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Açıklama :  

Bu dökümanda E3X-HD fiberoptik anfinin devreye alımı anlatılmaktadır. Fotoelektrik 

sensörlerinin algılayamacağı hassasiyetteki cisimler için kullanılır. Ve daha kararlı 

algılama gerçekleştirilir. Bu uygulamada 1 adet E3X-HD41 2M ve 1 adet E32-T11R 2M 

kullanılacaktır. 

                 

 

Üzerindeki Tuşların Açıklaması : 

 

 

1- Light On / Dark On seçimi yapıldığında yanar. 
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2- Out (Çıkış) kontağı aktif olduğunda yanar. 

3- Bu led dinamik güç kontrolü etkin olduğunda yanar. 

4- Smart Tuning işlemi yapıldığı sırada yanar. 

5- Algılanacak ürün var veya yokken bir kere basıldığında tanımlama işleminin 

başlamasını sağlar ve ST ledi yanar. 

6- Dakika eşiği ayarı olarak kullanılır. Dijital ekrandaki yeşil renkli değer değişir. 

7- 3 sn basılı tutulduğunda anfinin menülerine girer. Kısa basış esnasında ise Run Mode 

veya Set Mode moduna alınır. 

8- Bir kere basılarak, Light On veya Dark On seçimi yapılır. 

9- Tune ve Mode tuşlarına aynı anda basıldığında Power Tuning işlemi başlar. 

10- Tune ve yukarı ok tuşuna aynı anda basıldığında ayarlar sıfırlanır. 

11- +, - ve  Mode tuşlarına aynı anda basılı tutulduğunda ürün tuşlarını kilitler. 

12- + ve Tune butonuna aynı anda basıldığında sıfırlama işlemi yapılır. 

 

Cisimden Yansımalı Sensör ile Smart Tuning İşlemi : 

1. Bir konveyör hattında algılanacak ürün; örneğin küp şeklinde bir kalıp ürünü sensörün 

önünde iken Tune butonuna basılır ve ekranda “St 1Pnt” belirir. 

  

2. Ardından algılanacak ürün sensörün önünden kaldırılarak, Tune butonuna tekrar 

basılır. Ekranda “St 2Pnt” belirir ve tuning işlemi başarılı bir şekilde bitirilmiş olunur. 

 

Bu şekilde ürünün varlığına veya yokluğuna göre çıkış verir. 
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Reflektörlü ve Karşılıklı Sensör ile Smart Tuning İşlemi : 

Reflektörlü veya karşılıklı sensör kullanıldığında tanımlama işlemi daha basit ve tek 

adımda gerçekleştirilmektedir. 

Algılanacak ürün karşılıklı sensörlerin arasına veya reflektörlü kullanıldığında reflektör 

ile sensörün arasına yerleştirilir ve Tune butonuna 3 sn veya daha uzun basılı tutulur, 

ekranda “St FULL” yazısı belirdiğinde algılanacak ürün kaldırılır (Tune butonuna basılı 

tutulmaya devam edilir) ve kırmızı dijital ekranda “1Pnt FULL” yazısı görüldüğünde 

Tune butonu serbest bırakılır. Ve tanımlama işlemi tamamlanmış olur. 

 

 

Böylelikle ürün var veya yok olduğunda duruma göre anfi çıkış verecektir. 

 

Fabrika Ayarlarına Alma : 

1. “Tune” ve “L/D” tuşuna 3sn kadar basılı tutulur. 

2. “ + - “ tuşu ile “rSt” bulunur, “Mode” tuşu ile bu menüye girilir. 

3. Tekrar “+ -“ tuşları ile “rSt ınıt”  bulunur ve “Mode” tuşuna basılarak ürünün fabrika 

ayarlarına dönmesi sağlanır. 

 

Üründe yapılan ayarların kaydedilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir: 
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1. “Tune ve L/D” tuşuna 3 saniye kadar basılı tutulur. 

2. “SAvE” parametresi “+ -“ tuşu ile bulunur ve “Mode” tuşuna basılır. 

3. “+ -“ tuşları ile “SavE yES” parametresi bulunur ve “Mode” tuşuna basılır ve ayarlar 

kaydedilmiş olunur. 

 

Kullanıcı ayarlarının sıfırlanması için aşağıdaki adımlar izlenir: 

1. “Tune ve L/D” tuşuna 3 saniye kadar basılı tutulur. 

2. “rSt” parametresi “+ -“ tuşu ile bulunur ve “Mode” tuşuna basılır. 

3. “+ -“ tuşları ile “rSt USEr” parametresi bulunur ve “Mode” tuşuna basılarak 

kullanıcı ayarları sıfırlanmış olunur. 

 

Hata Kodları : 

1- nEAr Err : Tanıtma hatası anlamına gelmektedir. Bu hatanın sebepleri, algılama 

fonksiyonu modunun süresi response time süresi uzun ayarlanmış olabilir. Ikinci 

sebebi karşılıklı bir sensör başlığı kullanılıyor ise, alıcı ve verici arasındaki mesafe 

kısa olmasından kaynaklanabilir. Bir diğer sebebi ise, reflektörlü bir sensör 

kullanılıyor ise, sensör montajının düzgün  yapılmadığıdır. 

2- ouEr Err : Genel bir hatadır. Daha çapı düşük bir sensör başlığı kullanılarak bu hata 

çözülebilir. Emiter ve receiver arası mesafe geniş olabilir. Reflektörlü bir sensör 

kullanılıyor ise, sensör algılanacak parçadan uzak bir noktaya yerleştirilmiş olabilir. 

3- Lo Err : Tanımlama işlemi maksimum hassasiyette ayarlanmış olabilir. Çözüm olarak, 

Power Tuning Level seviyesi düşürülebilir. 

4- DPC Error : Fiber sensörler tozlanmış olabilir. Temizlik yapılmalıdır. 

5- EEP Error : Okuma yazma hatasıdır. Tüm ayarların fabrika moduna alınıp, yeniden 

tanıtma işlemi yapılmalıdır. 

6- Loc on : Kilit fonksiyonu aktif hale geldiğini belirtir. Key lock fonksiyonunun devre 

dışı bırakılması gerekmektedir. 

7- cUr ouEr : Kontrol çıkışının aşırı akıma uğradığı anlamına gelmektedir. Bağlantılar 

ve besleme gerilimi kontrol edilmelidir. Problem devam ediyor ise ürün teknik servise 

gönderilmelidir. 

 


