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Anahtarlamalı Güç Kaynağı
S8VS (15/30/60/90/120/180/240-W Modeller)

15/30-W Modeller

Kontrol Panelindeki Yer Tasarrufuna Katkı 
Sağlamak İçin Hemen Hemen Her Yere 
Monte Edilebilen Kompakt, İnce Güç 
Kaynağı
• Kompakt, ince boyut: 22,5 × 85 × 96,5 mm (W × H × D).
• Üç montaj yönü

(standart, yatay,  yatay dış yüzeye).
• Panele doğrudan montaj mümkündür. 
• Emniyet standartları: 

UL508/60950-1/1604, CSA C22.2 No. 14/60950-1/213, 
EN50178 (= VDE0160), EN60950-1 (= VDE0805).

60/90/120/180/240-W Modeller

Bakım tahmin monitörlü modellerin yanı sıra 
toplam çalışma süresi monitörlü yeni 
modeller
• Kompakt boyut: 40 × 95 mm (W × H) (60-W Modeller).
• 7 segment ekranda 3 dijitlik durum göstergesi.
• Emniyet standartları: 

UL508/60950, CSA C22.2 No. 14/60950, 
EN50178 (= VDE0160), EN60950 (= VDE0805).

Tüm modeller için ortak özellikler
• DIN rayına monte edilebilme.
• Kurşunsuz lehim.
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Model Numara Yapısı
■ Model Numarası

Sipariş Bilgisi

Not: 1. S8VS-01505’in çıkış kapasitesi 10 W’dir.
2. S8VS-03005’in çıkış kapasitesi 20 W’dir.

1 2 3

S8VS� @@@@@@@

1. Nominal Güç Değerleri
015: 15 W
030: 30 W
060: 60 W
090: 90 W
120: 120 W
180: 180 W
240: 240 W

2. Çıkış gerilimi
05: 5 V
12: 12 V
24: 24 V

3. Konfigürasyon 
15-W, 30-W Modeller
Yok: Standart

60-W Modeller
Yok: Standart
A: Bakım tahmin monitörlü
B: Toplam çalışma süresi monitörlü

90-W, 120-W, 180-W, 240-W Modeller
Yok: Standart
A: Bakım tahmin monitörlü ve düşük 

gerilim alarmlı
(transistör (NPN)

B: Toplam çalışma süresi monitörlü ve 
düşük gerilim alarmlı 
(transistör (NPN)

AP: Bakım tahmin monitörlü ve düşük 
gerilim alarmlı
(transistör (PNP))

BP: Toplam çalışma süresi monitörlü ve 
düşük gerilim alarmlı 
(transistör (PNP))

Nominal güç 
değerleri

Giriş Gerilimi Çıkış gerilimi Çıkış akımı Alarm çıkışı Model numarası

15 W 100 ile 240 VAC 5 V 2,0 A --- S8VS-01505 (Bakınız not 1)
12 V 1,2 A S8VS-01512 
24 V 0,65 A S8VS-01524

30 W 5 V 4,0 A --- S8VS-03005 (Bakınız not 2)
12 V 2,5 A S8VS-03012
24 V 1,3 A S8VS-03024

60 W 24 V 2,5 A --- S8VS-06024
S8VS-06024A
S8VS-06024B

90 W 3,75 A --- S8VS-09024
NPN S8VS-09024A
PNP S8VS-09024AP
NPN S8VS-09024B
PNP S8VS-09024BP

120 W 5 A --- S8VS-12024
NPN S8VS-12024A
PNP S8VS-12024AP
NPN S8VS-12024B
PNP S8VS-12024BP

180 W 7,5 A --- S8VS-18024
NPN S8VS-18024A
PNP S8VS-18024AP
NPN S8VS-18024B
PNP S8VS-18024BP

240 W 10 A --- S8VS-24024
NPN S8VS-24024A
PNP S8VS-24024AP
NPN S8VS-24024B
PNP S8VS-24024BP
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Özellikler
■ Nominal Değerler/Karakteristikler

Not: 1. Detaylar için, sayfa 17‘deki Mühendislik Verileri bölümüne bakın.
2. V. ADJ ayarlayıcı döndürülürse, gerilim, gerilim ayar aralığının +%15’inden daha fazla artar. Çıkış gerilimini ayarlarken, gerçek çıkış gerilimini güç kaynağından onaylayın ve yükün

zarar görmediğinden emin olun. 
3. S8VS-015’in aşırı gerilim koruması@@ zener diyot kıskacı kullanır. İç geri besleme devresi herhangi bir şekilde zarar görürse,  yük, kıskaçlı çıkış geriliminden zarar görebilir (nominal

çıkış geriliminin yaklaşık %140 ile %190’ı).
4. Korumayı sıfırlamak için, güç kaynağını üç dakika veya daha uzun bir süre için kapatın, sonra güç kaynağını tekrar açın.
5. Tipik değerler 230 VAC’ın iç durum değerlerini gösterir. Tüm maddeler 50 Hz frekansında ölçülür.
6. Yığılma akımı devreleri gerilim özellikleri için değişmez. Bu nedenle, tipik değerler 24 V modellerinin veri değerleridir.
7. Devre formları farklıdır, böylece başlatma zamanı yalnızca 15-W nominal güç değerleri kullanırken daha kısadır.

Nominal güç değerleri 15 W 30 W
Tip

Madde
Standart Standart

Verimlilik (tipik) 5-V modeller %72 min. (%76 tip) %70 min. (%76 tip)
12-V modeller %74 min. (%79 tip) %76 min. (%83 tip)
24-V modeller %77 min. (%81 tip) %80 min. (%85 tip)

Giriş Gerilim 100 ile 240 VAC (85 ile 264 VAC)
Frekans 50/60 Hz (47 ile 450 Hz)
Akım 100 V giriş 0,45 A maks. 0,9 A maks.

200 V giriş 0,25 A maks. 0,6 A maks.
230 V giriş 5 V: (0,14 A tip), 12 V/24 V (0,19 A tip)  5 V: (0,27 A tip), 12 V/24 V (0,37 A tip)  

Güç faktörü ---
Harmonik akım emisyonları EN61000-3-2’ye uygun
Sızıntı akımı 100 V giriş 0,5 mA maks.

200 V giriş 1,0 mA maks.
230 V giriş 5 V/12 V/24 V: (0,30 mA tip) 5 V/12 V/24 V: (0,32 mA tip)

Yığılma (ani deşarj) 
akımı
(Bakınız not 1)

100 V giriş 25 A maks. (20 A tip) (25°C’de soğuk başlatma için )
200 V giriş 50 A maks. (40 A tip) (25°C’de soğuk başlatma için )
230 V giriş 5 V/12 V/24 V: (29 A tip.) (Bkz not 6) 5 V/12 V/24 V: (40 A tip.) (Bkz not 6)

Çıkış Gerilim ayar aralığı
(Bakınız not 2)

−%10 ile %15 (V.ADJ ile) (garantili)

Dalgalanma %2,0 (p-p) maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde)
f=20MHz 
ölçme

5 V: (%0,70(p-p) tip), 12 V: (%0,48(p-p) tip), 
24 V: (%0,25(p-p) tip)

5 V: (%0,70(p-p) tip), 12 V: (%0,52(p-p) tip), 
24 V: (%0,19(p-p) tip)

f=100MHz 
ölçme

5 V: (%0,86(p-p) tip), 12 V: (%0,56(p-p) tip), 
24 V: (%0,32(p-p) tip)

5 V: (%0,80(p-p) tip), 12 V: (%0,58(p-p) tip), 
24 V: (%0,21(p-p) tip)

Giriş değişiklik etkisi %0,5 maks. (85 ile 264 VAC giriş, %100 yükte)
Yük değişiklik etkisi
(nominal giriş gerilimi)

%2,0 maks. (5 V), %1,5 maks. (12 V, 24 V),  (nominal giriş, %0 ile %100 yük ile)

Sıcaklık değişiklik etkisi %0,05/°C maks.
Başlangıç süresi (Bakınız not 1 ve 7) 100 ms maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde) 1.000 ms maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

5 V: (6 ms tip),  12 V: (12 ms tip),  24 V: (18 ms tip.) 5 V/12 V/24 V: (240 ms tip.)
Tutma süresi 
(Bakınız not 1)

20 ms min. (nominal giriş/çıkış geriliminde)
%100 yükte 5 V: (328 ms tip.),  12V: (251 ms tip),  24 V: (243 ms tip.) 5 V: (299 ms tip),  12 V: (217 ms tip),  24 V: (210 ms tip.)

İlave 
fonksiyonlar

Aşırı yük koruması (Bakınız not 1) Nominal yük akımının %105 ile %160’ı,  gerilim düşüş, otomatik 
sıfırlama

Nominal yük akımının %105 ile %160’ı,  gerilim düşüş, fasılalı 
çalışma, otomatik sıfırlama

Aşırı gerilim koruma (Bkz not 1) Var (bir zener diyot kıskaç) (Bakınız not 3) Var (Bakınız not 4)
Çıkış gerilimi göstergesi Hayır
Çıkış akımı göstergesi Hayır
Pik tutma akımı göstergesi Hayır
Bakım tahmin monitörü göstergesi Hayır
Bakım tahmin monitörü çıkışı Hayır
Toplam çalışma süresi monitörü göstergesi Hayır
Toplam çalışma süresi monitör çıkışı Hayır
Düşük gerilim alarm göstergesi Var (renk:  kırmızı)
Düşük gerilim alarm çıkışı Hayır
Paralel çalışma Hayır
Seri çalışma 24-V çıkışlı Modeller 2 güç kaynağına kadar mümkün (dış diyotlu)

5- veya 12-V çıkışlı modeller: Mümkün değil
Diğer Çalışma çevre sıcaklığı Mühendislik Verisindederating eğrisine  bakın. (buzlanma veya yoğunlaşma olmadan) 

Depolama sıcaklığı −25 ile 65°C
Çalışma çevre nemi %25 ile %85 (Depolama nemi: %25 ile %90)
Dielektrik güç 1 dak için 3,0 kVAC (tüm girişler ve çıkışlar arasında; algılama akımı:  20 mA)

1 dak için 2,0 kVAC (tüm girişler ve PE terminalleri arasında; algılama akımı:  20 mA)
1 dak için 1,0 kVAC (tüm çıkışlar ve PE terminalleri arasında; algılama akımı:  20 mA)

İzolasyon direnci 100 MΩ min. (tüm çıkışlar ile tüm girişler/PE terminalleri arasında) 500 VDC
Vibrasyon direnci 2 s için X, Y ve Z yönlerinin herbirinde 10 ile 55 Hz, 0,375-mm tek amplitüd

80 min için X, Y ve Z yönlerinin her birinde 10 ile 150 Hz, 0,35-mm tek amplitüd (5 G maks.)
Şok direnci 150 m/s2,  ±X, ±Y ve ±Z yönlerinin herbirinde 3 kez
Çıkış göstergesi Var (renk:  yeşil)
EMI İletilen 

Emisyonlar
EN61204-3 EN55011 Sınıf B’ye uygun ve FCC Sınıf A’ya dayalı

Yayılan 
Emisyonlar

EN61204-3 EN55011 Sınıf B’ye uygun

EMS EN61204-3 yüksek şiddet seviyeleri
Onaylanan standartlar UL: UL508 (Listeleme, sınıf 2: UL1310), UL60950-1, UL1604 (Sınıf I/Bölüm2)

cUL: CSA C22.2 No.14 (Sınıf 2), No.60950-1, No.213 (Sınıf I/Bölüm2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950-1 (=VDE0805)
SELV (EN60950/EN50178/UL60950-1)
VDE0106/P100, IP20’ye göre

Ağırlık 160 g maks. 180 g maks.
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Özellikler
■ Nominal Değerler/Karakteristikler

Not: 1. Detaylar için, sayfa 17‘deki Mühendislik Verileri bölümüne bakın.
2. V. ADJ ayarlayıcı döndürülürse, gerilim, gerilim ayar aralığının +%15’inden daha fazla artar (240-W modeller için +%10’dan daha fazla). Çıkış gerilimini ayarlarken, gerçek çıkış

gerilimini güç kaynağından onaylayın ve yükün zarar görmediğinden emin olun. 
3. Korumayı sıfırlamak için, güç kaynağını üç dakika veya daha uzun bir süre için kapatın, sonra güç kaynağını tekrar açın. 
4. 7 segmentli LED üzerinde görüntülenir. (karakter yüksekliği: 8 mm)
5. Çıkış gerilim göstergesinin çözünürlüğü: 0,1 V, Çıkış gerilim göstergesinin hassasiyeti: %±2 (çıkış gerilim değeri yüzdesi, ±1 hane)
6. Çıkış akım göstergesinin çözünürlüğü: 0,1 A; Çıkış akımı göstergesinin hassasiyeti: %±5 F.S. ±1 hane maks. (nominal çıkış gerilimi ile belirlenen)
7. Pik tutma akımı göstergesinin çözünürlüğü: 0,1 A; Pik tutma akımı göstergesinin hassasiyeti: %±5 F.S. ±1 hane maks. (nominal çıkış gerilimi ile belirlenen)

Pik tutma akımı için gereken sinyal genişliği: 20 ms
8. A Tipi ve B Tipi: NPN, AP Tipi ve P Tipi: Kaynak
9. Emisyon değerini sağlamak için, tüm kablolarda demir halka kanal kullanılmalıdır (TDK HF60T, HF70RH veya eşdeğer model).

