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Lütfen kurulumdan veya kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ekipmanın yapısını, prensibini, işlevini, 

kurulumunu ve kullanımını anlamanıza yardımcı olabilir. 

Bu kılavuz, çift kolonlu hidrolik evrensel test makinesi için geçerlidir. Bu kılavuz esas olarak hidrolik üniversal test 

makinesi serisi test makinesinin yapısını, prensibini, kurulumunu ve çalışma yöntemini ve güvenlik önlemlerini tanıtır. 



 

4 

 

1 Katalog 

1.1 Hızlı çalıştırma kılavuzu 

Ürünlerin alınması, taşınması ve depolanması 

Ürünün montajı (Kaldırma şeması) 

Test makinesinin çalışma koşulları 

Basit operasyon süreci 

1.2 Ürüne Genel Bakış 

Ürün fonksiyonları 

Ana Özellikler 

Uygulama kapsamı 

Üretim standartları 

Ekipman tanımlama açıklaması 

Cihaz ana parametreleri 

1.3 Ana Yapı ve Çalışma Esasları 

Bilgisayar bölümü 

Hidrolik güç ünitesi 

Ölçüm ve kontrol sistemi 

Bilgisayar veri işleme sistemi 

Test sonuçları çıktı bölümü 

Elektronik ekstensometre 

1.4 Test Çalıştırma Yöntemi 

1. Çekme testi 

2. Sıkıştırma testi 

3. Bükme testi 

1.5 Ürünlerin Bakımı  

Ana motor ve hidrolik güç ünitesinin bakım ve bakımı 

Bilgisayar parçasının bakımı ve bakımı 

Ölçüm ve kontrol sisteminin bakımı ve korunması 4, genel arıza onarımı 

1.6 Ek: Ürün çizimi 

Ürün temel haritası 

Kontrolör ara bağlantı şeması 

Ekipman işletim kontrol sistemi ara bağlantı şeması 

Harici el kumanda kutusu bağlantı şeması 

Hidrolik yağı kaynağı şeması 

Boru hattı bağlantı şeması 

Kabin yağ kaynağı hidrolik şeması 
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2 Hızlı Çalıştırma Kılavuzu 

2.1 Ekipmanın Yerleştirilmesi 

Talimatları dikkatlice okuyunuz.  

Ana motoru ve hidrolik güç ünitesini kurulum alanına taşıyın ve paketleme listesine göre ekipmanı kontrol edin. 

Makinenin ağırlığına göre kaldırmaya hazırlanın. 

Ana motoru ve hidrolik güç ünitesini temele kaldırın ve konumu ayarlayın. (Kaldırma sırasında lütfen kaldırma 

şemasına bakın) 

Ana ünite kaldırıldıktan sonra, dört tespit vidasını ana ünitenin tabanındaki karşılık gelen konumlara takın. 

Yerleştirildikten sonra, seviye belirlendikten sonra ana ünitenin tabanının altına yerleştirin ve ana ünitenin seviyesini, 

ana makine tablasının düzleminde ayarlayın. 

Hidrolik güç ünitesini ürün temel haritasına göre ana ünitenin yanına yerleştirin. 

2.2 Yağ borusu bağlantısı 

Bağlantı şemasına bakın, hidrolik sıkma yağ borusunu ve ana yağ borusunu şemadaki bağlantıya göre ilgili yüksek 

basınç hortumuna bağlayın ve her bir hidrolik bağlantının 0-tipi sızdırmazlık halkasının olup olmadığını kontrol edin. 

2.3 Cihaz Kontrol Hattı Bağlantısı 

Her konektörü karşılık gelen bağlantı konumuna bağlayın ve sabitleyin. 

2.4 Hidrolik yağ ekleme 

Yağ kaynağının hava filtresi ara yüzünden önceden hazırlanmış HM-46 aşınma önleyici hidrolik yağını yakıt deposuna 

ekleyin. Konsantre hidrolik yağın kullanılmış yağ ile kullanılmaması gerektiğini unutmayın. 

2.5 Güç bağlantısı ve hata ayıklama 

Gücü açtıktan sonra, yağ kaynağı kontrol kabininin ön kapağını açın ve çalışma göstergesinin yanıp yanmadığını 

gözlemleyin. Parlak değilse, lütfen firma ile iletişime geçiniz. 

 

 

Işın yanması kablolamanın doğru 

olduğu gösterir. 
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Not: 

Ürün kaldırma şeması. 

Ana üniteyi taşımak için forklifti kullanırken, çatal kolunu ana üniteye sokun. 

Taşıma sırasında ana ünite üzerindeki parçalar ve boyalı yüzeyler korunmalıdır. 

2.6 Çalışma koşulları 

Sıcaklık 10 ~ 35C aralığındadır ve dalgalanma 2C / s'den fazla olmamalıdır; 

Bağıl nem %80'den az; 

Güç kaynağı voltajındaki değişiklik, nominal voltajın ± %10'unu geçmemelidir; 

Güç kaynağı: 380V/50Hz veya 220V/60Hz (özelleştirilmiş), Besleme gücü 1000N içinde yaklaşık 4Kw ve 1000kN 

üzerinde yaklaşık 6Kw'dir; 

Belirgin bir elektromanyetik alan girişiminin olmadığı ortamda 

Etrafta titreşim, aşındırıcı ortam olmamalı 

Test makinesinin çevresinde 0,7 m'den az boşluk olmamalıdır ve çalışma ortamı temiz ve tozsuz olmalı 

Görselde yer aldığı gibi 

taşınması halinde baskı 

kısmına takoz yerleştiriniz. 

Görselde yer aldığı gibi 

taşınması halinde çekme 

kısmına takoz yerleştiriniz. 

Kiriş 

Test tezgahı Alt kiriş ve test tezgahı arasında uygun konuma yerleştirilmelidir. 
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0,2/1000 düzeyinde bir temelde doğru şekilde kurun; 

1000kN içinde 60 litre HM-46 aşınma önleyici hidrolik yağı hazırlama ihtiyacı; 

1000kN veya daha fazla HM-46 aşınma önleyici hidrolik yağı 100 litre hazırlamak gerekir. 

2.7 Basit işlem süreci 

Gücü açın (bilgisayarı açın, test makinesinin gücünü açın). 

3-5 mm yükseltmek için yukarı düğmesine tıklayın. 

İlgili çeneleri seçin ve takın, kirişin konumunu ayarlayın, yukarı ve aşağı kelepçeleyin ve test parçasını kelepçeleyin. 

