
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP Serisi 

 Sıcaklık Sensörü Üniteleri 

• Giriş 

• CP1W-TS_01 / TS_02 

• CP1W-TS_01 / TS_02 Kullanımı 

• CP1W-TS003 

• CP1W-TS003 Kullanımı 

•  CP1W-TS004  

• CP1W-TS004 Kullanımı 

• CP1W-TS004 Sıcaklık Okuma İşlemi 
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Giriş 

CP serisi PLC’lerde sıcaklık sensöründen gelen değerleri okumak ve programda kullanmak 

için sıcaklık sensör üniteleri bulunur. Bunlar CP1W- TS_01, CP1W-TS_02, CP1W-TS003 ve 

CP1W-TS004 ‘tür. Bu dökümanda üniteler ayrı olarak anlatılacak. 

 

CP1W-TS_01 / TS_02 

• CP1W-TS001 ve CP1W-TS101 üniteleri 2 girişlidir. 

• CP1W-TS002 ve CP1W-TS102 üniteleri 4 girişlidir.  

• CP1W-TS001 ve CP1W-TS002’de giriş olarak K ve J tipi termokupl kullanılır. 

• CP1W-TS101 ve CP1W-TS102’de giriş olarak Pt100 ve JPt100 tipi platin dirençli 

termometre kullanılır. 
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CP1W-TS_01 / TS_02 Kullanımı 

 Sıcaklık sensör ünitelerinin kullanımı için bazı ayarların yapılması gerekir. 

 

 

• DIP switch ayarları 

DIP switch, sıcaklık birimini (° C veya ° F) ve kullanılan ondalık sayının basamak sayısını 

ayarlamak için kullanılır. 

 

 

DIP siwtch ON ve OFF durumları aşağıdadır. 
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• Rotary switch ayarları 

Rotary switch sıcaklık aralığını ayarlamak için kullanılır. 

Sıcaklık aralığının üniteye bağlı sıcaklık sensörünün tipine göre ayarlanması gerekir. Sıcaklık 

aralığı sensörle eşleşmezse sıcaklık verileri doğru şekilde okunamaz. 

 

Sıcaklık aralıklarını ayarlamak için ayarlanması gereken rotary switch değerleri aşağıdadır. 

 

 

• Ünitelere sensör bağlantısı 

Dört ünite için de sensör bağlantıları aşağıda gösterilmiştir. Sensörler aynı tip ve aynı sıcaklık 

aralığında olmalıdır. 

CP1W-TS001 

 

CP1W-TS002 
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o Üniteye hali hazırda takılı olan ‘cold junction compensator’ çıkarılmamalıdır. 

Çıkarılırsa ünite sıcaklıkları doğru şekilde göstermez.  

o Ayrıca her cold junction compensator takılı olduğu ünite ile kalibre edilmiştir. Farklı 

üniteler için kullanılamaz. 

CP1W-TS101 

 

CP1W-TS102 

 

• Programın oluşturulması 

Program için öncelikle hangi adreslerin kullanılacağı bilinmelidir. Sıcaklık üniteleri bağlantı 

sırasına göre diğer CP serisi genişletme üniteleri ile aynı şekilde adreslenir. CPU ünitesi veya 

öncesinde takılı olan herhangi bir genişletme ünitesinin giriş adreslerini takip eder. Bir sonraki 

giriş adresleri sıcaklık ünitesi tarafından kullanılır. 2 girişli ünitelere 2 giriş adresi ve 4 girişli 

ünitelere 4 giriş adresi ayrılır. 

Aşağıda görüldüğü gibi direk PLC yanına takılı olan sıcaklık ünitelerine giriş adresinin 

devamı ayrılmıştır. 
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Genel olarak da aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Burada m sıcaklık ünitesinden önce kullanılan 

son input adresidir. 

 

o Ondalık noktadan sonra bir basamak içeren sayılara ilişkin veriler, ondalık nokta 

olmadan, yani gerçek değerin 10 katı şeklinde tutulur. 

o Giriş sıcaklığı, ± 20 ° C veya ± 20 ° F tarafından ayarlanan sıcaklık giriş aralığında 

maksimum veya minimum değeri aşarsa, görüntülenen değer korunur. 

o Devre bağlantısı kesilirse açık devre algılama fonksiyonu (open circuit detection) 

çalışır ve dönüştürülen sıcaklık değerleri 7FFF olarak ayarlanır. 

o Açık devre algılama fonksiyonu otomatik olarak silinir ve giriş sıcaklığı uygun aralığa 

döndüğünde normal giriş sıcaklığı otomatik olarak başlayacaktır. 

 

CP1W-TS003 

CP1W-TS003 sıcaklık sensörü ünitesi 4 girişlidir. Girişler termokupllar veya analog girişler 

olabilir. 
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CP1W-TS003 Kullanımı 

Sıcaklık sensör ünitelerinin kullanımı için bazı ayarların yapılması gerekir. 

 

• DIP switch ayarları 

DIP switch  giriş tipini (sıcaklık veya analog giriş), giriş termokupl tipini (K veya J) ve 

sıcaklık birimini (° C veya ° F) ayarlamak için kullanılır.  

  

DIP siwtch ON ve OFF durumları aşağıdadır. 
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Termokupl tipine göre sıcaklık aralıkları ve analog giriş tipine göre değer aralıkları aşağıdadır. 

 

• Ünitelere sensör bağlantısı 

K veya J termokuplları bağlanabilir, ancak dört termokuplun tümü aynı tipte ve aynı giriş 

aralığında olmalıdır. 