Nominal güç değerleri 60 W 90 W
Tip

Madde
Standart Bakım tahmin 

monitörü
Toplam çalışma 
süresi monitörü

Standart Bakım tahmin 
monitörü

Toplam çalışma 
süresi monitörü

Verimlilik (tipik) %78 min. (%86 tip) %80 min. (87% tip)
Giriş Gerilim 100 ile 240 VAC (85 ile 264 VAC)

Frekans 50/60 Hz (47 ile 450 Hz)
Akım 100 V giriş 1,7 A maks. 2,3 A maks.

200 V giriş 1,0 A maks. 1,4 A maks.
230 V giriş (0,7 A tip.) (0,9 A tip.)

Güç faktörü ---
Harmonik akım emisyonları EN61000-3-2’ye uygun
Sızıntı akımı 100 V giriş 0,5 mA maks.

200 V giriş 1,0 mA maks.
230 V giriş (0,40 mA tip) (0,35 mA tip)

Yığılma (ani deşarj) akımı
(Bakınız not 1)

100 V giriş 25 A maks. (25°C’de soğuk başlatma için)
200 V giriş 50 A maks. (25°C’de soğuk başlatma için)
230 V giriş (47 A tip.) (38 A tip.)

Çıkış Gerilim ayar aralığı (Bakınız not 2) −%10 ile %15 (V.ADJ ile) (garantili)
Dalgalanma %2,0 (p-p) maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

f=20MHz 
ölçme

(%0,29 (p-p) tip.) (%0,38 (p-p) tip.)

f=100MHz 
ölçme

(%0,32 (p-p) tip.) (%0,42 (p-p) tip.)

Giriş değişiklik etkisi %0,5 maks. (85 ile 264 VAC giriş, %100 yükte)
Yük değişiklik etkisi
(nominal giriş gerilimi)

%1,5 maks. (nominal giriş, %0 ile %100 yük ile)

Sıcaklık değişiklik etkisi 0,05%/°C maks.
Başlangıç süresi (Bakınız not 1) 1.000 ms maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

(270 ms tip.) (260 ms tip.)
Tutma süresi (Bakınız not 1) 20 ms min. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

%100 yükte (220 ms tip.) (190 ms tip.)
İlave 
fonksiyonlar

Aşırı yük koruması (Bakınız not 1) Nominal yük akımının %105 ile %160’ı,  gerilim düşüş, fasılalı, otomatik sıfırlama
Aşırı gerilim koruması
(Bkz. not 1 ve 3)

Evet

Çıkış gerilim göstergesi (Bakınız not 4) Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 5) Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 5)
Çıkış akım göstergesi (Bakınız not 4) Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 6) Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 6)
Pik tutma akım göstergesi (Bakınız not 4) Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 7) Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 7)
Bakım tahmin monitörü göstergesi 
(Bakınız not 4)

Hayır Var (seçilebilir) Hayır Hayır Var (seçilebilir) Hayır

Bakım tahmin monitörü çıkışı Hayır Var (açık kollektör 
çıkışı), 30 VDC maks., 
50 mA maks.
(Bakınız not 8)

Hayır

Toplam çalışma süresi monitörü göstergesi
(Bakınız not 4)

Hayır Var (seçilebilir) Hayır Var (seçilebilir)

Toplam çalışma süresi monitör çıkışı Hayır Evet (açık kollektör 
çıkışı), 30 VDC maks., 
50 mA maks. 
(Bkz not 8)

Düşük gerilim alarm göstergesi 
(Bakınız not 4)

Hayır Var (seçilebilir) Hayır Var (seçilebilir)

Düşük gerilim alarm çıkış terminalleri Hayır Evet (açık kollektör çıkışı) 
30 VDC maks., 50 mA maks. (Bakınız not 8)

Paralel çalışma Hayır
Seri çalışma 2 güç kaynağına kadar evet (dış diyotlu)

Diğer Çalışma çevre sıcaklığı Mühendislik verisinde derating eğrisine  bakın. (buzlanma veya yoğunlaşma olmadan) 
Depolama sıcaklığı −25 ile 65°C
Çalışma çevre nemi %25 ile %85 (Depolama nemi: %25 ile %90)
Dielektrik güç 1 dak için 3,0 kVAC (tüm girişler ile çıkışlar/alarm çıkışları arasında; algılama akımı: 20 mA)

1 dak için 2,0 kVAC (tüm girişler ve PE terminalleri arasında; algılama akımı:  20 mA)
1 dak için 1,0 kVAC (tüm çıkışlar/alarm çıkışları ve PE terminalleri arasında; algılama akımı:  20 mA)
1 dak için 500 VAC (tüm çıkışlar ile alarm çıkışları arasında; algılama akımı: 20 mA)

İzolasyon direnci 100 MΩ min. (tüm çıkışlar/alarm çıkışları ile tüm girişler/ PE terminalleri arasında) 500 VDC
Vibrasyon direnci 2 s için X, Y ve Z yönlerinin herbirinde 10 ile 55 Hz, 0,375-mm tek amplitüd

80 min için X, Y ve Z yönlerinin her birinde 10 ile 150 Hz, 0,35-mm tek amplitüd (5 G maks.)
Şok direnci 150 m/s2,  ±X, ±Y ve ±Z yönlerinin herbirinde 3 kez
Çıkış göstergesi Var (renk:  yeşil)
EMI İletilen

Emisyonlar
EN61204-3 EN55011 Sınıf A’ya uygun ve FCC Sınıf A’ya dayalı
EN61204-3 EN55011 Sınıf B’ye uygun (Bakınız not 9)

Yayılan 
Emisyonlar

EN61204-3 EN55011 Sınıf A’ya uygun
EN61204-3 EN55011 Sınıf B’ye uygun (Bakınız not 9)

EMS EN61204-3 yüksek şiddet seviyeleri
Onaylanan standartlar UL: UL508 (Listeleme, sınıf 2: UL1310), UL60950

cUL: CSA C22.2 No.14 (Sınıf 2), No.60950 
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0805)
SELV (EN60950/EN50178/UL60950-1)
VDE0106/P100, IP20’ye göre

UL: UL508 (Listeleme), UL60950
cUL: CSA C22.2 No.14, No.60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0805)
SELV (EN60950/EN50178/UL60950-1)
VDE0106/P100, IP20’ye göre

Ağırlık 330 g maks. 490 g maks.
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Nominal güç değerleri 120 W 180 W 240 W
Tip

Madde

Standart Bakım tahmin 
monitörü

Toplam 
çalışma süresi 

monitörü

Standart Bakım tahmin 
monitörü

Toplam 
çalışma süresi 

monitörü

Standart Bakım tahmin 
monitörü

Toplam 
çalışma süresi 

monitörü
Verimlilik (tipik) %80 min. (%87 tip) %80 min. (%88 tip) %80 min. (%86 tip)
Giriş Gerilim 100 ile 240 VAC (85 ile 264 VAC)

Frekans 50/60 Hz (47 ile 63 Hz)
Akım 100 V giriş 1,9 A maks. 2,9 A maks. 3,8 A maks.

200 V giriş 1,1 A maks. 1,6 A maks. 2,0 A maks.
230 V giriş (0,6 A tip.) (0,9 A tip.) (1,2 A tip.)

Güç faktörü 0,95 min.
Harmonik akım emisyonları EN61000-3-2’ye uygun
Sızıntı akımı 100 V giriş 0,5 mA maks.

200 V giriş 1,0 mA maks.
230 V giriş (0,43 mA tip) (0,45 mA tip) (0,45 mA tip)

Yığılma (ani deşarj) akımı
(Bakınız not 1)

100 V giriş 25 A maks. (25°C’de soğuk başlatma için)
200 V giriş 50 A maks. (25°C’de soğuk başlatma için)
230 V giriş (41 mA tip) (34 mA tip) (39 mA tip)

Çıkış Gerilim ayar aralığı (Bakınız not 2) −%10 ile %15 (V.ADJ ile) (garantili) ±%10 (V.ADJ ile) (garantili)
Dalgalanma %2,0 (p-p) maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

f=20MHz 
ölçme

(%0,66 (p-p) tip.) (%0,45 (p-p) tip.) (%0,13 (p-p) tip.)

f=100MHz 
ölçme

(%0,67 (p-p) tip.) (%0,52 (p-p) tip.) (%0,21 (p-p) tip.)