Kavramanın uzunluğu, çenenin en az yaklaşık 3/4'ü kadardır. Ancak armatürün zarar görmemesi için çenelerin alt 

kısmının ötesine geçmeyin. 

2.8 Testin tanıtımı 

Yazılımı çeşitli test şemaları sağlar ve her test şemasındaki parametreler biraz farklıdır. Bu nedenle, farklı test şemaları 

seçildikten sonra, test ara yüzünde görüntülenen ara yüz görüntülenir ve kontrol modu, kontrol yönü, rapor vb. tüm 

şemalardır. Ara yüzün tüm parametreleri yalnızca mevcut plana karşılık gelir. Başka değişiklikler varsa, diğer planlar 

değişmeden kalır. Daha sonra, açıklamak için bir şablon olarak "metal streç" şemasını kullanacağız. 

2.9 Test süreci 

2.9.1 Operasyon seçimi 

Test seçimi ara yüzünün sol tarafında test türünü seçin ve ardından sağda testte gerçekleştirilecek testi seçin.  

2.9.2 Yeni test ayarla 

Spesifik testi girdikten sonra, araç çubuğundaki yeni düğmesine tıklayın ve açılan Yeni Kayıt penceresine test grubu 

numarası, test numarası, test şekli vb. gibi ilgili bilgileri girin. Yeni oluşturulan ara yüzü kendi çalışma 

alışkanlıklarınıza göre normal moda veya gelişmiş moda ayarlayabilirsiniz; şablonu da yönetebilirsiniz (bir sonraki 

bölüme bakın). Girişin doğru olduğunu onayladıktan sonra OK düğmesine tıklayın ve bir test grubu numarası 

oluşturulur. 

Şablon listesi: Bir şablonu değiştirebilir, kaydedebilir, oluşturabilir, silebilir ve varsayılan şablonun silinemeyeceğini 

unutmayın. 

Grup parametresi öğeleri: Grup parametresi öğelerinin sayısı ve içeriği serbestçe düzenlenebilir. 

2.9.3 Test süreci 

2.9.3.1 Test prosedürü 

Test hazırlığı tamamlandıktan sonra kontrol panelindeki test butonuna tıklayın. 

Önceden yüklenmiş kurulum moduna göre ön yükleme aşamasına girin. Ön yükleme koşuluna ulaşıldıktan sonra 

toplam yükleme aşamasına geçilir. 

Toplam yükleme aşamasına girdikten sonra deneme bir eğri çizmeye başlar. Not: Anormal bir durum varsa, kanal 

gösterge değerinin değişmesi, adım akışı vb. normal olup olmadığını eğriyi yakından gözlemleyin. Durdur düğmesine 

tıklayarak test yürütmesini sonlandırabilirsiniz. 

2.9.3.2 Testi sonlandırma 

Normal şartlar altında, test son koşulu karşıladığında, test otomatik olarak sona erecek ve test verilerini kaydedecek, 

test sonuçlarını hesaplayacaktır veya kullanıcı testi bitirmek için "Stop" düğmesine basmaya zorlayabilir, test 

kapatıldığında test verilerini kaydedip kaydetmemeye karar verebilirsiniz. 

Test bitiş koşulu, testi kapatmak için gerekli bir koşuldur. Makul bir son koşulun ayarlanması gerektiğini unutmayın. 

Aksi takdirde herhangi bir bitiş koşulu olmadığı için test otomatik olarak bitmeyebilir. Ayrıntılı ayarlar için lütfen 

bakınız. 

2.9.3.3 Testten sonra bitirme 

Test bittikten sonra numuneyi çıkarın, “test sonrası parametrelerde” ölçülmesi gereken parametreleri ölçün, bunları 

testten sonra parametrelere karşılık gelen düzenleme kutusuna girin ve yürürlüğe girmesi için Enter tuşuna basın ve 

test sonuçlarını kontrol edin. 

Sonraki test için yukarıdaki işlemi tekrarlayın 
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2.9.3.4 Test raporunu yazdır 

Deneme ara yüzünün araç çubuğundaki "Rapor Yazdır" düğmesine tıklayınız, şemadaki varsayılan şablon ön ayarına 

göre doğrudan raporun çıktısını verecektir. Belgeyi doğrudan kaydetmeyi veya PDF formatında kaydetmeyi 

seçebilirsiniz. Bu sistem ayrıca diğer içe aktarma yazdırma raporlarını da destekler.  

2.9.3.5 Raporu kontrol edin 

Geçmişi ve yeniden analiz, yazdırma ve diğer işlevleri görüntülemek için test ara yüzündeki “Raporu Kontrol Et” 

düğmesine tıklayın; orijinal verileri sorgulamak için test tipine, plan adına, grup numarasına tıklayın. 

3 Ürüne Genel Bakış 

3.1 Ürün fonksiyonları 

D/E/G serisi hidrolik üniversal test makinesi esas olarak metal malzemelerin çekme, sıkıştırma, bükme ve kesme 

testleri için kullanılır; uygun armatürlerle donatılabilir ve çelik halat, zincir, beton, tuğla, taş ve diğer malzemeleri 

çekmek için de kullanılabilir. Germe veya sıkıştırma testi. Metalürji, belediye mühendisliği, yapı malzemeleri, 

bilimsel araştırma kurumları, kalite kontrol ve diğer birimler tarafından ürün ve malzemelerin üretim testi ve 

geliştirme araştırması için geçerlidir. Ürün, ana motor, hidrolik güç ünitesi, harici bağımsız kontrolör ve bilgisayar veri 

işleme sisteminden oluşur. Otomatik kontrol gereksinimlerini karşılamak ve çeşitli malzeme testlerinin 

gereksinimlerini karşılamak için otomatik kontrol teknolojisini benimser. 

Çubuk ve levha gibi numunelerin çekme ve basma testleri için standart ekipman kullanılabilir. Eğilme ve kesme 

fikstürleri seçildikten sonra eğilme ve kesme testleri yapılabilmektedir. Cıvata germe, somun tutma, cıvata kama 

yükleme ve kaya kesme ve diğer testler gibi özel testler için müşteri gereksinimlerine göre özel fikstürler de 

tasarlanabilir. GB, ASTM, DIN, ISO, JIS, BS ve diğer test standartlarına tam uyum. 

