→ KAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) KAPALI KAPALI → AÇIK→ AÇIK

MotorMotor Dönüş Dönüş → Durdurma→ Durdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası KAPALIKAPALI



7.5.37.5.3 Bir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonraBir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonra

■ Temassız güvenlik düğmesi çalıştırıldıktan sonra■ Temassız güvenlik düğmesi çalıştırıldıktan sonra

Çalışma sırasında temassız güvenlik düğmesinin parçaları ayrılırsa, bileşenler aşağıdaki duruma girer.Çalışma sırasında temassız güvenlik düğmesinin parçaları ayrılırsa, bileşenler aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) AÇIK AÇIK → KAPALI→ KAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) KAPALI KAPALI → AÇIK→ AÇIK

MotorMotor Dönüş Dönüş → Durdurma→ Durdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası KAPALIKAPALI



7.5.37.5.3 Bir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonraBir güvenlik giriş cihazı çalıştırıldıktan sonra

■ Işık perdesi çalıştırıldıktan sonra■ Işık perdesi çalıştırıldıktan sonra

Çalışma sırasında ışık perdesinin ışık huzmesinin önü kapatılırsa, bileşenler aşağıdaki duruma girer.Çalışma sırasında ışık perdesinin ışık huzmesinin önü kapatılırsa, bileşenler aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) AÇIK AÇIK → KAPALI→ KAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) KAPALI KAPALI → AÇIK→ AÇIK

MotorMotor Dönüş Dönüş → Durdurma→ Durdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası KAPALIKAPALI



7.5.47.5.4 Güvenlik giriş cihazının çalışması silindikten sonraGüvenlik giriş cihazının çalışması silindikten sonra

Bir güvenlik giriş cihazı çalıştırılır ve ardından çalışma temizlenirse, bileşenler aşağıdaki duruma girer.Bir güvenlik giriş cihazı çalıştırılır ve ardından çalışma temizlenirse, bileşenler aşağıdaki duruma girer.

ÇALIŞMA lambasıÇALIŞMA lambası  
(= yeşil lamba)(= yeşil lamba) KAPALIKAPALI

DURDURMA lambasıDURDURMA lambası  
(= kırmızı lamba)(= kırmızı lamba) AÇIKAÇIK

MotorMotor DurdurmaDurdurma

Sıfırlama lambasıSıfırlama lambası KAPALI KAPALI 
→ AÇIK yanıp sönüyor→ AÇIK yanıp sönüyor



7.67.6 Hata TanılamaHata Tanılama

Tanılama sonuçları ve güvenlik denetleyicisinin çalışması Setting and Monitoring Tool üzerinde kontrol edilebilir.Tanılama sonuçları ve güvenlik denetleyicisinin çalışması Setting and Monitoring Tool üzerinde kontrol edilebilir.



7.77.7 ÖzetÖzet

Bu bölümde, şunları öğrendiniz:Bu bölümde, şunları öğrendiniz:

Sistem Çalışma KontrolüSistem Çalışma Kontrolü

Program TanımıProgram Tanımı

Güvenlik Giriş Cihazlarını ÇalıştırmaGüvenlik Giriş Cihazlarını Çalıştırma

Sistem Çalışır Durumuna GeçişSistem Çalışır Durumuna Geçiş

Program TanımıProgram Tanımı

Hata TanılamaHata Tanılama



TestTest Son TestSon Test

Artık Artık GÜVENLİK DENETLEYİCİSİ TEMEL KURSU GÜVENLİK DENETLEYİCİSİ TEMEL KURSU Kursunun tüm derslerini tamamladığınıza göre, son teste girmeye hazırsınız.Kursunun tüm derslerini tamamladığınıza göre, son teste girmeye hazırsınız.
Anlatılan herhangi bir konudan emin değilseniz, lütfen bu fırsatı o konuları incelemeye ayırınız.Anlatılan herhangi bir konudan emin değilseniz, lütfen bu fırsatı o konuları incelemeye ayırınız.

Bu Son Testte toplam 6 soru (6 öğe) vardır. Bu Son Testte toplam 6 soru (6 öğe) vardır. 
Son teste istediğiniz kadar girebilirsiniz.Son teste istediğiniz kadar girebilirsiniz.

Skor sonuçlarıSkor sonuçları  
Doğru cevap sayısı, soru sayısı, doğru cevap yüzdesi ve geçme/kalma sonucu skor sayfasında görünecektir.Doğru cevap sayısı, soru sayısı, doğru cevap yüzdesi ve geçme/kalma sonucu skor sayfasında görünecektir.