Giriş değişiklik etkisi %0,5 maks. (85 ile 264 VAC giriş, %100 yükte)
Yük değişiklik etkisi
(nominal giriş gerilimi)

%1,5 maks. (nominal giriş, %0 ile %100 yük ile)

Sıcaklık değişiklik etkisi %0,05/°C maks.
Başlangıç süresi (Bakınız not 1) 1.000 ms maks. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

(380 ms tip.) (530 ms tip.) (780 ms tip.)
Tutma süresi (Bakınız not 1) 20 ms min. (nominal giriş/çıkış geriliminde)

%100 yükte (60 ms tip.) (60 ms tip.) (30 ms tip.)
İlave 
fonksi-
yonlar

Aşırı yük koruması (Bakınız not 1) Nominal yük akımının %105 ile %160’ı,  gerilim düşüş, fasılalı, otomatik sıfırlama Nominal yük akımının %105 ile 
%160’ı,  gerilim düşüş, 
otomatik sıfırlama

Aşırı gerilim koruması (Bakınız not 1 ve 3) Evet
Çıkış gerilim göstergesi (Bakınız not 4) Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 5)
Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 5)
Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 5)
Çıkış akım göstergesi (Bakınız not 4) Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 6)
Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 6)
Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 6)
Pik tutma akım göstergesi (Bakınız not 4) Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 7)
Hayır Var (seçilebilir) (Bakınız not 7) Hayır Var (seçilebilir)

(Bakınız not 7)
Bakım tahmin monitörü göstergesi 
(Bakınız not 4)

Hayır Evet
(seçilebilir)

Hayır Hayır Evet
(seçilebilir)

Hayır Hayır Evet
(seçilebilir)

Hayır

Bakım tahmin monitörü çıkışı Hayır Evet 
(açık kollektör 
çıkışı), 
30 VDC 
maks., 50 mA 
maks. 
(Bkz not 8)

Hayır Hayır Evet 
(açık kollektör 
çıkışı), 30 VDC 
maks., 50 mA 
maks.
(Bakınız not 8)

Hayır Hayır Evet 
(açık kollektör 
çıkışı), 
30 VDC 
maks., 50 mA 
maks. 
(Bkz not 8)

Hayır

Toplam çalışma süresi monitörü göstergesi
(Bakınız not 4)

Hayır Evet
(seçilebilir)

Hayır Evet
(seçilebilir)

Hayır Evet
(seçilebilir)

Toplam çalışma süresi monitör çıkışı Hayır Evet (açık 
kollektör 
çıkışı), 30 VDC 
maks., 50 mA 
maks. 
(Bkz not 8)

Hayır Evet (açık 
kollektör 
çıkışı), 30 VDC 
maks., 50 mA 
maks. 
(Bkz not 8)

Hayır Evet (açık 
kollektör 
çıkışı), 30 VDC 
maks., 50 mA 
maks. 
(Bkz not 8)

Düşük gerilim alarm göstergesi 
(Bakınız not 4)

Hayır Var (seçilebilir) Hayır Var (seçilebilir) Hayır Var (seçilebilir)

Düşük gerilim alarm çıkış terminalleri Hayır Evet (açık kollektör çıkışı), 
30 VDC maks., 50 mA maks.
(Bakınız not 8)

Hayır Evet (açık kollektör çıkışı), 
30 VDC maks., 50 mA maks.
(Bakınız not 8)

Hayır Evet (açık kollektör çıkışı), 
30 VDC maks., 50 mA maks.
(Bakınız not 8)

Paralel çalışma Hayır
Seri çalışma 2 güç kaynağına kadar evet (dış diyotlu)

Diğer Çalışma çevre sıcaklığı Mühendislik verisinde derating eğrisine  bakın. (buzlanma veya yoğunlaşma olmadan) 
Depolama sıcaklığı −25 ile 65°C
Çalışma çevre nemi %25 ile %85 (Depolama nemi: %25 ile %90)
Dielektrik güç 1 dak için 3,0 kVAC (tüm girişler ile çıkışlar/alarm çıkışları arasında; algılama akımı: 20 mA)

1 dak için 2,0 kVAC (tüm girişler ve PE terminalleri arasında; algılama akımı:  20 mA)
1 dak için 1,0 kVAC (tüm çıkışlar/ alarm çıkışları ve PE terminalleri arasında; algılama akımı:  20 mA)
1 dak için 500 VAC (tüm çıkışlar ile alarm çıkışları arasında; algılama akımı: 20 mA)

İzolasyon direnci 100 MΩ min. (tüm çıkışlar/alarm çıkışları ile tüm girişler/ PE terminalleri arasında) 500 VDC
Vibrasyon direnci 2 s için X, Y ve Z yönlerinin herbirinde 10 ile 55 Hz, 0,375-mm tek amplitüd

80 min için X, Y ve Z yönlerinin her birinde 10 ile 150 Hz, 0,35-mm tek amplitüd (5 G maks.)
Şok direnci 150 m/s2,  ±X, ±Y ve ±Z yönlerinin herbirinde 3 kez
Çıkış göstergesi Var (renk:  yeşil)
EMI İletilen

Emisyonlar
EN61204-3 EN55011 Sınıf A’ya uygun ve FCC Sınıf A’ya dayalı
EN61204-3 EN55011 Sınıf B’ye uygun (Bakınız not 9)

Yayılan 
Emisyonlar

EN61204-3 EN55011 Sınıf A’ya uygun
EN61204-3 EN55011 Sınıf B’ye uygun (Bakınız not 9)

EMS EN61204-3 yüksek şiddet seviyeleri
Onaylanan standartlar UL: UL508 (Listeleme), UL60950

cUL: CSA C22.2 No.14, No.60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0805)
SELV (EN60950/UL50178/UL60950-1)
VDE0106/P100, IP20’ye göre

Ağırlık 550 g maks. 850 g maks. 1,150 g maks.
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Bağlantılar
■ Blok Diyagramlar

Gürültü filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

+V

−V

DC OUTPUT

Sigorta 
2,5 A

Gerilim 
algılama devresi

Fotokuplör

Sürücü  
kontrol 
devresi

Aşırı akım  
algılama devresi

Yığılma akımı 
koruma devresi

Redresör/ 
yumuşatma 
devresi

Redresör/ 
yumuşatma 
devresi

Düşük  
gerilim 
algılandı

Aşırı gerilim 
koruması

S8VS-015@@ (15-W)

+V

−V

DC OUTPUT

Gerilim 
algılama devresi

Fotokuplör

Redresör/yumuşatma devresi

Gürültü  
filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

Sürücü  
kontrol 
devresi

Sigorta 3,15 A

Aşırı akım
devresi

Akım algılama
devresi  

Aşırı gerilim 
algılama devresi

Yığılma akımı 
koruma devresi

Redresör/ 
yumuşatma 
devresi

Düşük  
gerilim  
indikatörü

S8VS-030@@ (30-W)

S8VS�06024 (60�W)
S8VS�06024@ (60�W)

+V

−V

Gerilim 
algılama devresi

Fotokuplör

Redresör/yumuşatma devresi

Redresör/yumuşatma devresi

Redresör/
yumuşatma 
devresi

Gürültü filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

Sürücü  
kontrol 
devresi

DC OUTPUT

Sigorta 3,15 A

Aşırı akım
devresi

Akım algılama
devresi  

Aritmetik
işlem devresi

Ekran devresi Switch

Aşırı gerilim 
algılama devresi

S8VS�06024A, S8VS�06024B

Yığılma akımı 
koruma  
devresi

S8VS�09024 (90�W)
S8VS�09024@@ (90�W)

+V

−V

Gerilim 
algılama devresi

Fotokuplör

Fotokuplör

Redresör/yumuşatma devresi

Redresör/yumuşatma devresi

Redresör/
yumuşatma 
devresi

Gürültü filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

Sürücü  
kontrol 
devresi

Alarm
DC Düşük

Yrs/kh

Ortak

DC OUTPUT

Sigorta 4,0 A

Aşırı akım
devresi

Aritmetik
işlem devresi

Ekran devresi Switch

Aşırı gerilim  
algılama devresi

Akım algılama
devresi  

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Ekran devresi Switch

Fotokuplör

Alarm
DC Düşük

Yrs/kh

Ortak

NPN tip (S8VS�09024A, S8VS�09024B) PNP tip (S8VS�09024AP, S8VS�09024BP)

Yığılma akımı 
koruma  
devresi
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Gürültü filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

+V

Yrs/kh

Ortak

−V

DC OUTPUT

Sigorta 3,5 A

Ekran devresi Switch

RektifikasyonYığılma 
akımı 
koruma 
devresi

S8VS�12024 (120�W)
S8VS�12024@@ (120�W)

Sürücü 
kontrol 
devresi

Aşırı akım 
devresi

NPN tipi (S8VS�12024A, S8VS�12024B)

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Fotokuplör

Alarm
DC Düşük

Redresör/yumuşatma devresi

Fotokuplör

Gerilim algılama 
devresi

Aşırı gerilim 
algılama devresi

PNP tip (S8VS�12024AP, S8VS�12024BP)

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Ekran devresi Switch

Fotokuplör

Alarm
DC Düşük

Yrs/kh

Ortak

Harmonik 
akım atılması

Yumuşatma

Gürültü filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

Yrs/kh

Ortak

+V

−V

DC OUTPUT

Sigorta 6 A

Ekran devresi Switch

S8VS�18024 (180�W)
S8VS�18024@@ (180�W)

Yığılma akımı 
koruma 
devresi

Sürücü 
kontrol 
devresi

Fotokuplör

NPN tipi (S8VS�18024A, S8VS�18024B) PNP tip (S8VS�18024AP, S8VS�18024BP)

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Alarm
DC Düşük

Redresör/yumuşatma devresi

Gerilim algılama 
devresi

Aşırı gerilim 
algılama devresi

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Ekran devresi Switch

Alarm
DC Düşük

Yrs/kh

Ortak

Rektifikasyon Harmonik 
akım atılması

Yumuşatma

Aşırı akım 
algılama devresi

Gürültü filtresi

AC (L)

GİRİŞ

AC (N)

+V

Yrs/kh

Ortak

+V

−V

−V

DC OUTPUT

Sigorta 7,5 A

Ekran devresi Switch

S8VS�24024 (240�W)
S8VS�24024@@ (240�W)

Yığılma akımı 
koruma 
devresi

Sürücü 
kontrol 
devresi

Fotokuplör

NPN tipi (S8VS�24024A, S8VS�24024B) PNP tip (S8VS�24024AP, S8VS�24024BP)

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Fotokuplör

Alarm
DC Düşük

Redresör/yumuşatma devresi

Aşırı akım 
devresi

Gerilim algılama 
devresi

Asırı gerilim 
algılama devresi

Akım algılama 
devresi

Redresör/yumuşatma devresi

Aritmetik
işlem devresi

Ekran devresi Switch

Fotokuplör

Alarm
DC Düşük

Yrs/kh

Ortak

Rektifikasyon Harmonik 
akım atılması

Yumuşatma
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Yapı ve Cihazın Tanıtılması (15-W, 30-W Modeller)
■ Cihazın Tanıtılması
15-W, 30-W Modeller
S8VS-015@@/S8VS-030@@

Not: S8VS-01505 aşağıda gösterilmiştir.

Mühendislik Verisi (15-W, 30-W Modeller)
■ Derating Eğrisi
S8VS-015@@

S8VS-03005/S8VS-03012

S8VS-03024

Not: 1. Dahili parçalar bazen hasar görebilir veya bozulabilir. Güç
kaynağını derating eğrisi dışında kalan alanlarda kullanma-
yın (örn. yukarıdaki grafikte  A tarama ile gösterilen alan).

2. Eğer derating sorunu varsa, zorlamalı hava soğutma
kullanın. 

3. Standart ya da yatay montaj kullanırken en az 20 mm
boşluk bırakın. 20 mm mümkün değilse, boşluğun en az
10 mm olduğundan emin olun. Böyle bir durumda, ilgili
derating eğrisini 5°C azaltın.

4. Güç Kaynakları’nı bir dikey yığında yatay şekilde monte
ederken, Güç Kaynakları arasında en az 75 mm boşluk
bırakın. 75 mm mümkün değilse, ilgili deratin eğrisini
boşluktaki her 5-mm azalmada 1°C azaltın. Fakat, en az
25 mm boşluk bırakın. Böyle bir durumda, ilgili derating
eğrisini 10°C azaltın.

1

2

4

5

6

3

Not: 1. Sigorta (L) tarafındadır. Kullanıcının değiştirebileceği bir şey DEĞİLDİR.
2. Bu, emniyet standartlarında belirtilen koruma toprak terminalidir.  Bu terminali her zaman BAĞLAYIN. 

No. İsim Fonksiyon
1 AC Giriş terminalleri (L), (N) Giriş hatlarını bu terminallere bağlayın. (Bkz not 1)
2 Koruyucu toprak terminal (PE) Toprak hattını bu terminale bağlayın. (Bkz not 2)
3 DC çıkış terminalleri (−V), (+V) Yük hatlarını bu terminallere bağlayın.
4 Çıkış indikatörü (DC ON: Yeşil) Doğru akım (DC) çıkışı açıkken yanar.
5 Düşük gerilim indikatörü (DC DÜŞÜK: 

Kırmızı)
Çıkış geriliminde düşme algılandığında yanar. 

6 Çıkış gerilim ayarlayıcı (V.ADJ) Gerilimi ayarlamak için kullanın.

