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IM-T-9A  İnterface Modülü 
Birincil Güvenlik Devresi olarak kullanım için İnterface Modulü 

 

 

İnterface Modül Nitelikleri 
 
İnterface modulü birincil güvenlik devresi olarak 
kullanım için izole edilmiş güvenlik çıkışları sağlar  
( örneğin bir güvenlik ışık bariyeri veya güvenlik kontrol 
modülü ) solid state veya kuru kontak çıkışlıdır ve 
harici devre izleme ( EDM ; kontaktör monitöring ) 
yeteneğine sahiptir. 
 

 IM-T-9A modeli 6A’lik 3 adet Normalde açık 
çıkış kanalına sahiptir. 

 Normalde kapalı çıkışları birincil güvenlik 
devresi olarak kullanım için monitöring 
girişine bağlanır. 

 24 V DC çalışma gerilimi 

 22,5mm ( 09”) DIN raya monte edilebilir 

 Soketli bağlantıya uygundur. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

UYARI ! .... 

Lütfen sadece güvenlik sertifikasına 

sahip ışık bariyerleri  veya güvenlik 

kontrol modülleriyle kullanınız.  

 

İnterface Modül Tanımı 
 
IM-T-9A  İnterface modülü, 24V DC beslemelidir DC 
güvenlik kontrollerinde ( ışık bariyerleri veya diğer 
güvenlik kontrol modülleri gibi ) arabirim olarak AC 
güvenlik devrelerine geçişi izole edilmiş çıkış 
kanallarıyla sağlar.Bu modül ayrıca düşük akım çıkış 
oranlarıyla , güvenlik kontrollerinde anahtarlama akım 
kapasitesine artırmakta da kullanılabilir. 
 
İnterface modülün çıkışları, kontrol edilen birincil 
güvenlik devresinin çıkışlarını izler 20ms’lik bir 
anahtarlama zaman gecikmesine sahiptir. 
 
İnterface modülü iki normalde kapalı çıkış kontağına 
sahiptir.Y1-Y2 ve Y3-Y4.Bunlar birincil güvenlik 
devresine kontaktör izleme (EDM) girişi olarak 
bağlanabilir K1 ve K2  durum bilgisinin alınmasını 
sağlar. (Bkz.Şekil5 ) 
 
Her bir interface modülünün ön tarafında iki yeşil LED 
gösterge vardır bunlar K1 ve K2 iç rölelerinin çıkış 
durumunu gösterir. 
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IM-T-9A  Nitelikler 
Gerilim ve Akım Girişi 24 V DC , ±%15, polaritesiz, maksimum dalgalanma kanal başına 50mA 

Güç tüketimi : yaklaşık 2,4W  

Besleme  Koruma  Devresi Süreksiz gerilimlere karşı korumalı 

Çıkış Konfigürasyonu IM-T-9A : Üç Normalde Açık çıkış kanalı 
Her bir normalde açık çıkış kanalı iki adet pozitif güdümlü K1-K2 röle 
kontaklarından seri birer bağlantıdır. 
Normalde kapalı kontak 31-32, K1-K2 kontaklarına paralel bağlanır. 
Kontaklar : AgNi, 5µm altın-plakalı 

Çıkış cevap zamanı 20 milisaniye ( ms ) maksimum 

Durum  göstergeleri 2 yeşil LED gösterge 
K1 Enerjilendirilmiş 
K2 Enerjilendirilmiş 

Gövde  yapısı Polikarbonat 

Çevresel  değerler NEMA1, IEC IP20.NEMA3 ( IEC IP54 ) koruma sınıflı bir kapakla monte edilmelidir. 

Montaj Standart 35mm DIN raya montaj 

Vibrasyon  Direnci IEC 68-2-6’ya göre 10...55 Hz arası 0,35mm yerdeğiştirme 

Çalışma  Koşulları Sıcaklık  0.... +50 ºC 
Maks.Bağıl Nem    50 ºC’de %90 (  yoğuşmamış ) 
Isı Yayılım Etkisi  Mekanik montaj notlarına bakınız 

Uygulama  Notları Herhangi bir ayar ya da servis yedek parçası gerektirmez 

Sertifikalar Her türlü onay alınmıştır. 

 

Şekil 1.İnterface modül durum göstergeleri 

 

Şekil 2.İnterface modül koruma kapağı boyutları 
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Mekanik Montaj 
İnterface modülü koruma kapağı ile birlikte monte edilmelidir.Açıkta kablolamak için tasarlanmamışlardır. 
Boyutları şekil2’de gösterilmiştir.Direkt olarak standart 35mm DIN Raya monte edillir. 
 