Harici bağımsız kontrolör, test verilerini otomatik olarak toplayabilir ve işleyebilir, test verilerini ve gerilim-gerinim 

eğrisini, yük-deformasyon eğrisini, yük-zaman eğrisini ve diğer test eğrilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir 

ve gerekli testi kaydedebilir, çıktısını alabilir ve yazdırabilir kullanıcı.  

3.2 Ana özellikler 

Üst kısım germe alanı, alt kısım ise sıkıştırma alanıdır. Gerginlik ve sıkıştırma test boşluğunun ayarlanması, orta 

kirişin konumunun ayarlanmasıyla gerçekleştirilir ve test alanı ayar aralığı geniş ve kullanışlıdır. Hortum, kolay 

kurulum için ana ünite ile hidrolik güç ünitesi arasına bağlanır. Sıkıştırılmış alanda doğrulama veya kalibrasyon 

yapmak çok uygundur. 

Yüksek hassasiyetli sensör kuvveti ölçümü, mesafeyi ölçmek için fotoelektrik kodlayıcı ve numune deformasyonunu 

test etmek için ekstensometre kullanılır. 

Test planını düzenlemek basit ve esnektir ve ideal test sonuçlarını elde etmek kolaydır. 

Güvenli ve güvenilir olan aşırı yük, limit, aşırı sıcaklık ve aşırı voltaj gibi birçok koruma fonksiyonuna sahiptir. 

Özel hidrolik devre, dönüş hızını büyük ölçüde hızlandırır ve iş verimliliğini artırır. 

Yükün tüm süreci bölünmez ve performans üstündür. 

3.3 Uygulama kapsamı 

Bu test makineleri serisi, metalürji, yapı malzemeleri, bilimsel araştırma kurumları, kalite kontrol ve diğer 

birimlerdeki ürün ve malzemelerin üretim testi, geliştirilmesi ve araştırılması için uygundur. 

4 Üretim Standartları 

Teknik gereksinimler ve temel performans göstergeleri, aşağıdaki standartların geçerli sürümünü karşılar. 

GB/T 16826 "Elektro-hidrolik servo evrensel test makinesi"; 

JJG 1063 "Elektrik ve Hidrolik Servo Üniversal Test Cihazı" JJG 139 "Bağ, Basınç ve Üniversal Test Cihazı" 

GB/T 2611 "Test makineleri için genel teknik gereksinimler" 
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5 Cihaz Tanımlaması 
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Ana silindir aşağı 

Aşağı hareket 

Alt Sıkma çenesi sabitleme ve bırakma 

Öğe Açıklama 

 Elektrik tehlikesi-Lütfen dağıtım kutusunun kapısını açmadan önce gücü kesin. 

 
Artı tehlike-Numuneyi tutarken, parmağın sıkışmasını önlemek için el kenetleme alanından uzakta olmalıdır. 

kontrol ünitesi 

 

 

Butonların işlevi ve kullanımı 

 
Yükselen gösterge ışığı yandığında, saat yönünde döndürmek için "Adjust rotation" düğmesine basın, ana silindirin hızı artacak, saat 

yönünün tersine dönecek ve hız düşecektir. 

6 Ana Parametreler 

Parametre/Model 500/600D 

Gövde yapısı 6 sütün (4 sütün 2 çene yuvaları) 

Maksimum test kuvveti (kN) 600(500) 

Doğruluk seviyesi 1. sınıf 

Test kuvveti doğru ölçüm aralığı 2％～100％FS 

Yer değiştirme çözünürlüğü 0.01mm 

Yer değiştirme ölçümü bağıl hatası ≤±0.5％ 

Deformasyon (ekstensometre) ölçüm aralığı 1％～100％FS 

Deformasyon göstergesi bağıl hata ≤±0.5％ 

Piston hareket hızı aralığı mm/dak 0～120 

Sütun aralığı (mm) 500 

Germe çene maksimum aralığı (mm) 900 

Sıkıştırılmış maksimum boşluk (mm) 650 

Yuvarlak numune sıkıştırma aralığı (mm) φ13～φ40 

Düz numune sıkıştırma kalınlığı (mm)) 2～15 

1*7 çelik tel tutma aralığı（mm） / 

Üst ve alt plaka boyutu (mm) φ160 

Alt çene hareket hızı 240mm/min 

Piston stroku (mm) 200 

Gövde boyutları(mm) 760×690×2055 

Kontrol kabini boyutları（mm） 650×650×1600 

Toplam güç (kW) (üç fazlı beş telli sistem) 3/AC380V/50Hz 

Ana silindir yukarı 

Üst sıkma çenesi sabitleme ve 

bırakma 

Moving beam 

rise 

Kullanıma hazır Acil emniyet butonu 
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Hidrolik üniversal test makinesi, esas olarak bir ana parça, bir hidrolik güç ünitesi, bir ölçüm ve kontrol sistemi, bir 

bilgisayar veri işleme sistemi ve bir test sonucu çıktı bölümünden oluşan bir mekatronik ürünüdür. 

6.1 Ana bölüm 

Ana bilgisayar üst, orta ve alt parçalara ve bir bütün olarak test ekine ayrılmıştır; ana makinenin üst kısmı, ekipmanın 

kaldırma konumu ve numunenin üst sıkıştırma yapısıdır; ana makinenin orta kısmı, boşluk ayarlama kısmı ve 

numunenin alt sıkıştırma yapısıdır; Ana makinenin alt kısmı, boşluk ayarlı iletim yapısı ve test işlemi silindir ve 

pistonunun ana hareketli parçaları dahil olmak üzere ekipman hareketinin yürütme kısmıdır; test eki, örneğin 

yerleştirildiği ve test edildiği kısımdır. 

6.2 Üst kısım 

Ana makinenin üst kısmı aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır: üst kiriş; kaldırma vidası; sıkıştırma pistonu; itme-

çekme plakası; çene plakası; çene; çene bölmesi; basınç plakası; sütun; Koruyucu kapak. 

Kaldırma vidası, kaldırma cihazının kaldırma konumudur. Cihazın hareket pozisyonunun kaldırılması gerektiğinde, 

cihazın kaldırma hareketini tamamlamak için orta kiriş ile çalışma masası arasına uygun büyüklükte tahta bir blok 

yerleştirilmesi gerekir; 

Çekme numunesinin kenetlenmesi ve gevşemesi, kıstırma pistonunun yukarı ve aşağı hareketi ile sağlanır, kıstırma 

pistonu aşağı doğru hareket etmek için itme-çekme plakasını tahrik eder ve itme-çekme plakası çene kartını iter ve 

birlikte aşağı doğru hareket etmek için sıkma fikstürü, çene plakası, numunenin zorla sıkıştırılmasını tamamlamak için 

baskı plakasının yönlendirme hareketi altındadır; 

Sıkıştırma tertibatının değiştirilmesi, önce çene bölmesinin bağlantı vidasının çıkarılmasını gerektirir, böylece 

sıkıştırma tertibatı çene plakasından çıkarılabilir ve kıstırma tertibatı değiştirilebilir ve sabitlenebilir. Üst kiriş ve kolon 

arasındaki bağlantı, doğrudan kapak ve tespit vidası ile sabitlenir. 