1
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■ Montaj

Not: 1. Düzgün yapılmayan montaj ısı dağılımını engeller ve bazen
dahili parçalarda bozulma veya hasarlara sebep olabilir.
Kullanılan montaj yönü için bu ürünü derating eğrisi içinde
kullanın. Güç kaynağını aşağıda gösterildiği şekilde monte
edilmemiş yerlerde kullanmayın. 

2. Ürün yatay şekilde monte edilirken, bir montaj braketi
(S82Y-VS30P, ayrı satılır) kullanın.

3. Isı dağılımı olumsuz yönde etkilenir. Ürün yatay şekilde monte
edilirken, etiketli taraf yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

4. Güç Kaynağının üstünde ve altında PFP-M Uç Plakaları
kullanın. DIN rayına yatay şekilde monte ederken.

■ Aşırı Yük Koruması
Güç kaynağı, güç kaynağını aşırı akım sebebiyle oluşabilecek
muhtemel zararlardan koruyacak aşırı yük koruma fonksiyonu ile
donatılmıştır. Çıkış akımı min. nominal akımın %105 üstüne
çıktığında, çıkış gerilimini düşürecek şekilde koruma fonksiyonu
tetiklenir. Çıkış akımı nominal aralığa düştüğünde, aşırı yük koruma
fonksiyonu otomatik olarak sona erer.

Not: 1. Eğer kısa devre olur ya da aşırı akım durumu çalışma sırasında
devam ederse iç parçalar zamanla bozulabilir veya zarar
görebilir. 

2. Eğer güç kaynağı sıklıkla aşırı akıma yaratan veya yük tarafında
aşırı yük olan uygulamalarla kullanılırsa, iç parçalar bozulabilir
veya zarar görebilir. Güç kaynağını bu gibi uygulamalar için
kullanmayın.

■ Aşırı Gerilim Koruması
Aşırı gerilim olasılığını dikkate alın ve bir sistem geliştirin bu sayede
güç kaynağındaki geri besleme devresi arızalansa bile yük, aşırı
gerilime maruz kalmaz. Nominal gerilimin yaklaşık %130 veya daha
üstünde aşırı gerilim çıktığında, çıkış gerilimi KAPANIR. Güç
kaynağını en az üç dakika için kapatarak sıfırlayın ve sonra tekrar
açın.
 

Not: 1. Aşırı gerilimin sebebi giderilene kadar gücü tekrar açmayın.
2. S8VS-015’in aşırı gerilim koruması@@ zener diyot kıskacı

kullanır. Çıkış gerilimi yaklaşık %140 veya nominal çıkış
değerinden daha yüksekte (yaklaşık %140 ile %190)  tespit
edilecektir. İç geri besleme devresi herhangi bir şekilde zarar
görürse,  yük, kıskaçlı çıkış geriliminden zarar görebilir (nominal
çıkış geriliminin yaklaşık %140 ile %190’ı).Güç Kaynağı; çıkış,
aşırı gerilim koruma çalışması tarafından kapatılırsa tekrar
başlamaz.   Böyle bir durumda, güç kaynağını değiştirin.

■ Yığılma Akımı, Başlatma Süresi, 
Çıkış Tutma Süresi

 

■ Düşük Gerilim Alarm Göstergesi
LED (DC DÜŞÜK kırmızı) çıkış gerilim düşüşünü uyarmak için yanar.
Algılama gerilimi nominal çıkış geriliminin yaklaşık %80 (%75 ile
%90)’ına set edilmiştir.
Not: Bu fonksiyon güç kaynağı çıkış terminallerindeki gerilimi izler.

Gerçek gerilimi kontrol etmek için, gerilimi yük tarafında ölçün.

■ Referans Değerler

Not: MTBF ve ömür beklentisi açıklamaları için sayfa 15 ’a bakın.

DIN raylı yatay montaj

S82Y�VS30P

Etiketli taraf

S82Y�VS30P ile yatay olarak montaj*

DIN raylı standart montaj

S82Y�VS30P'li yatay montajS82Y�VS30P'li standart montaj
Not: Yandan montaj Braketi her iki taraftan monte edilebilir.
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Fasılalı 
çalışma

15�W Modeller 30�W Modeller

Yukarıdaki diyagramda yeralan değerler sadece referans içindir.

Madde Değer
Güvenilirlik (MTBF) 15 W: 610,800 saat, 30 W: 656,400 

saat
Servis ömrü 10 sn min.

+15%

−10%

0V

+30%
 (yaklaşık)

Aşırı gerilim korumasının 
çalışması

Değişken 
aralıkNominal

Çıkış
 gerilimi

Ç
ık

ış
 g

er
ili

m
i (

V
)

Yukarıdaki diyagramdaki değerler sadece referans içindir.

90% 96,5%

Başlangıç süresi (1.000 ms maks.)

AC giriş
gerilimi

AC giriş 
akımı

Çıkış 
gerilimi

Giriş uygulamasında yığılma akımı

Giriş OFFGiriş ON

Tutma süresi 
(20 ms min.)
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Yapı ve Cihazın Tanıtılması (60-W, 90-W, 120-W, 180-W, ve 240-W Modeller)
■ Cihazın Tanıtılması

Not: 1. Sigorta (L) tarafındadır. Kullanıcının değiştirebileceği bir şey
DEĞİLDİR.

2. Bu, emniyet standartlarında belirtilen koruma toprak
terminalidir.  Bu terminali her zaman bağlayın. 

3. Sadece S8VS-@@@24@@.
4. Sadece S8VS-@@@24@@ (S8VS-06024@ hariç).
5. NPN ve PNP çıkışlar mevcuttur. 
6. S8VS-@@@24A@ sadece (S8VS-06024A dışında).
7. S8VS-@@@24B@ sadece (S8VS-06024B dışında).

60-W Modeller
Standart Model Ekran Monitörlü Modeller
S8VS-06024 S8VS-06024@

Not: S8VS-06024A yukarıda 
gösterilmiştir.

90-W/120-W Modeller
Standart Modeller Ekran Monitörlü Modeller
S8VS-09024/S8VS-12024 S8VS-09024@@/S8VS-12024@@

Not: S8VS-12024A yukarıda
gösterilmiştir.

180-W Modeller
Standart Model Ekran Monitörlü Modeller
S8VS-18024 S8VS-18024@@

Not: S8VS-18024A yukarıda
gösterilmiştir.

240-W Modeller
Standart Model Ekran Monitörlü Modeller
S8VS-24024 S8VS-24024@@

Not: S8VS-24024A yukarıda
gösterilmiştir.
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No. İsim Fonksiyon
1 AC Giriş terminalleri 

(L), (N)
Giriş hatlarını bu terminallere 
bağlayın. (Bkz not 1)

2 Koruyucu toprak 
terminal (PE) 

Toprak hattını bu terminale bağlayın. 
(Bkz not 2)

3 DC Çıkış terminalleri
(−V), (+V)

Yük hatlarını bu terminallere 
bağlayın.

4 Çıkış göstergesi
(DC AÇIK: Yeşil)

Doğru akım (DC) çıkışı açıkken 
yanar.

5 Çıkış gerilim 
ayarlayıcı (V.ADJ)

Gerilimi ayarlamak için kullanın.

6 Ana ekran (Kırmızı)
(Bakınız not 3)

Ölçüm veya ayar değerini gösterir.

7 Çalışma 
Göstergesi 
(Turuncu)
(Bakınız not 3)

V Çıkış gerilimi görüntülendiğinde 
yanar. Düşük gerilim alarm değerinin 
ayarlanması sırasında yanıp söner.

A Çıkış akımının görüntülenmesi 
sırasında yanar.

Apk Pik tutma akımının görüntülenmesi 
sırasında yanar.

Yrs Bakım tahmin monitörünün 
görüntülenmesi sırasında yanar. Bakım 
tahmin monitörünün ayarı yapılırken 
yanıp söner. (S8VS-@@@24A@)

kh Toplam çalışma süresi monitörünün 
görüntülenmesi sırasında yanıp 
söner. Toplam çalışma süresi 
monitörünün ayarlanması sırasında 
yanıp söner. (S8VS-@@@24B@)

8 Mod Tuşu (Bkz not 3) Mod tuşunu, gösterilen parametreyi 
değiştirmek veya pik tutma akımı 
değerini sıfırlamak için kullanın.

9 Yukarı Tuşu (Bkz not 4) Yukarı tuşunu, ayar modunu 
değiştirmek veya ayar değerini 
artırmak için kullanın.

10 Aşağı Tuşu (Bkz not 4) Aşağı tuşunu, ayar modunu 
değiştirmek veya ayar değerini 
azaltmak için kullanın.

11 Alarm 
çıkışları 
(Bakınız 
not 4 
ve 5)

Düşük gerilim 
çıkış terminali 
(DC Düşük)

Çıkış geriliminde düşme 
algılandığında çıkış verir (gerilim 
düşüş = transistör KAPALI).

12 Bakım tahmin 
çıkış terminali 
(Yrs) 
(Bakınız not 6)

Tahmin ayar değeri ulaşıldığında 
çıkış verir (transistör KAPALI). 

Toplam 
çalışma süresi 
çıkış terminali 
(kh) (Bakınız 
not 7)

Toplam çalışma süresi ayar değeri 
ulaşıldığında çıkış verir (transistör 
KAPALI).

13 Ortak terminal Terminal 11 ve 12 için ortak terminal 
(emitör).
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Mühendislik Verisi (Sadece S8VS-@@@24@@)
■ Anahtarlama
S8VS-@@@24A@ Modelleri (ekran monitörlü) çıkış gerilimini, çıkış akımını, pik tutma akımını ya da  bakım tahmin monitör zamanını görüntüler.
S8VS-@@@24B@ Modelleri (ekran monitörlü) çıkış gerilimini, çıkış akımını, pik tutma akımını ya da  toplam çalışma zamanını görüntüler. 

Not: S8VS-06024@ için ayar modu yoktur.

■ Çalışma Modu
Güç kaynağının farklı durumları gösterilir.

Not: 1. Pik tutma akımı güç kaynağı çalıştıktan 3 saniye sonra akımı ölçmeye başlar. Yığılma akımı böylece ölçümü etkilemez. 
2. Fabrika ayarı için, çıkış gerilimi, güç kaynağı ilk kez AÇILDIĞINDA görüntülenir. Bundan sonra, çıkış gerilimi kapatma sırasında aynı

ekranda gösterilir.

■ Ayar Modu (S8VS-06024@ hariç)
Güç kaynağının çeşitli parametrelerini ayarlayın.

Not: 1. Değeri hızlı bir şekilde artırmak veya azaltmak için (9) yukarı tuşunu U veya (10) aşağı tuşunu D iki saniye veya daha uzun süreyle
basılı tutun.

2. S8VS-06024@ için ayar modu yoktur ve parametreleri nakliye ayarı sırasında sabitlenir.

Güç AÇIK

Çalışma modu

Mod tuşuna basın        ve 
üç saniye ya da daha fazla basılı tutun.
Veya 30 saniye ya da daha fazla tuşa basılmadı.

Model göstergesi

Ayar modu

Yukarı U ya da aşağı D  
tuşunu üç saniye ya  
da daha fazla basılı tutun.

Çıkış gerilimi
(Güç kaynağının gerilim çıkışı
izlenir ve görüntülenir.)

Çıkış akımı
(Güç kaynağının maksimum akım çıkışı 
izlenir ve görüntülenir.)

Pik tutma akımı
(Güç kaynağının maksimum akım çıkışı 
kaydedilir ve görüntülenir.)

Toplam çalışma süresi monitörü

Çıkış gerilimi
(Güç kaynağının gerilim çıkışı
izlenir ve görüntülenir.)

Çıkış akımı
(Güç kaynağının maksimum akım çıkışı 
izlenir ve görüntülenir.)

