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Açıklama :  

Bu dökümanda G9SE güvenlik rölemizin bağlantısı nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Bu 

döküman hazırlanırken, bir adet G9SE-201 DC24 ve bir adet çift kanallı acil stop butonu 

kullanılmıştır. 

   

Önemli Bilgiler : 

• Bu ürünlere acil stop butonu veya kapı kilitleme mekanizması bağlanılabilir. Emniyet 

Işın Bariyerleri maalesef uygun değildir. 

• Bu ürünlerde elektriksel bağlantı tipi olarak yaylı tip yapıya sahiplerdir, vida bağlantılı 

değillerdir. 

• Tek kanal veya çift kanallı acil stop bağlantısı yapılabilir. 

• 2 kontaklı ve 4 kontaklı modelleri vardır. Bu dökümanda 2 kanallı tip ürünümüz 

anlatılmıştır. 

• Off delay olarak 5 sn veya 30 sn gecikme verilebilmektedir. G9SE serisi güvenlik röle 

çeşitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Tek Kanal Acil Stop Bağlantısı : 

Ürüne enerji verilmesi için, A1 ve A2 klemenslerine 24VDC gerilim uygulanır. Tek 

kanallı acil stop bağlamak için ise, T12 ve T22 klemensleri birbirine köprü atılarak 

bağlanır. T12 klemensinden acil stop butonunun giriş kontağına bir kablo yardımı ile 

bağlantı gerçekleştirilir. Aynı kontağın çıkışından, başka bir acil stop butonu var ise; seri 

olarak diğer acil stop butonunun giriş kontağına bağlanır. Ardından son acil stop 

butonunun çıkış kontağından acil stop butonuna 24VDC gerilim uygulanır. Aşağıdaki 

tabloda tek kanal acil stop bağlantısı için kontak bağlantısı gösterilmiştir: 

 

 

 

Eğer otomatik reset isteniyor ise, T31 ve T33 birbirine köprü atılarak bağlanır, ve T32 

klemensine 24VDC gerilim uygulanır. Manuel reset isteniyor ise, T31 ve T32 
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klemenslerine reset butonu bağlanıp, T33 klemensine 24VDC gerilim uygulanır. 

Aşağıdaki tabloda örnek bağlantı şeması gösterilmiştir: 

 

 

Çift Kanal Acil Stop Bağlantısı : 

Ürüne enerji verilmesi için, A1 ve A2 klemenslerine 24VDC gerilim uygulanır. Acil stop 

butonunun birinci kanalını güvenlik rölesinin T11 ve T12 klemenslerine bağlanır, ikinci 

kanalı ise T21 ve T22 klemenslerine bağlanır. Aşağıdaki tabloda çift kanal acil stop 

bağlantısı için kontak bağlantısı gösterilmiştir: 
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Eğer otomatik reset isteniyor ise, T31 ve T33 birbirine köprü atılarak bağlanır, ve T32 

klemensine 24VDC gerilim uygulanır. Manuel reset isteniyor ise, T31 ve T32 

klemenslerine reset butonu bağlanıp, T33 klemensine 24 VDC gerilim uygulanır.  

Aşağıdaki tabloda örnek bağlantı şeması gösterilmiştir: 

 

 

 

Örnek Bağlantı Şemaları : 

• Acil Stop Bağlantısı: 
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• Kapı Kilitleme Mekanizması Bağlantısı: 
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Karşılaşılabilecek Hata Durumları : 

1- Power ve IN1 ledi yanıp sönüyor ise, güvenlik girişlerindeki kablolama arızası 

olabilir. Veya ürün arızalıdır. 

2- Power ve IN2 ledi yanıp sönüyor ise, güvenlik girişlerindeki kablolama arızası olabilir 

veya ürün arızalıdır. 

3- Power ledi yanıp sönüyor, IN1 ve IN2 ledleri sabit yanıyor ise, reset sinyali gelmiyor 

olabilir veya üründe bir sorun vardır. 

4- Sadece power ledi yanıp sönüyor ise, reset sinyali gelmiyor olabilir veya üründe bir 

sorun vardır. 

5- Power ve Out1 ve Out2 ledi yanıp sönüyor ise, ürün arızalıdır. 

6- Power ve Out2 ledi yanıp sönüyor ise, Off delay switchi kontrol edilmelidir. 

7- Bütün ledler yanıp sönüyor ise, G9SE güvenlik rölesine gerilim gelmiyor olabilir. Bu 

yüzden ürünün beslemesi kontrol edilmelidir. 

8- Hiçbir led yanmıyor ise, ürün arızalıdır. 