6.3 Orta kısım 

Ünitenin orta kısmı, Şekil 2'de gösterildiği gibi aşağıdaki parçalardan oluşur. Hareketli kiriş; Çekme somunu, 

Sıkıştırma pistonu; İtme-çekme plakası; Çene plakası, Çene; Çene bölmesi, Baskı plakası; ayarlanabilir boşluk yayı, 

Ayarlanabilir boşluk somunu; vida, Vidaları ayarlayın; Üst baskı plakası. Germe somunu ile kılavuz vida arasındaki 

boşluğun ortadan kaldırılması, sabitleme yayının germe somununa karşı bir ön yük kuvveti oluşturmasına neden 

olmak için takoz somunu döndürülerek sağlanır. Kenetleme tertibatı, üst kiriş bağlama tertibatı ile aynı şekilde 

değiştirilir.  

6.4 Alt kısım 

Ana ünitenin alt kısmı şekil 3'te gösterildiği gibi aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır: Tezgah; Küresel baskı plakası; 

Çalışma pistonu; Baz (yağ silindirli); İletim vidası; Koruyucu kapak plakası; Dişli; Aşınma astarı; Arka somun; 

gerginlik dişlisi; vidaları ayarlayın; zincir vb. 

Tezgah ve kolon, cıvata bağlantısı ve üst kiriş ile ana gövdenin hareketli çerçeve kısmını oluşturur. Küresel levha 

konumlandırma pimi ile masaya bağlıdır ve masanın alt yüzeyi cıvatalar ve pistonlar ile sabitlenir. Tahrik vidası taban 

ile bağlantı, arka somun ile taban arasında bir aşınma yastığı ile arka somun tarafından sabitlenir. Aşınma aparatı, 

taban kısmının aşınmasını etkili bir şekilde önler; taban ve tahrik teli çubuk ve hareketli kiriş birlikte ana gövdenin 

sabit bir çerçeve bölümünü oluşturur. Tahrik edilen zincir dişlisi, gerdirme dişlisi ve kaldırma motorundaki tahrik 

dişlisi bir zincir ile seri olarak bağlanmıştır. Kaldırma motoru çalıştırıldığında, tahrik dişlisi, tahrik edilen dişliyi 

sürmek için dönmeye başlar, böylece kılavuz vidanın dönüşünü tamamlar. 

6.5 Parça kenetleme fikstürü 

Test kenetleme fikstürü aşağıdakilere ayrılır: standart gergi kenetleme fikstürü konfigürasyonu, sıkıştırma kenetleme 

fikstürü ve isteğe bağlı bükme kenetleme fikstürü, kesme kenetleme fikstürü, cıvata gerilimi kenetleme fikstürü ve 

özel özelleştirilmiş kenetleme fikstürü vb. Gerdirme bağlama armatürleri, farklı bağlama numunelerine göre yuvarlak 

numune çeneleri (V-tipi çeneler) ve düz numune çeneleri (düz çeneler) olarak ikiye ayrılır. Yuvarlak numune 
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çenelerinin seçimi, yuvarlak numune tutucusuna göre yapılmalıdır. Karşılık gelen özellikler, tutma ucunun dış 

çapındaki farka göre seçilir; Düz numunenin çene numunesinin özellikleri, plaka numunesinin kenetleme ucunun 

kalınlığına göre seçilmelidir. Özel not: Standart gerdirme bağlama aparatı, 40HRC'den daha düşük bir sertlik gerektirir 

ve yüksek sertlikte numune fikstürü ayrıca satın alınmalıdır. Sıkıştırma tertibatı, bir üst baskı plakasına ve bir alt baskı 

plakasına bölünmüştür. Bükme bağlama aparatları Şekil 4'te gösterilmiştir. Bükme fikstürü, cetvel, kavisli destek, T 

vidası, bağlantı çubuğu ve soğuk bükülmüş parçadan oluşur. Soğuk bükme girinti çapı spesifikasyonunun seçimi, 

numunenin spesifikasyonlarına (yuvarlak numunenin çapı ve numunenin kalınlığı) ve numunenin soğuk bükülme 

testine tabi tutulduğu standarda dayanır. Bükme ekinin montajı aşağıdaki gibidir. İlk olarak, sıkıştırma fikstürü üst 

baskı plakası çıkarılır ve ardından soğuk bükme kafası, hareketli kirişin alt ucundaki konumlandırma deliğine 

yerleştirilir ve son olarak ayar vidası sıkıca sabitlenir. Alt baskı plakasını ve sıkıştırma ekinin yuvasını çıkarın ve 

bükme destek tertibatını doğrudan konumlandırma pimi aracılığıyla ortalayın ve ana makine tezgahına yerleştirin. 

Bükme ekinin ayarlanması: T vidasını gevşetin, iki bükme desteğini kavisli tabanın orta konumuna getirin ve birlikte 

destek silindirinin ekseni ile baskı silindirinin ekseninin paralel olup olmadığını gözlemleyin. Paralel değilse, bükme 

tabanı döndürülmeli veya soğuk bükme kafası döndürülmelidir; Numunenin özelliklerine ve numunenin soğuk bükme 

algılama standardına göre, iki kavisli desteğin aralığını ölçekte belirtilen boyuta ayarlayın, T vidasını sabitleyin ve 

ardından çubuktaki somunu sıkın. Bükme desteğine bastırılır, hazırlık biter. Yükleme testi, numunenin baskı 

silindirinin eksenine dik olarak destek silindiri üzerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesme tertibatı esas olarak kesme yuvası, baskı kafası yuvası, kesme bloğu ve konumlandırma piminden oluşur. 

Kurulum yöntemi aşağıdaki gibidir: üst baskı plakası çıkarılır ve bir basınç kafası yuvası ile değiştirilir, alt baskı 

plakası yuvası çıkarılır ve kesme yatağı ile değiştirilir ve kesme numunesi üç kesme bloğundan geçirilir ve hazırlık 

bitti. Kesme testi yapılabilir. 