Pik tutma akımı (Bakınız not 1.)
(Güç kaynağının maksimum akım çıkışı  
kaydedilir ve görüntülenir.)

Bakım tahmin monitörü

Bakım Tahmin Monitörlü Modeller (S8VS-@@@24A@) Toplam Çalışma Süresi Monitörlü Modeller (S8VS-

Çalışma Modu

Düşük  
gerilim 
algılandı

Toplam  
çalışma 
süresi 1.000�saat adımlar

*
1 ile 50 ile 150 ( × 1000 h)

/

/

      3 saniye veya daha fazla basın ya da 
30 saniye veya daha fazla tuşa basılmadı.

 veya
3 saniye ya da  
daha fazla basın.

* Fabrika ayarları içinde 
   ters tip.

Bakım Tahmini Monitörlü Modeller  
(S8VS�@@@24A@)

Toplam Çalışma Süresi Monitörlü Modeller  
(S8VS�@@@24B@)

Çalışma Modu

Düşük  
gerilim 
algılandı

Bakım 
tahmini

18,5 ile 20,0 ile 27,5 (V)

0,1�V adımlar

* Fabrika ayarları ters 
   tipte.

*

0,5�yıl adımlar

*
0,0 ile 0,5 ile 5,0 (y)

/

/

      3 saniye veya daha fazla basın ya da 
30 saniye veya daha fazla tuşa basılmadı.

veya
3 saniye ya da  
daha fazla basın.

18,5 ile 20,0 ile 27,5 (V)

0,1�V adımlar

*
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■ Pik Tutma Akımı Sıfırlama
Çıkış akımının pik değeri (örn. pik tutma akımı) ekranda sıfırlanabilir.

Not: Pik tutma akımı değeri ayar modunda sıfırlanmaz.

■ Düşük Gerilim Alarm Göstergesi
Çıkış gerilimi yetersiz olduğunda indikatör yanar.

Not: 1. Gerilim, ayar değerine veya üstüne geldiğinde, ekran, çıkış
gerilimi ekranına dönüşür.

2. Yukarıdaki ekranlar bakım tahmin monitörlü modeller içindir
(S8VS-@@@24A@)

■ Çoklu Alarmlar
İki veya daha fazla sayıda alarm aynı zamanda ortaya çıktığında

Not: 1. Düşük voltaj alarmı gösterildiğinde: Çıkış yük
göstergesine basın Bakım tahmin monitörü veya aşırı
ısınma alarmı gösterildiğinde: Düşük  gerilim alarm
göstergesine basın

2. Yukarıdaki ekranlar bakım tahmin monitörlü modeller içindir
(S8VS-@@@24A@)

Çalışma modu

Pik tutma akımı 
değer ölçümü 
başlar

Reset (sıfırlama)

2 saniye (Pik tutma akımı görüntülenecektir 
                  sıfırlandıktan sonra 2 saniye.)

        3 saniye ya da daha fazla basın.

Çalışma 
Modu

Çıkış 
akımı

Pik tutma
akımı

Bakım 
tahmin 
monitörü

Düşük gerilim 
alarmı

Düşük gerilim gerçekleşir.

Çıkış gerilimi alt limiti

(Bakınız 
not.)

Not: Gösterge alternatif 
olarak alarm (        ) 
ve çıkış gerilimi alt 
limitini gösterir.

Çalışma 
Modu

Düşük gerilim 
alarmı

Bakım 
tahmini
izleme

Gösterge okun yönünde 
her iki tarafa doğru 
2 s'de bir kayar.

(Bakınız not.)

(Bakınız not.)
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■ Kendi Kendini Teşhis Fonksiyonu
Aşağıdaki tabloda gösterilen numaralar  Cihazın Tanıtılması’nda  ve 8ve10 sayfalarında kullanılır. 

Not: 1. ”---”, ”e01”, ”e02” ve ”e03” hatalarının muhtemel nedeni harici gürültüdür.
2. ”h%t” hatasının muhtemel nedenleri, derating eğrisi alanı dışında çalışma, havalandırma hatası ve yanlış yönde montajdır.
3. ”h%t” hata durumu üç veya daha fazla saat devam ederse, bakım tahmin izleme fonksiyonu geçersiz olur. Yrs çıkışı ((12) Bakım tahmin

çıkış terminali (Yrs)) KAPALI kalır ((12) Bakım tahmin çıkış terminali (Yrs) ve (13) Alarm çıkış ortak terminali arasında devamlılık yoktur).
Böyle bir durumda çıkış doğru olsa bile güç kaynağını değiştirin, çünkü iç parçalar zarar görebilir.

4. ”h%t” hata algılama fonksiyonu sadece S8VS-@@@24A/-@ içindir.

(6) Ana ekran Tanım Çıkış durumu Düzeltme metodu Düzeltme sonrasındaki 
ayar

Gerilim veya akımda gürültü 
saptandı

Değişim yok Otomatik düzeltme Değişim yok

Aşırı ısınmış (12) Bakım tahmin 
çıkış terminali (Yrs) 
KAPANIR.

Otomatik düzeltme Değişim yok

Düşük gerilim alarm değeri hafıza 
hatası

(11) Düşük gerilim 
çıkış terminali (DC 
DÜŞÜK) KAPANIR.

(9) Yukarı Tuşunu U veya (10) Aşağı 
Tuşunu D üç saniye basılı tutun ve ilgili 
noktanın ayar değerini kontrol edin. 
Ayar değeri 
nakliye ayarına geri dönmelidir

Nakliye ayarı veya 
ayar modunda tekrar 
yapılan ayar

Bakım tahmin monitörü veya 
toplam çalışma süresi 
monitörünün alarm ayar değerinin 
hafıza hatası

(12) Bakım tahmin 
çıkış terminali (Yrs) 
KAPANIR veya 
toplam çalışma 
süresi çıkış terminali 
(kh) KAPANIR.

Diğer hafıza hatası (11) Düşük gerilim 
çıkış terminali (DC 
DÜŞÜK) KAPANIR.
(12) Bakım tahmin 
çıkış terminali (Yrs) 
KAPANIR veya 
toplam çalışma 
süresi çıkış terminali 
(kh) KAPANIR.

AC girişi kapatıp açın. 
Ürün sıfırlanmazsa, satıcıya başvurun.

Değişim yok
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■ Bakım Tahmini
(S8VS-@@@24A@)

Bakım tahmini ayarlı değere ulaştığında görüntülenir.

■ Gösterge ve Çıkış
Ürün satın alındığında, ”ful” gösterilir. Elektrolitik kapasitörler
yıprandıkça, gösterge ”hlf” olarak değişir. ”ful” Güç kaynağı ilk
açıldıktan sonra bakım tahmin ekranı için yaklaşık bir ay boyunca
gösterilir. Yığılan değer daha sonra çevre şartlarına bağlı olarak
gösterilir. (Ancak, kullanma ortamına ve bakım tahmini için ayar
değerine bağlı olarak, ”hlf” göstergesi görünmeyebilir.)

S8VS-06024A:
Bakım için kalan zaman iki yıldan aza indikten sonra, gösterge
otomatik olarak, çalışma saati arttıkça ”1.5”’dan”1.0”’a”0.5”’a ”0.0”’a
(yıl) azalan bir değere dönüşür. Kalan süre 0,5 yıldan az olursa, bir
alarm (a02) ve ”0.0” dönüşümlü olarak gösterilir.

S8VS-09024A@/S8VS-12024A@, 
S8VS-18024A@/S8VS-24024A@:
Eğer bakım tahmin ayarı L (0,5-yıl adımlarla 0,0 ile 5,0 arasında
isteğe göre ayarlanabilir) iki yıldan daha yüksek bir değere
ayarlanmışsa, bakım için kalan zaman çıkartıldıktan sonra gösterge
yılları ayarlamak için otomatik olarak değişir ve alarm (a02)ile kalan
zaman dönüşümlü gösterilir.
Eğer ayar 2,0 yıldan az ise, kalan zaman iki yıldan az olduğunda
gösterge (1,5) değerine değişir ve kalan zaman ayar zamanından az
olduğunda alarm (a02) ve kalan zaman (L – 0,5) birlikte gösterilir.

Eğer alarm (a02)ve nümerik değer dönüşümlü olarak gösterilirse,
transistör ((12) bakım tahmin çıkış terminali (Yrs)) bakım ihtiyacını
göstermek için KAPANIR. (Bakım tahmin süresi ulaşıldığında
transistör KAPANIR , örn. (12) bakım tahmin çıkış terminali (Yrs) ile
(13) alarm çıkış ortak terminali arasında süreklilik yoktur.) 

Not: 1. Bakım için kalan zaman sürekli çalışmaya bağlıdır, güç
kaynağının KAPALI zaman dahil değildir.

2.  ”ful”  bozulmanın hızını değerlendirmek için yaklaşık bir
aylık bir süre tamamlanıncaya kadar gösterilir ve çıkış AÇIK
kalır ((12) bakım tahmin çıkış terminali (Yrs) ile (13) alarm
çıkış ortak terminali arasındaki devamlılık).

3. Ekrana ilgili detaylı bilgi için, Bakım tahmin monitör
fonksiyonu altında gösterge değeri ile ayar değerinin
çıkışları arasındaki ilişkiye bakın. 

Çalışma 
Modu

Çıkış 
gerilimi

Bakım 
tahmin 
monitörü

Değişime kadar 
kalan süre

Bakım tahmini 
ayarlı değere ulaştı.

Çıkış 
akımı

Pik tutma
akımı

(Bakınız 
not.)

Not: Gösterge alternatif 
olarak alarm (        ) 
ve değişime kadar 
kalan süreyi 
gösterir.

Kalan sürenin 0,5 
yıldan daha küçük 
olması ve alarmın 
verilmesi 
durumunda.
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■ Bakım Tahmin Monitör Fonksiyonu
Güç kaynağı elektrolitik kapasitörler ile donatılmıştır.
Elektrolitik kapasitörün içindeki elektrolit kauçuk contadan sızar ve
zamanla buharlaşır, bu kapasitans azalması gibi karakteristiklerin
bozulmasına yol açar.
Elektrolitik kapasitörün karakteristiklerinin bu şekilde bozulması
sebebiyle, zaman için güç kaynağının performansı düşer.

Bakım tahmin monitörü fonksiyonu elektrolitik kapasitörlerin
bozulması sebebiyle güç kaynağının bakıma ihtiyacı olacağı süreyi
yaklaşık olarak gösterir. Güç kaynağı bakımı tahmini için kalan süre
ayarlanan süreye ulaştığında, bir alarm gösterilir ve çıkış sinyali
tetiklenir.
Bu fonksiyonu güç kaynağının yaklaşık değişim zamanını bilmek için
kullanın.
Not: Bakım tahmin monitörü, elektrolitik kapasitörün bozulmasına

dayanarak bakım için kalan yaklaşık zamanı gösterir. Diğer
sebeplerden oluşan hataları tahmin etmez.

Gösterilen Değerler ile Set Değerleri Çıkışı Arasındaki İlişki

■ Çalışma Prensibi
Elektrolitik kapasitörün bozulma hızı ortam sıcaklığına bağlı olarak
değişir. (Genel olarak bu hız ”Her 10°C” için İki Kuralını izler;
sıcaklıktaki her 10°C artışla Arrhenius’s denklemine göre aşınma
oranı ikiye katlanır.) S8VS-@@@24A/-@ güç kaynağının içindeki
sıcaklığı izler ve çalışma saatleri ile iç sıcaklığa bağlı olarak aşınma
miktarını hesaplar. Bu aşınma miktarını değerlendirerek, güç
kaynağı bakım için kalan zaman ayarlanan değere ulaştığında alarm
göstergesi ve çıkış verir.
Not: 1. İç elektronik parçaların aşınması sebebiyle, bakım tahmin 

monitörü gösterge ve çıkışı verilmemiş olsa bile alındıktan 
yaklaşık 15 yıl sonra güç kaynağını değiştirin.