Güvenilir çalışma için kullanıcı çalışma koşullarını aşmamalıdır.Koruma kapağı sıcaklık yayılımı için yeterli önlem 
sağlamalıdır üzerindeki sıcaklık maksimum çalışma sıcaklığını aşmamalıdır önleyici metodlar kullanılabilir güçlü 
hava akımı, soğutucu fan gibi.. 
 

Elektriksel Montaj 
 

 

IM-T-9A  bir çok makine kontrol uygulamaları için farklı 

özelliklerde birincil güvenlik devresi ve arayüz olarak 

kullanılabilir.Bu nedenle çıkış kontakları için tek bir 

kablolama diyagramı verebilmek olanaksızdır, 

kullanılacak fonksiyona göre bağlantı değişiklik 

gösterir.Aşağıdaki çizim genel özellikleri niteler. 

İnterface modülün çıkış kontakları gecikme 

fonksiyonuna sahip değildir.Birincil güvenlik devresi 

açtığında gelen kontrol kontakları süresinden itibaren 

20 ms içersinde açacaktır. 

 

Şekil 4. İnterface Modül Pin Çıkışları 

 
Makine Konrol Bağlantısı 
 
Şekil5’teki kablolama diyagramı İnterface modülün iki 
güvenlik çıkış kanalının Birincil Makine Kontrol 
elemanı MPCE1 ve MPCE2 olarak genel bağlantısıdır. 
 
Birincil Makine Kontrol Elemanı interface modülüne 
harici bağlanan bir elektrik beslemeli devredir, güç 
kesilmesinde veya tehlike yaratan hareketler söz 
konusu olduğunda makineyi durdurur. 

 
Şekil 5.İki akım beslemeli güvenlik çıkışı ve iki 
monitöring girişiyle (EDM) İki Kanallı Birincil Güvenlik 
Devresi genel bağlantısı 
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Şekil 6.İki kuru kontak güvenlik çıkışı (FSD1 ve FSD2 ) 

ve iki monitöring (EDM) girişiyle,  2 kanallı Birincil 

Güvenlik Devresinin genel kablolama diyagramı 

 

 

Şekil 7. İki akım beslemeli güvenlik çıkışı ve tek 

monitöring girişiyle (EDM) , 2Kanallı Birincil Güvenlik 

Devresi genel bağlantısı 
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Şekil 8.İki kuru kontak güvenlik çıkışı (FSD1 ve FSD2 ) 

ve tek monitöring (EDM) girişiyle iki kanallı Birincil 

Güvenlik Devresinin genel kablolama diyagramı 

 

 

 

Şekil 9.Bir güvenlik rölesi çıkışı ( tek kanallı kontrol ) ve 

tek monitöring (EDM) girişiyle Birincil Güvenlik 

Devresinin genel kablolama diyagramı 
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Çalışırlık Yoklaması 
 

Başlangıç Prosedürü Periyodik Kontrol 

 

İnterface modülü sadece uygun bir birincil güvenlik 

devresi aracılığıyla kontrol edildiğinde şekil 5,6,7,8 

veya 9’da gösterilen kablolama diyagramları 

doğrultusunda bağlandığı sürece güvenilir bir çalışma 

sağlar. 

Yoklama Prosedürü ; 
1) Makine kontrol elemanlarının tümünün güç 

beslemelerini sökün. 
2) İnterface modül tarafından kontrol edilecek 

olan birincil güvenlik devresinin kullanım 
kılavuzlarındaki çalışma koşullarına uygun 
yerleştirildiğinden emin olun. 

3) İnterface modülün birincil güvenlik devresine 
bağlantısının kablolama diyagramlarına 
uygun olup olmadığını kontrol edin. 

4) Tüm İnterface modül çıkış kontaklarının 
birincil güvenlik devresi güvenlik çıkışlarını 
izleyip izlemediğini doğrulayın. 
 

 

İnterface modülleri tarafından kontrol edilen birincil 

güvenlik devresinin ürün broşürü ve kullanım kılavuzu 

montaj ve uygun çalışma koşulları için bilgiler 

içermektedir. 

 

Onarım 

 

NOT : IM-T-9A İnterface modülünü tamir etmek için 

herhangi bir girişimde bulumayın !Tamir amacıyla 

değiştirilecek herhangi bir komponent 

içermemektedir.Tamir veya ürün değişimi sadece 

garanti kapsamında söz konusudur. 

Bu tip bir ihtiyacınız oluşursa bizimle temasa geçin 
Ön kapaktaki numaraları bildirin. 
 

 