 

Yukarı pozisyon pimi 

Bölme 

Tutucu 

Numune 
Kontrol silindir 

Somun 

Destek silindiri 

T somun Bükme yuvası Silindir Aşağı pozisyon pimi Yüzey 

Silindir 
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Cıvata gerdirme tertibatı ayrıca hidrolik evrensel test makinesinin genişletilmiş bir konfigürasyonudur. Kullanırken, 

cıvata gerdirme kelepçesinin cıvata çapına göre uygun bir çene seçmek gerekir. 

6.6 Hidrolik güç ünitesi 

Hidrolik güç ünitesi temel olarak bir pompa ünitesi, bir hidrolik aksesuar ve bir valf bloğundan oluşur. 

Ana motorun aktüatörü (silindir pistonu) için tahrik gücü (basınçlı yağ) sağlar ve kontrol sistemi, eylemi 

gerçekleştirmek için aktüatörü kontrol eder. Hidrolik güç ünitesinin çalışma prensibi için ek hidrolik şemaya bakın. 

6.7 Pompa seti ve hidrolik aksesuarlar 

Pompa ünitesi ve hidrolik aksesuarlar, aşağıdaki önemli parçaları içerir: 

Filtre; Yüksek basınçlı yağ pompası, Yağ pompası çerçevesi; Kaplin, Motor; boru hattı, yönlü valf; Hassas yağ filtresi, 

sıvı seviye göstergesi; hava filtresi, vb. 

Yakıt deposundaki hidrolik yağ şu yönde çalışır: kaba filtre → yağ emici çelik boru → yüksek basınçlı yağ pompası 

→ yağ çıkaran çelik boru → tek yönlü Valf → Hassas Yağ Filtresi → Yürütme Valfi Grubu. 

Seviye göstergesi, hidrolik yağı zamanında doldurmak için yakıt deposundaki sıvı seviyesinin yüksekliğini 

gözlemlemek için kullanılır ve hava filtresi, yakıt deposunun yağ doldurma ağzı olarak görev yapar.                                                                                 

6.8 Valf bloğu 

Valf grubu Şekil 7'de gösterilmiştir. Aşağıdaki önemli parçaları içerir: Kartuş basınç farkı valfi, servo valf; Yön valfi, 

Kartuş basınç valfi; Kartuş emniyet valfi, petrol borusunun sıkıştırılması; ana petrol borusu, hassas yağ filtresi; basınç 

göstergesi (kontrol kabininde) ve diğer bileşenler; hassas yağ filtresinden gönderilen basınçlı yağ, çalışma sistemine 

iki şekilde, sonuna kadar gönderilir. Servo valf, geri dönüş valfi vasıtasıyla aktüatöre (silindir pistonu) gönderilir; 

diğeri basınç valfine gönderilir ve de kompresyondan sonra hidrolik yağ geri dönüş valfine gönderilir, 
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Valf, yüksek basınç hortumundan üst ve alt çene yuvalarındaki sıkıştırma silindirine akar. Çenelerin sıkıştırma kuvveti, 

basınç valfinin ayarlanmasıyla elde edilir; ana hidrolik sistemin maksimum çalışma basıncı, emniyet valfinin açıklığı 

ayarlanarak ayarlanır. Aynı özellikteki iki basınç göstergesi sırasıyla hidrolik sıkıştırma basıncını ve sistem çalışma 

basıncını gösterir. 

 

 

 

 

 

Harici bağımsız kontrolör 

6.9 Test sistemi 

Ölçüm ve kontrol sistemi, otomatik kontrol testini elde etmek için kuvvet, yer değiştirme ve deformasyon gibi 

sinyallerin alınması ve ölçülmesi ve sıkma silindiri, ana silindir ve kontrol valfi gibi aktüerlerin yürütme kontrolünü 

ifade eder. Ana bileşenler, harici bağımsız kontrolörler, ekipman çalışma izleme sistemleri, harici el kontrol kutuları ve 

işlem düğme panolarıdır. Sensör ve yer değiştirme sensörü, ana gövdenin alt kısmında bulunur ve sırasıyla bir test 

kuvveti sinyali ve bir piston yer değiştirme miktarı sinyali sağlar ve ekstensometre, numunenin bir deformasyon 

sinyalini sağlamak için kullanılır. Şekil 8'de gösterildiği gibi. 

6.10 Harici bağımsız kontrolör 

Harici bağımsız kontrolör, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen test makinesi için özel bir ölçüm ve 

kontrol sistemidir. Analog kanalın etkin ölçüm çözünürlüğü 1/500.000 nominal değere kadar yani 500.000 yard 

(500.000 yard) ölçüm çözünürlüğüdür. 

6.11 Ekipman işletim izleme sistemi 

Sistem faz kaybı, aşırı gerilim ve aşırı akım koruma 

fonksiyonlarına sahiptir. 

 

 

 

6.11.1 Kumanda 

Harici el kumandası Şekil 10'da gösterilmiştir. Hareketli kirişin konumunu kontrol etmek, test alanını ayarlamak, 

hareketli kirişin yükselişini ve düşüşünü kontrol etmek, gerdirme veya sıkıştırma alanını ayarlamak ve bir jog kontrol 

modu olarak tasarlamak için kullanılabilir. Numunenin kenetlenmesini ve gevşemesini sağlamak için kirişteki küçük 

silindiri kontrol edin. 

Numunenin “kenetleme” ve “serbest bırakma” kontrolleri, kendi kendine kilitlenen kontrol olarak tasarlanmıştır. 

Tablanın kaldırılması (ana silindir) bir jog kontrol modudur. 

 

 

 

 

 

Not: 

Numunenin her iki ucu sıkıştırıldığında, alt kiriş " lower" ve alt kiriş "↓" kesinlikle yasaktır. 
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Alt huzmenin ve alt huzmenin aşağı düğmesinin hızlı kaldırılması, termik anahtarın termik korumasına neden olabilir. 

6.11.2 Çalıştırma düğmesi kartı  

 

 

 

 

 

 

Çalıştırma düğmesi kartı  

STOP düğmesi: Gücü açmak için bu düğmeyi saat yönünde çevirin; tüm makinenin gücünü kapatmak için bu 

düğmeye basın; 

Not: Test yüklemesi veya çalışması sırasında anormal bir durum veya yanlış çalışma varsa, hemen bu düğmeye basın. 

