
 
UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) 

KULLANIM KLAVUZU 
 

GENEL ÖZELLİKLER 

 Mikroişlemci tabanlı 
 Yüksek hassasiyet 
 Değiştirilebilir  0-10V , 10-0V çıkışı 
 24V 4A fren çıkışı 
 Harici set ve start özelliği 
 Stop değeri ve minimum çıkış değeri            

ayarlayabilme 
 Kolay kullanım ve kolay montaj 
 Enerji kesildiğinde hafıza tutabilme 
 Dışarıya süre ayarlı start ve stop kaynağı       

verebilme 
 Dışarıdan gelen start ve stop bilgisini süre 

ayarlı kullanabilme 
 Makineye bağlanacak  bir sensör ile    

makine  dönerken start alabilme 
 



TUŞ VE EKRAN FONKSİYONLARI 
BUTTON AND SCREEN FUNCTİONS 



1– PID PARAMETRELERİ 

PROGRAM MENÜSÜNE GİRİŞ 

3sn. Basılı tutunuz. 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 ENTER butonu ile “1-PID PARAMETRELERİ” 

bölümüne giriniz. 
 Buradan istediğiniz değerleri giriş yapınız. 
 
KP değeri değiştirilerek istenilen hassasiyette çalışma 
sağlanabilir.Bu değer yükseltilirse tepki verme süresi 
artar , düşürülürse tepki verme süresi azalır. 

2- STOP GERİLİMİ 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                             

“2-STOP GERİLİMİ” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan istediğiniz değeri yüzdesel olarak seçi-

niz. 
 
Cihaz stop konumunda iken analog çıkış ve fren çıkışı-
nın değeri bu parametreden belirlenir.Yükseltme ve 
düşürme butonları ile istenilen seviyeye getirilir. 

3– MİNİMUM GERİLİM 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                              

“3-MİNİMUM GERİLİM” seçeneğine geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yaparız. 
 Buradan istediğiniz değeri yüzdesel olarak seçiniz. 
 
Cihaz startta iken istenilen minimum çıkıs seviyesi bu 
parametreden ayarlanır.Çıkışın buradan seçilen değerin 
altına düşmez 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak “4-SET AYAR 

KONTROL” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan “PANELDEN” veya “KLEMENSTEN” 

olarak seçim yapınız. 
 
PANELDEN seçilir ise set ayar kontrolü paneldeki 
yükseltme düşürme butonları ile yapılır. 
KLEMENSTEN seçilir ise set ayar kontrolü cihazın 
potans giriş uçlarına bağlanan potans ile veya harici  
0-10V analog referans ile belirlenir. 
NOT:Çalışma şekli “DANCER” seçilmiş ise bu para-
metre KLEMENSTEN seçilemez.Otomatik olarak   
PANELDEN seçilmiş kabul edilir. 

4– SET AYAR KONTROL 



5– START-STOP KONTROL 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                              

“4-STARTSTOP KONTROL” seçeneğine geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan “PANELDEN” veya “KLEMENSTEN” 

olarak seçim yapınız. 
 
PANELDEN seçilir ise cihaz paneldeki start ve stop bu-
tonları ile çalışır. 
KLEMENSTEN seçilir ise harici bir kontak ile dışarıdan 
start alır. 
 

6– ANALOG ÇIKIŞ 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                              

“6-ANALOG ÇIKIŞ” seçeneğine geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan “0...10V” veya “10...0V” olarak seçim ya-

pınız. 
 
Bu parametre ile analog çıkış 0-10V veya 10-0V olarak 
değiştirilebilir. 

7- LOADCELL SEÇİMİ  

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                      

“7-LOADCELL SEÇİMİ” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan istediğiniz değeri KG olarak seçiniz. 
 
Sistemde kullanılan loadcell’in değeri seçilir 
(50KG , 100KG , 250KG) 

8- ÇALIŞMA ŞEKLİ 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                          

“8-ÇALIŞMA ŞEKLİ” bölümüne giriniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan  “LOADCELL’Lİ” , “MANUEL” veya 

“DANCER” olarak seçim yapınız. 
 
