
ELEKTROMEKANİK POTANSİYOMETRE

ELEKTROMEKANİK POTANSİYOMETRE KULLANIM KILAVUZU 

Elektromekan�k potans�yometre, analog potans�yomereler�n yer�n� almak üzere üret�lm�ş, ayarlanan değer� kend� d�splay�nde gösteren
elektron�k donanıma sah�p b�r potans�yometred�r.

Elektromekan�k potans�yometre 2 t�p d�splay yapısına sah�pt�r:
1- LCD d�splay 
2- LED d�splay 

Elektromekan�k potans�yometre 2 t�p elektron�k yapıya sah�pt�r:
1- EP-4     Har�c� referans ger�l�m g�r�ş�ne sah�pt�r. 
2- EP-3     Har�c� referans ger�l�m g�r�ş� yoktur. Referans
                 ger�l�m �ç s�stemde +10 V olarak sab�tt�r. 

Besleme Ger�l�m� ....... :  +12 ....+24 VDC
Çek�len Akım ............. :   xx  mA Max.
Referans ger�l�m g�r�ş�  :  0 - 10 VDC   xx mA
Referans ger�l�m çıkışı :  0 - 10 VDC   xx mA

Elektromekan�k potans�yometrede Analog ger�m GND’s� �le c�haz besleme ger�l�m GND’s� ortaktır (�zolasyonlu değ�ld�r).

Elektromekan�k potans�yometren�n çalışab�lmes� �ç�n gerekl� besleme ger�l�m�ne �ht�yaç duyar. Besleme ger�l� 12VDC - 24VDC arasındadır.

GND

Out

Ref.�n

+24V

GND

Out

Ref.�n

+24V

+

-

Analog Input 0-10V

Analog output 0-10V

Emp4 elektromekan�k potans�yometre

GND

Out

+10V
+24V

GND

Out

+24V

+

-
Analog output 0-10V

Emp3 elektromekan�k potans�yometre

Elektromekan�k potans�yometre LCD ve LED d�splay olmak üzere 2 t�p d�splay’e sah�pt�r. Çalışma fonks�yonu olarak 2 ayrı modele sah�pt�r.

1- Emp4; Analog referans g�r�ş�ne sah�p 4 bağlantı p�n�ne 
    

Çıkış ger�l�m�  OUT = Ref.�n X % d�sley değer�.
Örnek : Ref.�n = 6VDC , D�j�tal potans�yometre d�slay değer� 40

2- Emp3; Analog referans g�r�ş�ne sah�p değ�ld�r. 3 bağlantı p�n�ne  
    

Çıkış ger�l�m�  OUT = 10 X % d�sley değer�.
Örnek : D�j�tal potans�yometre d�slay değer� 40
Çıkış ger�l�m�  OUT = 10 X %40  = 4.0 VDC

1- Besleme ger�l�m� Max : 28 VDC y� aşmamalıdır.
2- Besleme ger�l�m� M�n  : 12 VDC d�r.
    bu ger�l�m�n altında normal çalışma koşullarını yer�ne get�remez.
3- Analog Ref.�n ger�l�m� 0 - 10 VDC ve Poz�t�ft�r. Max : 15 VDC n�n üzer� r�sk �çer�r. 
4- Analog çıkış OUT ger�l�m� 0 - 10 VDC ve poz�t�ft�r. Çıkış yükü m�n: 250 ohm dur.

Bu değerler dışındak� uygulamalarda d�g�tal potans�yometre hasar görür 
veya normal çalışma koşullarını yer�ne get�remez.

sah�p  potans�yometred�r. sah�p potans�yometred�r. 
Referans ger�l�n� �ç s�stemde 10VDC olarak sab�tt�r.
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Çıkış ger�l�m�  OUT = 6VDC X %40  = 2.4 VDC

Set değer� d�j�tal potans�yometren�n üst kısmına basılarak artırılır, alt kısmına basılarak azaltılır.
Elektromekan�k potans�yometre kolay montaja sah�pt�r. 22mm çaplı del�ğe takılıp arkadan sonunu sıkılarak montajı yapılır.
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