TestTest Son Test 1Son Test 1

Bir güvenlik denetleyicisinde (MELSEC-WS), bir CPU modülüne "en fazla 10" güvenlik G/Ç modülü bağlanabilir.Bir güvenlik denetleyicisinde (MELSEC-WS), bir CPU modülüne "en fazla 10" güvenlik G/Ç modülü bağlanabilir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 2Son Test 2

Güvenlik denetleyicisi için bir programlama aracı olan Setting and Monitoring Tool ücretsiz olarak temin edilebilir.Güvenlik denetleyicisi için bir programlama aracı olan Setting and Monitoring Tool ücretsiz olarak temin edilebilir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 3Son Test 3

Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool programlama dili "FBD" dir.Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool programlama dili "FBD" dir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 4Son Test 4

Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool rapor oluşturma işlevi donanım konfigürasyonlarını ve hata geçmişlerini PDFGüvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool rapor oluşturma işlevi donanım konfigürasyonlarını ve hata geçmişlerini PDF
dosyalarına çıkartabilir.dosyalarına çıkartabilir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 5Son Test 5

Güvenlik denetleyicilerinde proje indirmek için gereken "Yönetici" kullanıcı seviyesi için varsayılan parola "MELSECWS" dir.Güvenlik denetleyicilerinde proje indirmek için gereken "Yönetici" kullanıcı seviyesi için varsayılan parola "MELSECWS" dir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 6Son Test 6

Güvenlik denetleyicisi bir ağ üzerinden MELSEC-Q serisi programlanabilir denetleyiciye bağlanamaz ve programlanabilirGüvenlik denetleyicisi bir ağ üzerinden MELSEC-Q serisi programlanabilir denetleyiciye bağlanamaz ve programlanabilir
denetleyicinin çalışma durumunu izleyemez.denetleyicinin çalışma durumunu izleyemez.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 1Son Test 1

Bir güvenlik denetleyicisinde (MELSEC-WS), bir CPU modülüne "en fazla 10" güvenlik G/Ç modülü bağlanabilir.Bir güvenlik denetleyicisinde (MELSEC-WS), bir CPU modülüne "en fazla 10" güvenlik G/Ç modülü bağlanabilir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 2Son Test 2

Güvenlik denetleyicisi için bir programlama aracı olan Setting and Monitoring Tool ücretsiz olarak temin edilebilir.Güvenlik denetleyicisi için bir programlama aracı olan Setting and Monitoring Tool ücretsiz olarak temin edilebilir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 3Son Test 3

Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool programlama dili "FBD" dir.Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool programlama dili "FBD" dir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 4Son Test 4

Güvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool rapor oluşturma işlevi donanım konfigürasyonlarını ve hata geçmişlerini PDFGüvenlik denetleyicisi için Setting and Monitoring Tool rapor oluşturma işlevi donanım konfigürasyonlarını ve hata geçmişlerini PDF
dosyalarına çıkartabilir.dosyalarına çıkartabilir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 5Son Test 5

Güvenlik denetleyicilerinde proje indirmek için gereken "Yönetici" kullanıcı seviyesi için varsayılan parola "MELSECWS" dir.Güvenlik denetleyicilerinde proje indirmek için gereken "Yönetici" kullanıcı seviyesi için varsayılan parola "MELSECWS" dir.

Q1Q1

○○

××



TestTest Son Test 6Son Test 6

Güvenlik denetleyicisi bir ağ üzerinden MELSEC-Q serisi programlanabilir denetleyiciye bağlanamaz ve programlanabilirGüvenlik denetleyicisi bir ağ üzerinden MELSEC-Q serisi programlanabilir denetleyiciye bağlanamaz ve programlanabilir
denetleyicinin çalışma durumunu izleyemez.denetleyicinin çalışma durumunu izleyemez.

Q1Q1

○○

××



TestTest Test PuanıTest Puanı

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Son Test 1Son Test 1
Son Test 2Son Test 2
Son Test 3Son Test 3
Son Test 4Son Test 4
Son Test 5Son Test 5
Son Test 6Son Test 6

TTopopllaamm  ssororuu:: 66 
DDoğoğrruu  cceevvaappllaarr:: 06 
YYüüzzddee:: 010100 %%

Son Testi tamamladınız. Sonuç alanınız aşağıda gösterildiği gibidir.Son Testi tamamladınız. Sonuç alanınız aşağıda gösterildiği gibidir.  
Son Testi sonlandırmak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.Son Testi sonlandırmak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.

TemizleTemizle



GÜVENLİK DENETLEYİCİSİ TEMELGÜVENLİK DENETLEYİCİSİ TEMEL Kursunu tamamladınız. Kursunu tamamladınız.

Bu kursa katıldığınız için teşekkür ederiz.Bu kursa katıldığınız için teşekkür ederiz.

Derslerden keyif almış olmanızı ve bu kursta edindiğiniz bilgilerin gelecekte faydalı olmasını umarız.Derslerden keyif almış olmanızı ve bu kursta edindiğiniz bilgilerin gelecekte faydalı olmasını umarız.

Kursu istediğiniz kadar çok gözden geçirebilirsiniz.Kursu istediğiniz kadar çok gözden geçirebilirsiniz.

İnceleyinizİnceleyiniz

KapatınızKapatınız
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