Güç açık: Sistem açık. Kapatma: Sistem kapalıdır. Yağ pompası açık: Yağ pompası motorunu çalıştırın. Yağ pompası 

kapalı: Yağ pompası motorunu durdurun. 

Yükselme: Tezgah (ana silindir) yukarı düğmesi. 

Aşağı: Tezgah (ana silindir) aşağı düğmesi. Test: Ekipman test işlemini gerçekleştirir. Dur: Tezgah hareket etmeyi 

durdurur. 

Sıkıştırma basıncı: Hidrolik sıkıştırma sıkma silindirinin basınç göstergesi, fiili kullanım gereksinimlerine göre 

ayarlanır ve normal ayar 5 MPa'yı geçmez. 

Sistem basıncı: Sistemin basınç göstergesi, ilk yüksüz yük 2-3 MPa'ya ayarlanmıştır ve nominal maksimum basınç 25 

MPa'yı geçmemelidir. 

7 Bilgisayar Veri İşleme Sistemi 

 Bilgisayar veri işleme sistemi, bir test planını düzenlemek, bir test sürecini izlemek ve test sonuçlarını işlemek için bir 

bilgisayar kullanan bir sistemi ifade eder. Ana bileşenler bilgisayarlar ve özel test yazılımıdır. Bu kısım, ölçüm ve 

kontrol sistemi ile yakından bağlantılıdır. Ayrıntılı çalıştırma kontrolü için lütfen Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna bakın. 

7.1 Test sonucu çıktı bölümü 

Test sonuçlarının çıktı kısmı, esas olarak test sonuçlarının görüntülenmesi, yazdırılması, yüklenmesi ve benzerlerini 

ifade eder. 

8 Ekstansometre 

Elektronik ekstensometre, bir numunenin deformasyonunu doğru bir şekilde ölçmek için kullanılır ve esas olarak 

numunenin ölçü uzunluğu içindeki deformasyonu ölçer. Örneğin, elastik modül, Poisson oranı ve orantısız uzama 

kuvveti gibi parametreler belirtilir. Ekstensometreler, periyodik doğrulama gerektiren hassas ölçüm cihazlarıdır. 

Kullanıcılar, farklı testlerin ihtiyaçlarına göre uygun özellikleri seçmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana gövde 
Pothook Kuvvet ışını 

Keskin kenar 

Konumlandırma pimi 

Çubuk numune 

USB Düz numune 

Lastik bant veya 

yaylı klips 
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Yükleme yöntemi: Ekstansometrenin montaj kutusunu, kesici kenarın ortası numune ile temas edecek şekilde hafifçe 

sıkıştırın. Bir lastik bant (veya yaylı klips) ile Ekstansometreyi numuneye ekstensometre kancasından geçirin ve 

ardından yavaşça çıkarın. 

Not: 

Sıkıştırma kuvveti uygun olmalıdır. İki kesme kenarının merkez çizgisi, numune eksenine paralel ve ortalanmış 

olmalıdır. Ekstansometreye zarar vermemek için belirtilen aralıkta kullanın. 

9 Bölüm Test Çalıştırma Yöntemi 

9.1.1 Çekme testi 

Çekme testi, test makinesinin en temel işlevidir. Çekme testinden önce numunenin özelliklerine göre uygun çeneyi 

seçin. Her çene tipinin kavrama aralığı üzerinde φ13-26, 2-15 vb. gibi bir işareti vardır. Kullanırken, numunenin 

kalınlığına (plaka) veya çapına (çubuk) göre aynı işarete sahip dört çene seçmelisiniz. 

 

9.1.2 Çenelerin montajı 

Çeneleri, çenelerin yuvalarına itin. Şekil 12'ye bakın (Not: Pahlı dişlerin yönü, numunenin yönü boyunca pahlıdır.) 

Çene sapmasını önlemek ve deneyin normal çalışmasını etkilemek için çene bölmesini vidalarla sabitleyin. 

 

 

 

 

 

 

Çeneleri takmak veya değiştirmek için önlemler 

Yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaları önlemek için çeneleri değiştirme işlemi sırasında yağ pompası kapatılmalıdır. 

Çeneleri kullanarak şunu not edin: Numune boyutu kıskacın kritik boyutundayken, daha küçük olanı kullanmayı 

deneyin.  

9.2 Bağlama örneği 

Test makinesini “Monitör → Bilgisayar → Bağımsız Harici Kontrol Cihazı → Test Yazılımını Başlat → Hidrolik Güç 

Ünitesi” sırasına göre başlatın. 

Bağımsız harici kontrolör 3 dakika süreyle çalıştırıldıktan sonra test yazılımını başlatın. Hidrolik güç ünitesi yaklaşık 

15 dakika önceden ısıtılmalı, ardından silindirin ve kirişin hareketini kontrol edin. Isınma süresi, kışın sıcaklığın düşük 

olduğu zamanlarda 15 dakikadan fazla olmalıdır. 

Masayı yaklaşık 10 mm yükseltmek için el kumanda kutusundaki masa yukarı düğmesini çalıştırın. 

Numunenin uzunluğuna göre, hareketli kirişin konumunu en iyi çalışma konumunda olacak şekilde ayarlayın. 

Yuvarlak numune V şeklindeki kıskacın ortasına kenetlenir. Düz numune dikey durumda olmalıdır ve eğilemez. 

Numunenin merkez hattının, yükleme merkez hattı ile çakıştığından emin olun. 

Numunenin tutulmasına ilişkin not: 

Numune tutma kısmı çene uzunluğunun 2/3'ü kadar olmalıdır. Aksi takdirde test sonucu etkilenebilir ve çenenin ve 

test makinesinin hizmet ömrü de etkilenebilir. 

Numuneyi sıkıştırırken, numuneden başka herhangi bir şeyin sıkıştırma alanına girmesini önleyin. 

Numune üst ve alt çeneler arasında kenetlenmiş durumdayken, kirişin kaldırılması ve hareket ettirilmesi kesinlikle 

yasaktır. 

 

Sıkıştırma parçası yeterince uzun 

olmalıdır, sıkıştırma bloğu 

uzunluğunun en az 3/4'ü 

olmalıdır, aksi takdirde ekipmana 

zarar vermek kolaydır 
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9.3 Çekme testi prosedürü 

Protokolü gerekli test kriterlerine veya deneysel ihtiyaçlara göre düzenleyin. Test planının nasıl düzenleneceğini 

öğrenmek için lütfen Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna bakın. 

