
316

M!KRO!"LEMC!L! VE TÜM ELEKTRON!K 
C!HAZLARIN UYGULAMALARI !LE 
!LG!L! ÖNEML! NOTLAR

Elektronik cihazların özellikle mikroi!lemcili cihazların yo"un olarak endüstride kullanılmaları ile birlikte klasik anlamda monte edilen 
panolarda çe!itli sorunlar ya!anmaktadır. Bu tür cihazların performanslarının yüksek  olmasına yönelik cihazların monte edildi"i panolarda 
bazı önlemlerin alınması zorunluluk haline gelmi!tir. A!a"ıda çok çe!itli dünya markası firmaların pano montajında önerdi"i yöntemler 
sizlere sunulmaktadır.

LÜTFEN BU NOKTALARA UYMAYA ÇALI"INIZ!

#. Termokupl, Rezistans Termometre ve di"er sensör elemanlarında cihaz giri!lerine gelen kablolar, besleme ve 
kumanda kablolarından olabildi"ince uzak ve ayrı kanallarda ta!ınmalıdır.

2. Elektronik ölçü ve kontrol cihazlarının beslemeleri ekranlı bir izolasyon trafosu ile alınmalı, do"rudan hattan 
alınmamalıdır. Aynı pano içerisinde güç devreleri yer alıyor ise bunların kumanda gerilimi ekranlı ayrı bir izolasyon 
trafosundan alınmalıdır. Trafo ekranları topraklanmalı, izolasyon trafoları giri!leri ayrı fazlardan alınmalıdır.

3. Birden çok elektronik cihaz kullanılıyorsa her cihazın besleme hattı ayrı ayrı çekilmelidir. Elektriksel gürültünün 
çok oldu"u yerlerde besleme hattı üzerine ekranlı izolasyon trafosu ve hat filtresi konmalıdır.

4. Cihaz besleme hattına hiçbir kumanda devresi ba"lanmamalıdır. Son kontrol elemanlarının besleme hattı 
mümkünse cihazın besleme fazından farklı fazdan alınmalıdır.

5. Röle, kontaktör selenoid vana, a!ırı elektriksel gürültü üreten elemanların cihazlardan olabildi"ince uzak 
yerle!tirilmesine özen gösterilmelidir. Gerekiyorsa bunların bobinleri üzerine gürültüyü bastıracak RC devreler 
eklenmelidir.

6. AC Motor hız kontrol birimi kullanılan uygulamalarda, hız kontrol biriminden motora giden kablo mutlaka 
çelik boru veya çelik spiral içinde ta!ınmalı ya da ekranlı kablo kullanılmalıdır. Aksi takdirde bu kablonun sinyal 
hatlarının yakınından ta!ınması tüm uygulamalarda sorun yaratacaktır.

NOT: Yukarıdaki yakla!ımlar sadece EL$MKO cihazları için de"il, TÜM ELEKTRON$K C$HAZLAR için geçerlidir.
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DOYMU" BUHAR VE DOYMU" SU ÖZELL!KLER!
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KORUYUCU MALZEMELER!N K!MYASAL DAYANIKLI#I

A = A!ınma hemen hemen yok
B = A!ınma var, kabul edilebilir miktarda
C = A!ınma çok, uygun de"il
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SIVILARIN VE GAZLARIN ÖZGÜL A#IRLIKLARI

SICAKLIK DÖNÜ"ÜM TABLOLARI

Çevirmek istedi"iniz sıcaklı"ı orta kolonda bulunuz. E"er, bu sıcaklık santigrad derece ise, bu sıcaklı"ın Fahrenhayt de"erini bulmak 
istiyorsanız, sa"ındaki de"er Fahrenhayt’tır. E"er bu sıcaklık Fahrenhayt derece ise, bu sıcaklı"ın Santigrad de"erini bulmak istiyorsanız, 
solundaki de"er Santigrad’dır.

FAHRENHAYT (Fahrenheit) VE SANT!GRAD (Centigrade)

BU TABLOYU NASIL KULLANAB!L!RS!N!Z?

ÖRNEK= 430OC � 806 Fahrenhayt
 430OF � 22# Santigrad’dır.

 C +� F
 22# 430 806
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ÇEVR!M FAKTÖRLER!

ÖNEML!: A%AGIDAK$ TABLO $NG$L$ZCE VER$LMEKTED$R. TEKN$K L$SANDA B$RÇOK B$R$M $NG$L$ZCE ORJ$NAL 
KEL$MELER$ $LE KULLANILDI&I $Ç$N TEKN$K ARKADA%LARA KOLAYLIK OLACA&I DÜ%ÜNÜLMÜ%TÜR. BU 
NEDENLE TÜRKÇEYE ÇEVR$LMEM$%T$R. ARADI&INIZ B$R$M$ ALFABET$K SIRADA BULAB$L$RS$N$Z.
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