2. Bakım tahmin monitörü çalışma şartlarına göre hızlanır 
veya yavaşlar. Göstergeyi periyodik olarak kontrol edin.

3. Bakım tahmininin artması veya azalması çıkışın sürekli 
AÇILIP/KAPANMASINA neden olabilir.
Yalnızca S8VS-09024A@, S8VS-12024A@, S8VS-
18024A@ ve S8VS-24024A@ çıkışla donatılmıştır.

4. Bakım tahmin monitörünün hassasiyeti AC girişin sıklıkla 
AÇILIP/KAPANDIĞI uygulamalardan ters olarak etkilenir.

■ Referans Değerler

Not: Bakım tahmini dahili elektrolitik kapasitörün gerçek çalışma
koşulları altındaki hizmet ömrüdür (Güç kaynağının dahili
sıcaklığı her zaman izlenir) ve müşterinin çalışma koşullarına
göre değişir. Bakım tahmini için maksimum periyod 15 yıl
olarak alınmıştır.

(L−0.5)

5,0

L=2,5

L=0,5

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Baslangıç  
kapasitesi

Değişime kadar bakım tahmin 
1,0 ≤ T < 1,5 koşulunu sağladığı sürece 
ana ekranda "1,0" gösterilir.

L 2,5 ve 5 yıl arasında ayarlanması durumunda.

Bakım tahmin monitörü çıkışı

T: Bakıma kadar 
     kalan süre

Nümerik değer 
zaman ile azalır.

Ana ekranKapasitörün Kapasitesi

Değişimdeki
kapasite seviyesi

L: Bakım tahmin set değeri (Bkz not.) 0,0 
ile 5,0, 0,5 adımlar

Not: Bu fonksiyon yalnızca S8VS�09024A@, 
S8VS�12024A@, S8VS�18024A@, ve 
S8VS�24024A@,'de ayarlanabilir 

Güvenilirlik 
(MTBF)

Değer
Bakım Tahmin Monitörlü • Standart tipler 

Monitör tipleri
• Toplam Çalışma Süresi Monitörlü 
tipler

60 W: 400,000 saat, 230,000 saat,
90 W: 390,000 saat, 200,000 saat,
120 W: 280,000 saat, 190,000 saat,
180 W: 260,000 saat, 180,000 saat,
240 W: 220,000 saat, 160,000 saat,

Tanım MTBF Hatalar Arasındaki Ortalama Zaman demektir, 
kazara oluşan cihaz hatalarının olasılıklarına göre 
hesaplanır ve cihazların güvenilirliklerini gösterir.
Bu yüzden, cihazın ömrünü göstermesi gerekli değildir.

Servis 
ömrü

10 sn min.

Tanım Ömür beklentisi, çevre sıcaklığı 40°C yük oranı %50 
altındaki çalışma saatlerinde ömür beklentisini gösterir.  
Normalde bu, dahili aluminyum elektrolitik kapasitörün 
ömür beklentisi ile belirlenir.
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■ Toplam Çalışma Süresi Monitörlü Modeller (S8VS-@@@24B@)

S8VS-06024B
Güç kaynağının çalışma süresinin yığılma değeri toplam çalışma
süresi olarak gösterilir. 0 (kh) alındıktan sonra ilk olarak gösterilir ve
sonra çalışma zamanı yığıldıkça ekran 1-kh adım ilerler. Ancak,
S8VS-06024B’nin alarm fonksiyonu yoktur (ayarlama, ekran veya
çıkış). 

S8VS-09024B@/S8VS-12024B@/
S8VS-18024B@/S8VS-24024B@
Toplam çalışma süresi ayar değeri ulaşıldığında ekran görünür. 

Güç kaynağının çalışma süresinin yığılma değeri toplam çalışma
süresi olarak gösterilir. 0 (kh) alındıktan sonra ilk olarak gösterilir ve
sonra çalışma zamanı yığıldıkça ekran 1-kh adım ilerler. Toplam
çalışma süresi, önceden belirlenmiş alarm ayarı değerine
ulaştığında, bir alarm (a02) ve toplam çalışma süresi monitörü,
transistörden ((12) Kh) harici bir cihaza verilen çıkış ile birlikte,
dönüşümlü olarak gösterilir. 
(Alarm ayar değeri ulaşıldı=KAPALI, örn. (12) toplam çalışma süresi
çıkış terminali (kh) ile (13) alarm çıkış ortak terminali arasında
süreklilik yoktur.)
Alarm ayar değeri ayar modunda değiştirilebilir. 

Örnek: 88 kh’nin Toplam Çalışma Süresi Ayar Değeri 
Ulaşıldığında Alarm Görüntülenir.

Not: Toplam çalışma süresi sıfırlanamaz. Alarmı silmek için, alarm
ayar değerini toplam çalışma süresi olarak gösterilen değerin
üstüne çıkartın. 

Zaman Grafiği

Not: Ayarlama yalnızca aşağıdaki modeller için uygundur: 
S8VS-09024B@, S8VS-12024B@, S8VS-18024B@, 
S8VS-24024B@

Not: 1. Toplam çalışma süresi güç kaynağının KAPALI olduğu
süreyi kapsamaz.  

2. Toplam çalışma süresi güç beslenirken geçen toplam süreyi
ölçer ne güç kaynağında bulunan elektrolitik kapasitördeki
bozulmasıyla ne de çevre sıcaklığının etkisiyle bir bağlantısı
vardır.  

Çalışma modu

Toplam  
çalışma  
süresi

Toplam çalışma süresi

Toplam çalışma süresi set değeri ulaşıldı.

(Bakınız not.) 

Çıkış 
gerilimi

Çıkış akımı

Pik tutma 
akımı

Not: Alarm (a02) ve 
toplam çalışma 
süresi alternatif 
olarak 
gösterilecektir. 

Toplam 
çalışma süresi

50 kh

0 kh

AC giriş

Alarm çıkışı
Set değeri = 50 kh 
(Bkz not.)
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Mühendislik Verisi (60-W, 90-W, 120-W, 180-W, 240-W 
Modeller)
■ Derating Eğrisi

Not: 1. Sağ yandan montaj için yandan montaj braketi kullanma
(240-W Modelleri dışında).

2. Dahili parçalar bazen hasar görebilir veya bozulabilir. Güç
kaynağını derating eğrisi dışında kalan alanlarda kullanma-
yın (örn. Yukarıdaki grafikte  A tarama ile gösterilen alan),

3. Eğer derating sorunu varsa, zorlamalı hava soğutma
kullanın. 

■ Montaj

Not: Düzgün yapılmayan montaj ısı dağılımını engeller ve bazen
dahili parçalarda bozulma veya hasarlara sebep olabilir. Ayrıca
bakım tahmin monitörü fonksiyonunda hataya da sebep olabilir.
Sadece standart montaj metodu kullanın.

■ Aşırı Yük Koruması
Güç kaynağı, güç kaynağını aşırı akım sebebiyle oluşabilecek
muhtemel zararlardan koruyacak aşırı yük koruma fonksiyonu ile
donatılmıştır. Çıkış akımı min. nominal akımın %105 üstüne
çıktığında, çıkış gerilimini düşürecek şekilde koruma fonksiyonu
tetiklenir. Çıkış akımı nominal aralığa düştüğünde, aşırı yük koruma
fonksiyonu otomatik olarak sona erer.

Not: 1. Eğer kısa devre olur ya da aşırı akım durumu çalışma sırasında
devam ederse iç parçalar zamanla bozulabilir veya zarar
görebilir. 

2. Eğer güç kaynağı sıklıkla aşırı akıma yaratan veya yük tarafında
aşırı yük olan uygulamalarla kullanılırsa, iç parçalar bozulabilir
veya zarar görebilir. Güç kaynağını bu gibi uygulamalar için
kullanmayın.

■ Aşırı Gerilim Koruması
Aşırı gerilim olasılığını dikkate alın ve bir sistem geliştirin bu sayede
güç kaynağındaki geri besleme devresi arızalansa bile yük, aşırı
gerilime maruz kalmaz. Nominal gerilimin yaklaşık %130 veya daha
üstünde aşırı gerilim çıktığında, çıkış gerilimi KAPANIR. Güç kayna-
ğını en az üç dakika için kapatarak sıfırlayın ve sonra tekrar açın.
 

Not: Aşırı gerilimin sebebi giderilene kadar gücü tekrar açmayın.

■ Yığılma Akımı, Başlatma Süresi, 
Çıkış Tutma Süresi

 

−20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

120

100

80

60

40

20

0

Y
ük

 (
%

)

Çevre �s�s� (°C)

Bak�n�z not 

1

Üst Üst

Standart montaj Yüz�yukarı montaj

Doğru Hatalı

0 50 100 0 50 100
Çıkış akımı (%)

Ç
ık

ış
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er
ili

m
i (

V
)

Çıkış akımı (%)

Ç
ık

ış
 g

er
ili

m
i (

V
)

Fasılalı çalışma

60�W/90�W/120�W/180�W Modeller 240�W Modeller

Yukarıdaki diyagramda yeralan değerler sadece referans içindir.

+15%

−10%

0V

+30%
 (yaklaş�k)

Aş�r� gerilim korumas�n�n 
çal�şmas�

Değişken  
aral�kNominal 

ç�k�ş
 gerilimi

Ç
�k

�ş
 g

er
ili

m
i (

V
)

Yukar�daki diyagramdaki değerler sadece referans içindir.

90% 96,5%

Baslang�ç süresi (1.000 ms maks.)

AC giriş
gerilimi

AC giriş 
ak�m�

Ç�k�ş 
gerilimi

Giriş uygulamas�nda y�ğ�lma ak�m�

Giriş OFFGiriş ON

Tutma süresi 
(20 ms min.)
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■ Düşük Gerilim Alarm Fonksiyonu (Gösterge ve Çıkış) 
(S8VS-@@@24@@ Sadece)

Çıkış gerilimi düşüşü algılandığında, bir alarm (a01) ve en düşük
çıkış gerilim değeri gösterilir. Algılama gerilimi  preset değeri ayar
modunda değiştirilebilir. 
( 18,5 ile 27,5 V (18,5 ile 26,3 V S8VS-24024@@ için), 0,1-V
adımlarla. S8VS-06024@ için değer 20,0 V olarak sabitlenir.)
Bunun da ötesinde, harici bir cihaza transistörden hatayı bildirmek
için çıkış ((11) düşük gerilim çıkış terminali (DC DÜŞÜK) bildirilir
(S8VS-06024@ dışında). (Çıkış gerilim düşüşü = KAPALI, örn. (11)
düşük gerilim çıkış terminali (DC DÜŞÜK) ile (13) alarm çıkış ortak
terminali arasında süreklilik yoktur.)

Örnek: S8VS-09024@@ Gerilim Çıkışı Set Değeri (19,0 V) 
veya Daha Düşük Olduğunda Alarm Çıkışı Verir
:

Not: 1. AC güç sağlandığı için çalışma yaklaşık üç saniye sonra
başlar.

2. Alarm ayar modunda gösterilmez.
3. Çıkış gerilimi alarm göstergesini sıfırlamak için geldiğinde

 ((8) Mod Tuşu) basın.
4. Düşük gerilim alarm fonksiyonu güç kaynağının çıkış

terminal gerilimini izler. Gerilimi hassas olarak kontrol etmek
için, gerilimi yük ucunda ölçün.

Not: 1. AC güç sağlandığı için çalışma yaklaşık üç saniye sonra
başlar.