Test edilecek numunenin ham verilerini bilgisayara girin. 

Numunenin deformasyonunu doğru bir şekilde ölçmek gerektiğinde, bir ekstensometre takın. İlk olarak kelepçenin üst 

ucunu numunenin üst ucuna kelepçeleyin. Bu sırada, kuvvet, yer değiştirme ve deformasyonun görüntülenen 

değerlerini temizleyin ve ardından alt çeneyi sıkıştırın; testi başlatmak için test ara yüzünde "Start"a tıklayın. Test 

etmek için bir Ekstansometre kullanırken, yazılım istemlerine göre Ekstansometreyi zamanında çıkarın. 

Testin sonunda test verileri otomatik olarak kaydedilir. 

Numunenin sökülmesi: Numunenin üst kısmını tutun ve numuneyi çıkarmak için kontrol kutusundaki "Up" düğmesine 

basın. Numunenin alt yarısını tekrar tutun ve numuneyi çıkarmak için işlem kutusundaki "Unload" düğmesine basın. 

Bir sonraki test için yukarıdaki adımları tekrarlayın 

10 Sıkıştırma Testi 

Basınç testi aynı zamanda test makinesinin en temel işlevidir. Sıkıştırma kelepçesi, alt kirişin ve tezgahın ortasına 

monte edilmiştir. Tezgah üzerine monte edilen sıkıştırma kelepçesinin parçası küresel bir hizalama işlevine sahiptir ve 

küresel baskı plakasının çalışma yüzeyi, test sırasında numunenin hizalanmasını kolaylaştırmak için bir çizgi çizgisine 

sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Sıkıştırma testi adımları 

Test makinesini açmak ve çalışma tablasını yaklaşık 10 mm yükseltmek için "Ekran → Bilgisayar → Harici Bağımsız 

Kontrol Cihazı → Test Yazılımını Başlat → Hidrolik Kaynağı Başlat" dizisine basın. 

Protokolü gerekli test kriterlerine veya deneysel ihtiyaçlara göre düzenleyin. Test planını düzenleme yöntemi için 

lütfen yazılım talimatlarına bakın. 

Numunenin ham verilerini bilgisayara girin. 

Numuneyi küresel merdane üzerine yerleştirin ve numuneyi çentik çizgisine göre merdanenin ortasına yerleştirin. 

Numune üst plakadan yaklaşık 15 mm uzakta olacak şekilde numunenin kalınlığına göre alt çene konumunu ayarlayın. 

Testi başlatmak için test ara yüzünde "Start"a tıklayın. 

Testin sonunda test verileri otomatik olarak kaydedilir. 

Sıkıştırma testinin ek açıklaması: 

Bir sonraki testi gerçekleştirmek için aynı örnek için yukarıdaki adımları tekrarlayın. 

Testin güvenliğini ve test sonuçlarının doğruluğunu sağlamak için numuneyi mümkün olduğunca plakanın ortasına 

yerleştirin. 

Tezgah üzerinde doğrudan sıkıştırma testinden kaçının ve tezgaha zarar verin. 

Alt huzmenin sıkıştırma boşluğunu ayarlarken numune ile levha arasındaki mesafeye dikkat edin.  

 

 

Taralı alan 
Düz baskı plakası 

filtre plakası 

Yukarı posizyonlama pimi  Yuvarlak baskı plakası 

plate 

Düz baskı plakası 

plate 

Alt posizyonlama 

pimi 

Sıkma seti 

Yuvarlak baskı 

base 

Yuvarlak baskı plakası 
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11 Bükme Testi 

Kullanıcının bükme testi yapması gerektiğinde, yalnızca sıkıştırma kelepçesini çıkarması ve bükme test cihazı ile 

değiştirmesi gerekir. Aşağıda, bükme cihazı deney prosedürünün ayarlanması ve kullanılmasının bir açıklaması yer 

almaktadır. 

Monitör bilgisayarına basın → → → HST kontrol cihazından bağımsız harici test başlatma hidrolik basınç kaynağı 

yazılımı → başlatma" prosedür dönüş test cihazını, sahne yaklaşık 10 mm'ye yükseltilir. 

Protokolü gerekli test kriterlerine veya deneysel ihtiyaçlara göre düzenleyin. Test planını düzenleme yöntemi için 

lütfen yazılım talimatlarına bakın. 

Numunenin ham verilerini bilgisayara girin. 

Numuneyi iki silindir üzerine yerleştirin ve numunenin pres silindirinden (bükme çekirdeği) yaklaşık 15 mm uzakta 

olması için numunenin boyutuna göre alt kirişin konumunu ayarlayın. 

Deneyi başlatmak için deney ara yüzünde "Start"ı tıklayın. 

Testin sonunda test verileri otomatik olarak kaydedilir. 

Aynı örnek için yukarıdaki adımları tekrarlayın ve bir sonraki teste geçin. 

Testten önce kavisli desteğin T-vidasındaki somun sıkılmalı ve rot kolunun her iki ucundaki somun kilitlenmelidir. 

Baskı silindiri asla doğrudan bükme test tezgahına bastırılmamalıdır. 

Alt kirişin bükülme boşluğunu ayarlarken, numune ile baskı silindiri arasındaki mesafeye çok dikkat etmek gerekir. 

12 Ürünlerin Bakımı 

Hidrolik üniversal test makinesi, malzeme testi için yüksek hassasiyetli bir araçtır. İyi bakım, yalnızca ürün 

performansını garanti etmek ve hizmet ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda ürün bekleme süresini azaltmak ve 

verimliliği artırmak için gerekli bir araçtır. Ayrıca makinenin yapısının, çalışma prensibinin, hidrolik bileşenlerin, 

elektrikli bileşenlerin, yazılımın vb. daha iyi anlaşılması, ürün bakımı için daha elverişlidir. 

12.1 Ana motorun ve hidrolik güç ünitesinin bakımı 

Kullanım sonrası, ana motorun etrafındaki pas ve diğer kirleri dikkatlice temizleyin, silindir orijinal konumuna geri 

döner. Paslanmayı önlemesi kolay parçalar için pas önleyici işlem. 

Yağlama parçalarını kullanıma göre düzenli olarak doldurun. Örneğin, vida somunu çifti ve zincir tahrik bağlantısı 

molibden disülfür gresi ile eklenir ve vida ile birleştirilmiş deliğe lityum bazlı gres eklenir. 