Analog giriş olarak yalnızca son iki kanal kullanılabilir. Fakat ikisi de aynı değer aralığında 

olmalıdır. 

Termokupl bağlantısı 

 

o Ünitede hali hazırda takılı olan ‘cold junction compensator’ çıkarılmamalıdır. 

Çıkarılırsa ünite sıcaklıkları doğru şekilde göstermez.  

o Ayrıca her cold junction compensator takılı olduğu ünite ile kalibre edilmiştir. Farklı 

üniteler için kullanılamaz. 

 

Analog giriş bağlantısı 
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• Programın oluşturulması 

Program için öncelikle hangi adreslerin kullanılacağı bilinmelidir. Sıcaklık üniteleri bağlantı 

sırasına göre diğer CP serisi genişletme üniteleri ile aynı şekilde adreslenir. CPU ünitesi veya 

öncesinde takılı olan herhangi bir genişletme ünitesinin giriş adreslerini takip eder. Bir sonraki 

giriş adresleri CP1W-TS003 tarafından kullanılır. 4 tane adres CP1W-TS003 için ayrılır. 

Aşağıda görüldüğü gibi direk PLC yanına takılı olan sıcaklık ünitelerine giriş adresinin 

devamı ayrılmıştır. 

  

Genel olarak da aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Burada m sıcaklık ünitesinden önce kullanılan 

son input adresidir. 

 

o Ondalık noktadan sonra bir basamak içeren sayılara ilişkin veriler, ondalık nokta 

olmadan, yani gerçek değerin 10 katı şeklinde tutulur. 

o Giriş sıcaklığı, ± 20 ° C veya ± 20 ° F tarafından ayarlanan sıcaklık giriş aralığında 

maksimum veya minimum değeri aşarsa, görüntülenen değer korunur. 

o Devre bağlantısı kesilirse açık devre algılama fonksiyonu (the open circuit detection) 

çalışır ve dönüştürülen sıcaklık değerleri 7FFF olarak ayarlanır. 
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o Açık devre algılama fonksiyonu otomatik olarak silinir ve giriş sıcaklığı uygun aralığa 

döndüğünde normal giriş sıcaklığı otomatik olarak başlayacaktır. 

o Analog girişler için de son 2 adres ayrılır. 

 

 

CP1W-TS004 

CP1W-TS004 sıcaklık sensörü ünitesi 12 girişlidir. Girişler termokupl olabilir. Bu ünite için 

2 giriş 1 çıkış adresi ayrılmıştır. 
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CP1W-TS004 Kullanımı 

Sıcaklık sensör ünitelerinin kullanımı için bazı ayarların yapılması gerekir. 

 

 

• DIP switch ayarları 

DIP switch sıcaklık birimini ve sıcaklık giriş aralığını ayarlamak için kullanılır.  

DIP siwtch ON ve OFF durumları aşağıdadır. 

 

 

 

Termokupl tipine göre sıcaklık aralıkları aşağıdadır 
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• Ünitelere sensör bağlantısı 

K veya J termokuplları bağlanabilir Ancak tüm girişler aynı tipte ve aynı giriş aralığında 

olmalıdır. 

 

o Ünitede hali hazırda takılı olan ‘cold junction compensator’ çıkarılmamalıdır. 

Çıkarılırsa ünite sıcaklıkları doğru şekilde göstermez.  

o Ayrıca her cold junction compensator takılı olduğu ünite ile kalibre edilmiştir. Farklı 

üniteler için kullanılamaz. 

 

• Programın oluşturulması 

Program için öncelikle hangi adreslerin kullanılacağı bilinmelidir. Sıcaklık üniteleri bağlantı 

sırasına göre diğer CP serisi genişletme üniteleri ile aynı şekilde adreslenir. CPU ünitesi veya 

öncesinde takılı olan herhangi bir genişletme ünitesinin giriş adreslerini takip eder. Bir sonraki 

giriş adresleri CP1W-TS004 tarafından kullanılır. 2 tane giriş 1 tane çıkış adresi CP1W-

TS004 için ayrılır. 

Aşağıda görüldüğü gibi direk PLC yanına takılı olan sıcaklık ünitelerine giriş adresinin 

devamı ayrılmıştır. 
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CP1W-TS004 Sıcaklık Okuma İşlemi 

CP1W-TS004’te 12 sıcaklık girişi vardır, ancak CP1W-TS004'e yalnızca iki adres ayrılmıştır. 

Bu nedenle okumalar diğer sıcaklık ünitelerinde olduğu gibi ayrılan adreslerden okunmaz. 

Giriş 

 

Çıkış 

 

 Burada m son giriş adresini, n’de son çıkış adresini ifade eder. 

n+1’e hangi girişten veri alınacaksa onun değeri girilir. m+1’den bu değer onaylanır. m+2 

‘den de değeri girilen girişe gelen sıcaklık okunur. 

 Belirtilmesi gereken bu değerler aşağıdadır. 

 

 



[Omron Teknik Destek]   CP Serisi Sıcaklık Sensörü Üniteleri 
 
   
 

“To improve lives and contribute to a better society” 
13 

Örneğin CPU yanına takılmış CP1W-TS004’ün ilk termokupl girişinden sıcaklık okumak için 

yapılması gerekenler; 

 

 

 

o Aşağıdaki akış şeması izlenir. 

 

 

 

o Akış şemasının adımları takip edilerek 102 adresine #9901 gönderilir. 2’ye bu değer 

gitmiş mi kontrol edilir. Eşleşirse 3’ten sıcaklık değeri okunur. 

 

 

 