2. Düşük gerilim alarmı fonksiyonu, AC giriş kesintisi 20 ms
içinde düzelmediğinde de çalışabilir.

Ç�k�ş gerilimin 
set değeri (19,0 V) alt�na 
düşmesi ve alarm�n 
verilmesi durumunda

 

  

AC giriş 

Çıkış 
gerilimi

Düşük gerilim 
çıkışı  

Ana ekran Gerilim göstergesi

Düşük gerilim 
algılama değeri 
alarmı 

Çalışma 
modu

Çıkış gerilimi 
en düşük.değeri
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Boyutlar
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir.

Not: Çizim S8VS-03024 modelidir.

Not: Çizim S8VS-06024A modelidir.

Not: Çizim S8VS-12024A modelidir.

Not: Çizim S8VS-18024A modelidir.

S8VS�015@@ (15�W)
S8VS�030@@ (30�W) 4,8

(Kayma: 10 maks.)

4,8
(Kayma: 10 maks.)

35,2

96,4 22,5
4

85

97
11,3

35,4

108,3

1 40

10

74 95

Beş, Kare pullu 
M4

Ray durdurucu

4,5
(Kayma: 15 maks.)

S8VS�06024 (60�W)
S8VS�06024@ (60�W)

110,5
10,8

34,9

121,3

1

94 115

10

50

Beş, Kare pullu 
M4

Ray durdurucu
Vidasız blok (2,5 mm pitch)

4,5
(Kayma: 15 maks.)

S8VS�09024 (90�W)/S8VS�12024 (120�W)
S8VS�09024@@ (90�W)/S8VS�12024@@ 

94 115

10

75 4,5

125,3

120,3

34,9

S8VS�18024 (180�W)
S8VS�18024@@ (180�W)
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Not: Çizim S8VS-24024A modelidir.

■ DIN Rayı (Ayrı Sipariş Edin)
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir.

Bağlantı Rayı (Malzeme: Alüminyum)

Bağlantı Rayı (Malzeme: Alüminyum)

Uç Plakası

125,3

120,3

34,9

10

50

94

100

115

Yedi, Kare pullu 
M4

Ray durdurucu
4,5 (Kayma: 15 maks.)

S8VS�24024 (240�W)
S8VS�24024@@ (240�W)

Ray durdurucu

4,5

15 25 25
10 10

1.000 (500) *

25 25 15(5) *

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

* Parentez içindeki değerler 
   PFP�50N içindir.

PFP�100N
PFP�50N

4,5

15 25 25
10 10

1.000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16

PFP�100N2

1,3

4,8

35,5 35,5
1,8

1,8

10
6,2

1

50

11,5

10

PFP�M

M4 yaylı pul

M4×8
yassı� 

başlı vida
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■ Montaj Braketleri

Not: 240- W modelini monte etmek için iki adet gerekir. 

İsim Model
Yandan montaj braketi (15- ve 30- W modelleri için) S82Y-VS30P
Yandan montaj braketi (60-, 90- ve 120- W modelleri için) S82Y-VS10S
Yandan montaj braketi (180-W modelleri için) S82Y-VS15S
Yandan montaj braketi (240-W modelleri için) S82Y-VS20S
Önden montaj braketi (60-, 90-, 120-, 180- ve 240- W modelleri için) (Bakınız 
not.) 

S82Y-VS10F

Tip Model Boyutlar Görünüm
Yandan montaj braketi
(15-, 30-W modeller için)

S82Y-VS30P

Yandan montaj braketi
(60-, 90-, 120-W modeller için)

S82Y-VS10S

Yandan montaj braketi
(180-W modeller için)

S82Y-VS15S

Yandan montaj braketi
(240-W modeller için)

S82Y-VS20S

Önden-montaj braketi
(60-, 90-, 120-, 180- ve 240-W 
modeller için)

S82Y-VS10F

11,25

12,5

İki, 3,5 çap

7,1

7563

4�R5

R1,75

8�C1

4�R1

R0,2

R1

R1
R0,2

3,5

8

8

0,5

2,5

15 15
63,5

93,6±0,1

109,4±0,1

11

85,4±0,1
34±0,1

53

15  0
±0,2

Not: 1. Geri dönüş kesitinin yönü: 
Kavisin içi

 2. Geri dönüş kesitinin 
yüksekliği: 0,1 maks,

 3. Kavis içinin yar� çap�: R2
 4. Kavis aç�s�: 90°±1°

28

22,5±0,1

 

35
64

t = 2,0

80 60

55±0,1 13

4,5 çap±0,1 Sol taraftan montaj Sağ taraftan montaj

t = 2,0

89 78
55 ±0,147,5

4,5 çap ±0,1

80 60 ±0,1

Sol taraftan montaj

*Sağ taraftan montaj da mümkündür.

60
±0

,1

55±0,1 13

80

78

114

4,5 çap±0,1

t = 2,0

60

Sol taraftan montaj

*Sağ taraftan montaj da mümkündür.

41

35±0,1

40
50

4,5 çap±0,1

35 25

10
7,3

(60�, 90�, 120�, 
180�W tipleri için)

(240�W tip için)

*240�W tipi için iki adet  
S82Y �VS10F braket kullan�n.
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Emniyet Uyarıları

■ Güvenli Kullanım İçin Uyarılar

Montaj
Ürünün uzun dönemli güvenilirliğini arttırmak için düzgün ısı 
dağılımını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alın. Montaj 
sırasında cihazların etrafında hava dolaşımı sağladığınızdan emin 
olun. Ortam sıcaklığının derating eğrisi aralığını aştığı yerlerde 
kullanmayın.
Montaj için delik açarken, deliklerin ürünün iç kısmına girmemesine 
dikkat edin.

(15-W ve 30-W Modeller)
Düzgün yapılmayan montaj ısı dağılımını engeller ve bazen dahili 
parçalarda bozulma veya hasarlara sebep olabilir. Kullanılan montaj 
yönü için bu ürünü derating eğrisi içinde kullanın.
Ürün yatay şekilde monte edilirken, bir montaj braketi kullanın.
Isı dağılımı olumsuz yönde etkilenir. Ürün yatay şekilde monte 
edilirken, etiketli taraf yukarı bakacak şekilde yerleştirin. 
Yatay ya da yatay şekilde montajlarken bile daima 20 mm’lik bir 
boşluk bırakın. 20 mm boşluk mümkün değilse, en az 10 mm 
bırakılmalıdır. Güç Kaynakları’nı bir dikey yığında yatay şekilde 
monte ederken, Güç Kaynakları arasında en az 75 mm boşluk 
bırakın. Daha detaylı bilgi için, sayfa 8’deki Derating Eğrisine bakın.

(60-W, 90-W, 120-W, 180-W ve 240-W 
Modeller)
Düzgün yapılmayan montaj ısı dağılımını engeller ve bazen dahili 
parçalarda bozulma veya hasarlara sebep olabilir. Sadece standart 
montaj metodu kullanın.

Kablolama
Toprağa tam bağlayın. Emniyet standartlarında belirtilen koruma 
toprak terminali kullanılır.  Toprağa tam bağlanmamışsa, elektrik 
şoku ya da arıza meydana gelebilir.
Küçük yangın meydana gelebilir. Giriş ve çıkış terminallerinin doğru 
kablolandığından emin olun.
Terminalleri sıkarken, terminal bloğuna 100 N’dan büyük güç 
uygulamayın.
Gücü açmadan önce çalışma için ürünü kaplayan kağıtları 
çıkarttığınızdan emin olun böylece ısı dağılımı engellenmez. 
Anormal yüklerin sebep olabileceği duman veya yanmayı önlemek 
için S8VS ye bağlanacak kablolar için aşağıdaki malzemeleri 
kullanın.

Tavsiye Edilen Kablo Tipi
15-W ve 30-W Modeller

60-W, 90-W, 120-W, 180-W ve 240-W Modeller

Kurulum Ortamı:
Güç kaynağını titreşime ya da şoklara maruz kalan alanlarda 
kullanmayın. Güç kaynağını, kontaktörler veya titreşim kaynağı olan 
diğer cihazlardan mümkün olduğu kadar uzağa kurun.
Güç Kaynağını güçlü,
  yüksek frekanslı, gürültü ve şok dalgası kaynaklarından yeteri kadar 
uzağa kurun.

Çalışma Ömrü
Güç kaynağının ömrü, içinde kullanılan elektrolitik kapasitörlerin 
ömrü ile belirlenir. Burada, Arrheniu Kanunları geçerlidir, örn., ömür 
her 10°C artış ile yarıya iner veya her 10°C düşüşle ikiye katlanır. Bu 
sebeptendir ki güç kaynağının ömrü iç sıcaklığının düşürülmesi ile 
artar.

Çevre Çalışma ve Depolama Ortamı
Güç kaynağını −25 ile 65°C sıcaklıklarda ve %25 il %90 arası − nemli 
ortamlarda saklayın.
Güç Kaynağını derating eğrisi dışında kalan alanlarda kullanmayın, 
aksi takdirde iç parçalar bozulabilir veya zarar görebilir.
Güç kaynağını %25 ile %85 nemde kullanın.
Güç kaynağını doğrudan güneş ışığına maruz yerlerde kullanmayın.
Sıvıların, yabancı cisimlerin veya  aşındırıcı gazların ürünlerin içine 
girebileceği yerlerde kullanmayın.

Bazen küçük elektrik şokları, yangın ya da ürün arızası 
meydana gelebilir. Ürünü demonte etmeyi, değiştirmeyi 
veya tamir etmeyi ya da ürünün iç kısımlarına dokunmayı 
denemeyin.

Bazen küçük yanıklar meydana gelebilir. Güç açık iken 
veya güç KAPALI hale geldikten hemen sonra ürüne 
dokunmayın.

Bazen yangın meydana gelebilir. Terminal vidalarını özel 
tork ile sıkın (15 ve 30 W Modeller:  0,8 ile 1,0 N·m
60, 90,120, 180 ve 240 W Modeller: 1,08 N·m).

Bazen elektrik şoklarına bağlı küçük yaralanmalar 
meydana gelebilir. Cihaza besleme verilirken terminallere 
dokunmayın. Kablolamadan sonra daima terminal 
kapağını kapatın.
Bazen küçük elektrik şokları, yangın ya da ürün arızası 
meydana gelebilir. Kurulum çalışmasından kaynaklanan 
hiçbir metal parçasının ya da iletkenin ya da hiçbir kırpıntı 
ya da kesiğin ürüne girmesine izin vermeyin. 

 !UYARI

*1

*1*2

*1. Hava akımı
*2. 20 mm min.

Model Bükülmüş kablo Katı kablo
S8VS-03005 AWG18 ile 14

(0,9 ile 2,0 mm2)
AWG18 ile 16
(0,9 ile 1,1 mm2)

Diğer modeller AWG20 ile 14
(0,5 ile 2,0 mm2)

AWG20 ile 16
(0,5 ile 1,1 mm2)

Model Tavsiye edilen kablo boyutu
Vidalı terminal için Alarm çıkış terminali 

için
S8VS-06024@ AWG14 ile 20 

(Çapraz kesit 0,517 ile 
2,081mm2)

---

S8VS-09024@@
S8VS-12024@@
S8VS-18024@@
S8VS-24024@@

AWG14 ile 18 
(Çapraz kesit 0,823 ile 
2,081mm2)

AWG18 ile 28
(Çapraz kesit 0,081 ile 
0,823mm2)
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S8VS-@@@24A@ Modeller sadece
Güç kaynağını uzun süreli saklamalarınızda, kalan servis ömrü 
fonksiyonunu koruması için aşağıdaki koşulları sağlayın.
• Üç aydan uzun saklayacaksanız, çevre sıcaklığı aralığı −25 ile 

+30°C ve nem aralığı %25 ile %70 olan yerlerde saklayın.