LOADCELL’Lİ seçilir ise set edilen gergi değerine gö-
re loadcell sayesinde mevcut gergi otomatik olarak sü-
rekli kontrol edilir ve set değerinde olur. 
MANUEL seçilir ise cihaz çıkış gerilimi yükseltme  dü-
şürme butonları veya harici potans analog girişi ile 
manuel olarak belirlenir. 
DANCER seçilir ise mevcut gergiyi potans girişine 
bağlanan “DANCER POTANSI” belirler 



9– HARİCİ START-STOP 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                           

“9-HARİCİ START-STOP” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan “START ZAMANI” ve “STOP ZAMANI” 

değerlerini belirleyiniz. 
START ZAMANI: Cihaz start aldıktan sonra ayarlanan 
süre sonunda cihaz  KONTAK1 çıkışı aktif hale gelir. 
STOP ZAMANI: Cihaz stop edince ayarlanan süre so-
nuna kadar cihaz KONTAK1 çıkışı aktif olur süre so-
nunda pasif olur.  
NOT: “START STOP KONTROL” PANELDEN seçilirse 
çıkışlar devre dışı kalır.  

10– CİHAZ START-STOP 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                         

“10-CİHAZ START-STOP” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan “START ZAMANI” ve “STOP ZAMANI” 

değerlerini belirleyiniz. 
START ZAMANI: Cihaza start bilgisi verildikten sonra 
ayarlanan zaman sonunda cihaz start alır ve cihaz 
KONTAK2 çıkışı aktif hale gelir. 
STOP ZAMANI: Cihaza gelen start bilgisi kesildikten 
sonra ayarlanan süre sonunda cihaz stop eder ve ci-
haz KONTAK2 çıkışı pasif olur. 
 

11– DARA AĞIRLIĞI 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                    

“11-DARA AĞIRLIĞI” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan istediğiniz dara değerini KG olarak 

belirleyiniz. 
 
Sistemde alınan dara ağırlığının değeri görülür. 

12– KALİBRASYON 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonu kullanarak “12’nci” bölüme 

geliniz. 
 
Öncelikle loadcell merdanesine 5KG ağırlığında bir 
yük bağlanır. Kalibrasyon parametresinde iken 
“ENTER” tuşuna bir kez basılır. Mevcut gergi “0.0” 
yanıp sönmeye başlar 2. kez basıldığında yanıp 
sönme yerine sabit yanar. Kalibre işlemi tamamlan-
mış olur. Merdane üzerindeki yük boşaltılınca mev-
cut gergi 0.0KG olur.  



13– PROX SWİTCH 

 Program menüsüne giriş yapınız. 
 Yükseltme butonunu kullanarak                      

“13-PROX SWİTCH” bölümüne geliniz. 
 ENTER butonu ile giriş yapınız. 
 Buradan “OFF” veya “ZAMAN” olarak seçim 

yapınız. 
 
Makineye bağlanan bir sensör vasıtasıyla makine 
dönüyor bilgisi alınarak cihaz start edilir. Seçilen sü-
re aralığında sensörden bilgi gelmediğinde cihaz çı-
kışı olduğu pozisyonda bekler. Tekrar bilgi gelmeye 
başladığında normal çalışmasına devam eder. 
“OFF” seçilirse bu parametre devre dışıdır. 
NOT:Sensör kullanılmayacaksa bu parametre mutla-
ka “OFF” olarak bırakılmalıdır. 

HIZLI DEVREYE ALMA 

1– Cihaza gelen kabloların doğru bağlandığından emin 
olun. 
 
2– Cihaza enerji verin. 
 
3– Parametrelerden start ve set kontrol ayarlarını yapın.  
 Makine dönüyor sensörü bağlanmayacaksa          
“PROX-SWİTCH”  parametresini “OFF”  olduğundan 
emin olun.  
 
4- “ÇALIŞMA ŞEKLİ” “LOADCELL’Lİ” olacaksa kullanıla-
cak olan loadcell değerine göre parametrelerden loadcell 
değerini girin. 
 
5– Cihaz stop konumunda ve loadcell merdanesi üzerin-
de malzeme yokken dara alın.(Dara butonuna 5sn basın 
ekranda “DARA” yazısı gelip gidecek ve dara alma işlemi 
tamamlanmış olacak.) 
 
6– Loadcell merdanesine 5kg’lık bir yük uygulayıp 
“KALİBRASYON” parametresinden kalibre yapın. 
 
7– Loadcell merdanesine baskı uygulayarak ekranda 
mevcut gerginin değiştiğini gözlemleyin. 



 
KLEMENS BAĞLANTISI 

 

Satış Ve Teknik Destek İçin  

Adres:İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

                             Aykosan Sanayi Sitesi 

                             Dörtlü D Blok No:90 

                             Başakşehir İstanbul 

 

Telefon: + 90 212 549 30 56 

Faks: + 90 212 549 30 57 

GSM: +90 532 401 99 54 

www.unityotomasyon.com 
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