Hidrolik güç ünitesinin gürültüsü, vida çifti, zincir çiftinin anormal titreşimi ve gürültüsü gibi ürünün anormal 

koşullarına dikkat edin. Anormal bir durum olması durumunda, derhal ortadan kaldırın. Hidrolik güç ünitesinin 

hidrolik yağı, yağın gereksinimlerine göre kontrol edilir. Yağın kalitesi, ürünün performansı ve ömrü ile yakından 

ilgilidir. Lütfen nitelikli hidrolik yağı kullanın. 

Hidrolik güç ünitesinin sıvı seviyesine daima dikkat edin. Normal sıvı seviyesinden daha düşük olduğunda, zamanında 

doldurulmalıdır. 

Genel olarak, hidrolik yağı yılda bir kez değiştirilir ve güç ünitesinin hidrolik yağını değiştirirken tüm depoyu 

temizlemek daha iyidir. 

Uygulamaya bağlı olarak, yağ pompası giriş ve çıkışının filtre elemanı düzenli olarak temizlenmeli veya 

değiştirilmelidir. Ekipmanı düzenli olarak kontrol edin ve doğrulayın. 

Bakım ve bakım planları geliştirin ve bakım bilgilerini ayrıntılı olarak kaydedin. 

12.2 Bilgisayarın bakımı 

Bilgisayar test amaçlıdır ve test yazılımı da özel yazılımdır. Diğer uygulamaları veya programları kurarken lütfen 

yöneticinin tavsiyesine başvurun ve test yazılımının etkilenmediğinden emin olun. 

Test verileri, test raporları ve test protokolleri gibi testle ilgili tüm verileri düzenli olarak harmanlayın. 

12.3 Ölçüm ve kontrol sisteminin bakımı 

Kontrolörün bağlantı kablosunun iyi temas halinde olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gevşek ise zamanla 
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sıkılmalıdır. 

Testten sonra uzun bir süre varsa, Kapalı çevrim dijital kontrol sistemi ve bilgisayar kapatılacaktır. Kontrol 

sisteminizin ve tüm göstergelerin, butonların, çalıştırma kutularının ve armatürlerin düzgün çalıştığından emin olun. 

Not: 

Hidrolik üniversal test makinesi, hassas bir malzeme ölçüm cihazıdır. Çalıştıran, bakımını yapan ve yöneten tüm 

personelin belirli nitelik gereksinimlerine sahip olması gerekir. 

12.4 Genel arıza onarımı ve tedavisi 

Aşağıdaki tablo, ekipmanın çalışma sırasında karşılaşabileceği sorunları listelemektedir. Kullanıcı kullanım sırasında 

benzer durumlarla karşılaştığında, kendiniz analiz etmek için bu tabloya başvurabilirsiniz.  

 

Seri 

no 

Problem Olası Nedenler Çözüm 

1 Yağ pompası 

başlatılamıyor 

Silindir sınırı Limit durumunu serbest bırakın veya limit anahtarını 

değiştirin 

Acil durdurma anahtarı basılı Kontrol panelindeki mantar başlı düğmeyi ve harici 

el kumandasını ok yönünde çevirin 

Ekipman çalışması izleme sistemi ışığı parlak değil Ana güç kaynağının faz sırasını ayarlayın. 

2 Yüklenemedi Yağ pompası basınçlı yağ sağlamıyor Yük/geri sarma anahtarının yüklü durumda olup 

olmadığını kontrol edin 

Yağ filtresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi 

Kontrol portu normal mi? Kontrol portu bağlantısının gevşek olup olmadığını 

kontrol edin 

  Hidrolik bileşen normal mi? İlgili hidrolik bileşenleri değiştirin 

3 Tam yüklü 

değil 

Yağ sızıntıları Ana makinede ve hidrolik kaynağında yağ sızıntısı 

olup olmadığını kontrol edin, varsa contaları 

zamanında değiştirin 

Test yazılımının "test planında" "sabit yük" var mı? "Sabit yük" ayarını iptal edin 

Hidrolik yağ viskozitesi yeterli değil Kullanım süresi çok uzunsa hidrolik yağının 

viskozitesi düşer ve hidrolik yağının değiştirilmesi 

gerekir. 

Emniyet valfi basınç ayarı çok düşük Tahliye valfi basıncını ayarlayın (hidrolik güç 

ünitesinin arkasındaki kapıyı açın ve valf bloğundaki 

emniyet valfini 5 ayarlayın) temizleyin veya 

değiştirin 

Diferansiyel basınç valfi, basınç düşürme valfi, hızlı 

tahliye valfi sorunu 

İlgili valf (hidrolik istasyonun arka kapısını açın) ve 

temizleme işlemi 

4 Sinyal yok 

Aşırı yük veya 

atlama hatası 

①Sensör konektörü bağlı değil veya kontak iyi 
değil, bağlantı hattının bağlantısı kesilmiş veya 
lehimlememiş yer; ②Test makinesinin dahili 
kablo bağlantısı iyi temas ettirilmemiş 

Sensör konektörlerinin tümünün takılı olduğunu ve 

varsa yeniden sıkıldığını kontrol edin. Bağlantısı 

kesilmiş tel veya zayıf bir lehim bağlantısı 

5 Ekipman 

operasyon 

izleme sistem 

alarmı ışık açık 

Sigorta yanmış Elektrik fişindeki sigortayı değiştirin 

Dahili hat hatası Lütfen firmamızı arayınız. 

6 Anormal yer 

değiştirme 

Birden çok neden Lütfen firmamızı arayınız. 

7 Bilgisayar 

hatası 

Birden çok neden Lütfen firmamızı arayınız. 

8 Yazılım hatası Birden çok neden Lütfen firmamızı arayınız. 
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WAW harici kontrolör ara bağlantı şeması 

 
AC220V Aşırı Yük Paneli Giriş Servo Valfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAW harici kontrolör ara bağlantı şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servo Output Solenoid Valve 
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Ekipman Çalışma İzleme Sisteminin Ara Bağlantı Şeması 

13 Kumanda Kutusu Tanımı 

13.1 WAW hidrolik şeması 

Yakıt deposu Emme yağ filtresi Seviye göstergesi Hava filtresi Yağ pompası motor ünitesi 

Çek valf Yüksek basınçlı yağ filtresi Fark basınç valfi Emniyet valfi Basınç göstergesi Basınç valfi Servo valf 

Elektromanyetik ters çevirme valfi Basınç sensörü Silindir Sıkıştırma silindiri 

 

 
 

 

 
 

   
 

  

       