Periyodik Kontrol (S8VS-09024@@, 
S8VS-12024@@, S8VS-18024@@ ve 
S8VS-24024@@ sadece)
Güç kaynağının genel çalıştırma koşullarında bakım tahmin monitör 
alarmı çıkışını vermesi birkaç yıl ile 10 yıldan daha fazla bir süreyi 
alabilir (S8VS-@@@24A@). Toplam çalışma süresi monitörü (S8VS-
@@@24B@) bazı ayarlara göre bakım tahmin monitörü ile benzer 
şekilde olabilir. Uzun süreli çalışma sırasında, aşağıdaki işlemi 
kullanarak bakım tahmin monitörü çıkışı ((12 yıl) veya toplam 
çalışma monitörü çıkışı ((12)kh) doğru olarak çalışıp çalışmadığını 
periyodik olarak kontrol edin. 
1. Çalışma modunu seç.
2. Çıkış ((12)Yrs/kh) AÇIK olduğunu kontrol edin ((12) ve (13) 

arasında devamlılık).
3. Çalışma modunda, Aşağı Tuşunu en az üç saniye  D (10) ve 

Mod Tuşunu M (8) aynı anda basılı tutun.
Ana ekran (6) ”a02.”’a değişir.
Göstergedeki  ”a02” aktif olmayan çıkış ((12)Yrs/kh) ((12) ile (13) 
arasında devamlılık yoktur) doğru fonksiyonu gösterir.

4. Düzgün duruma dönmek için tuşları bırakın.
Not: Periyodik kontrol sırasında DC çıkış AÇIK kalıyor.

Aşırı Akım Koruma
Eğer kısa devre olur ya da aşırı akım durumu çalışma sırasında
devam ederse iç parçalar zamanla bozulabilir veya zarar görebilir. 
Eğer güç kaynağı sıklıkla aşırı akıma yaratan veya yük tarafında
aşırı yük olan uygulamalarla kullanılırsa, iç parçalar bozulabilir veya
zarar görebilir. Güç kaynağını bu gibi uygulamalar için kullanmayın.

Alarm Çıkışı (S8VS-09024@@, 
S8VS-12024@@, S8VS-18024@@, 
S8VS-24024@@ Sadece)
Alarm çıkışı kullanılırken, maksimum nominallere, artık gerilime ve  
sızıntı akıma dikkat edin,. 
Transistör çıkışı: S8VS-için NPN@@@24@ Modeller

S8VS-için PNP@@@24@P Modeller
30 VDC maks., 50 mA maks.
AÇIK artık voltaj: 2 V maks.
KAPALI sızıntı akım: 0,1 mA maks.

Pil Şarjı
Pil yük olarak bağlanacaksa, bir aşırı akım sınırlama devresi ve bir 
aşırı gerilim koruma devresi monte edin.

Dielektrik Kuvvet Testi
Eğer giriş ve şasi (FG) arasında yüksek gerilim uygulanacaksa, 
dahili gürültü filtresinin LC’sinden geçer ve enerji saklanır. Eğer 
dielektrik test için kullanılan yüksek gerilim bir anahtar, zamanlayıcı 
veya benzer bir cihaz ile AÇIK ve KAPALI yapılıyorsa, impuls gerilimi 
gerilim KAPALI olduğunda yaratılır ve iç parçalar zarar görebilir. 
Implus gerilimlerinin oluşmasını engellemek için, uygulanan gerilimi 
test cihazı üzerine değişken bir resistör ile yavaşça azaltın veya sıfır 
kesişme noktasında gerilimi AÇIN ve KAPATIN. 

Yığılma (ani deşarj) Akımı
Iki veya daha fazla güç kaynağı aynı girişe bağlandığında, toplam 
akım her kaynağın akımının toplamıdır. Sigortaları ve devre kesicileri 
sigortalama veya çalışma karakteristiklerini gözönünde bulundurarak 
seçin, böylelikle sigortalar yanmaz ve kesiciler yığılma akımı 
sebebiyle kesmezler. 

Çıkış Gerilim Ayarlayıcı (V.ADJ)
Çıkış gerilim ayarlayıcı (V.ADJ) eğer gereksiz güç ile açılırsa zarar 
görebilir. Ayarlayıcıyı aşırı güç ile açmayın.
Çıkış gerilim ayarının tamamladıktan sonra, çıkış kapasitesi ya da 
çıkış akımının nominal çıkış kapasitesini ya da nominal çıkış akımını 
geçmediğine emin olun.

15-W, 30-W Modeller
Eğer çıkış voltajı −10%’dan daha düşük bir değere ayarlandıysa, 
düşük gerilim alarmı çalışabilir.

60-W, 90-W, 120-W, 180-W ve 240-W Modeller
Eğer çıkış voltajı 20 V’den (fabrika ayarı) düşük bir değere 
ayarlandıysa, düşük gerilim alarmı çalışabilir.
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DIN Raya Montaj
Bloğu DIN ray üzerine monte etmek için, Bloğun (A) kısmını  raya 
asın ve bloğu (B) yönünde bastırın.

Bloğu sökmek için, (C) kısmına düz uçlu bir tornavida ile bastırın ve 
bloğu çekin.

Seri Çalışma

(24-V Model)
Iki güç kaynağı seri olarak bağlanabilir.
(±) gerilim çıkışı iki güç kaynağı ile sağlanabilir.

Not: 1. Diyot şekildeki gibi bağlanır. Eğer yükte kısa devre olursa, 
güç kaynağı içinde ters gerilim oluşur. Eğer bu olursa, 
güç.kaynağı bozulabilir veya zarar görebilir. Diyotu her 
zaman şekildeki gibi bağlayın. 
Aşağıdaki nominal değerlere sahip diyot seçin.

2. Her ne kadar farklı spesifikasyonlara sahip ürünler seri 
olarak bağlanabilirlerse de, yük üzerinden akan akım en 
küçük nominal çıkış akımını aşmamalıdır.

3. 5-V ve 12-V Modelleri ile seri çalışma mümkün değildir.

Paralel Çalışma
Ürün paralel çalışma için tasarlanmamıştır.

Çıkış Gerilimi Olmadığında
Çıkış voltajının olmamasının sebebi aşırı akım ya da aşırı gerilimin 
çalışması olabilir. İç koruma, eğer güç kaynağı AÇIK hale gelirken 
yıldırım şoku gibi büyük miktarda şok gerilimi oluşursa çalışır.
Çıkış gerilimi yoksa, bize danışmadan önce lütfen aşağıdaki 
noktaları kontrol edin:
• Aşırı yük korumalı durum kontrolü:

Yükün aşırı yük durumunda veya kısa devrede olup olmadığını 
kontrol edin. Kontrol ederken yükten kabloları çıkartın.

• Aşırı gerilim veya iç koruma kontrolü (15- W Modelleri dışında):  
  Güç Kaynağını bir kez KAPATIN ve en az 3 dakika KAPALI 
bırakın. Sonra tekrar AÇIN ve durumun düzelip düzelmediğine 
bakın.

Harmonik Akım Atma Devreleri

(120-W, 180-W ve 240-W Modeller)
Harmonik akım atma devresi Güç Kaynağındadır. Bu devre giriş
AÇIK iken ses çıkarabilir fakat bu durum yalnızca iç devrelerin
sabitleşmesine ve üründe problem göstermemesine kadar sürer. 

Tip Schottky Bariyer diyot
Dielektrik kuvvet 
(VRRM)

Nominal çıkış geriliminin iki katı veya 
fazlası

İleri akım (IF) Nominal çıkış akımının iki katı veya 
fazlası

B

A

C

30 mm min.

Ray durdurucu

+V

−V

+V

−V

Doğru
AC (L)

AC (N)

AC (L)

AC (N)

+V

−V

+V

−V

Hatalı
AC (L)

AC (N)

AC (L)

AC (N)
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 Garanti ve Uygulama Değerlendirmeleri
Bu Kataloğu Okuyun ve Anlayın

Ürünleri almadan önce lütfen bu kataloğu okuyun ve anlayın. Sorularınız veya yorumlarınız için lütfen OMRON temsilcinize 
başvurun.

Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırması
GARANTİ
OMRON’un geniş garantisi, ürünün OMRON tarafından satıldığı tarihten itibaren bir yıl boyunca malzeme ve işçilik kusurlarından 
arınmış olduğunu belirtir.
OMRON, ÜRÜNLERİNİN İHLALSİZ, SATILABİLİR VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLMASI AÇISINDAN, DOĞRUDAN 
VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ALICI VEYA KULLANICI, 
ÜRÜNLERİN AMAÇLADIKLARI KULLANIM İÇİN İHTİYAÇLARINA UYGUNLUĞUNU KENDİSİ BELİRLER. OMRON, TÜM 
DİĞER AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİLERİ REDDEDER.

SORUMLULUK SINIRLAMALARI
OMRON, SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL VEYA CİDDİ SORUMLULUĞA DAYANSA DA, ÜRÜNLERLE HERHANGİ BİR 
ŞEKİLDE İLGİLİ ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇLARI OLAN ZARARLAR, KAR KAYBI VEYA TİCARİ KAYIPLARDAN SORUMLU 
DEĞİLDİR.
OMRON’un sorumluluğu hiçbir durumda, yükümlülüğe neden olan ürünün fiyatını aşmaz.
OMRON’UN İNCELEMESİ SONUCUNDA, ÜRÜNÜN DÜZGÜN KULLANILDIĞI, SAKLANDIĞI, MONTE EDİLDİĞİ VE BAKIMI 
YAPILDIĞI VE KİRLENMEYE, KÖTÜ KULLANIMA, YANLIŞ KULLANIMA VEYA YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLERE VEYA TAMİRE 
MARUZ KALMADIĞI TESPİT EDİLMESİ HARİCİNDE, OMRON ÜRÜNLERE YÖNELİK GARANTİ, ONARIM VEYA DİĞER 
TALEPLERLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Uygulama İle İlgili Konular
KULLANIMA UYGUNLUK
OMRON, müşterinin uygulamasındaki ürün kombinasyonu veya ürün kullanımı için geçerli olan standart, tüzük veya 
yönetmeliklere uygunluk açısından sorumlu tutulamaz.
Ürünün, birlikte kullanılacağı sistem, makine ve ekipmanlara uygunluğunu belirlemek için gerekli adımları atın.
Bu ürünle ilgili tüm yasakları öğrenin ve bunlara uyun.
TÜM SİSTEMİN RİSKLERE GÖRE TASARLANDIĞINDAN VE OMRON ÜRÜNLERİNİN TÜM CİHAZLAR VEYA SİSTEMİN 
AMAÇLANAN KULLANIMI İÇİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİP MONTE EDİLDİĞİNDEN EMİN OLMADAN, 
ÜRÜNLERİ, İNSAN HAYATINA VEYA MALLARA KARŞI CİDDİ RİSK OLUŞTURAN BİR UYGULAMA İÇİN KULLANMAYIN.

Sorumluluk Reddedici
PERFORMANS VERILERI
Bu katalogda verilen performans verileri kullanıcıya yol göstermek için sunulmuştur ve garanti niteliği taşımaz. OMRON’un test 
koşullarını temsil eder ve kullanıcılar gerçek uygulama gereksinimleri ile bağıntısını kurmalıdır. Gerçek performans OMRON 
Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırmasına tabidir.

ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK
Ürün özellikleri ve aksesuarları, gelişmelere ve diğer nedenlere bağlı olarak değiştirilebilir. Satın aldığınız ürünün özelliklerini 
öğrenmek için her zaman bölgenizdeki OMRON yetkilisine danışabilirsiniz.

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
Boyutlar ve ağırlıklar nominaldir ve toleranslar gösterilse dahi, üretim amaçlarına yönelik kullanmak için değildir.

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle, bu kitapçıkta belirtilen özellikler haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.
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