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      2020 UNITY OTOMASYON. Tüm Hakları Saklıdır. 
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teknolojimizle  PERFORMANS artırın. 

 Gelişmiş Donanım ve Yazılım 

 Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı 

 Enerji Kesildiğinde Hafıza Bitleri ile Ayarlanan 

Değerleri  Hafızada   Tutabilme 

 Çalışma Gerilimi: 24V DC 

 Kolay Kurulum 

 Analog veya Puls Girişi 

 Sıcaklık ve Gerçek Zaman Fonksiyonu 

 0-10V Bilgisine Göre İstenilen Değere Setleme 

 Hafıza Pili Sayesinde Elektrik Kesintilerinden 

Etkilenmez, Elektrik Gelince Kaldığı                  

Yerden     Devam Eder. 

 Dış Yüzey Kaplamasının Mukavemeti              

Yüksektir. 

 Ekrandaki Değerler 40m’den Görülebilir. 

1 GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER  

(GENERAL AND TECHNICAL FEATURES)  

 GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER GENERAL AND TECHNICAL FEATURES 

TEKNİK ÖLÇÜLER ( TECHNICAL DEMENSIONS) 

 Advanced Hardware and Software 

 Microprocessor-Based 

 Values When Energy is Discontinued Memory 

 Operation Voltage: 24V DC  

 Easy Installation 

 Analog And Pulse Input 

 Temperature And  Real Time Function 

 Set to desired value according to 0-10V infor-

mation 

 The Memory Battery Is Not Affected By Power 

Outages, And When The Power Comes In, It 

Resumes. 

 The Strength Of The Outer Surface Coating Is 

High 

 The values on the screen can be seen from 

40m. 
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2 CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI  

(DEVICE CONNECTION DIAGRAM)  

teknolojimizle  PERFORMANS artırın. 
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(Menüye girişi için kullanılır. Ayrıca menü içindeki parametre geçişleri ve setlemeleri 

gerçekleştirir.)(Used for menu entry. It also performs parameter transitions and 

setups within the menu.) 

(Menü içerisindeyken set değerlerini azaltmak ve menü geçişlerini sağlar.)(Reduces 
set values while inside the menu and allows menu transitions.) 

 

3 
CİHAZ TUŞ KULLANIM KILAVUZU                              
(DEVICE KEY USER MANUAL)  

teknolojimizle  PERFORMANS artırın. 

MODE 

UP 

DOWN 
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(Menü içerisindeyken set değerlerini artırmak ve menü geçişlerini sağlar.)(Allows to 
increase set values and menu transitions while in the menu.) 

 



1-) P_IN FONKSİYONU 

1-P_IN 

ON/OFF 

(Mode tuşuna bir kere basıld-
ğında menü içerisine girilir 
istenilen parametreye gelindi-
ğinde tekrar mode tuşu enter 
görevi görür.)(Once the Mode 
button is pressed, it is ente-
red into the menu and when 
the desired parameter is 

(P_IN on olarak ayarlandığında puls sekmesine 
geçer.  Puls:Prokswıtch’in bağlandığı dişlinin sayısı 
up ve dowm tuşları kullanılarak istenilen değere 
getirilir. Puls değeri ayarlandıktan sonra çap sek-
mesine geçer.  Çap:Dişlinin bağlandığı merdanenin 
çapı milimetre cinsinden up ve down tuşları kulla-
nılarak istenilen değere getirilir. P_IN on olarak 
aktif edildiğinde A_IN otomatik olarak off konuma 
gelir.)(When p_in is set to on, it switches to the 
pulse tab.  Pulse: the number of gears to which 
the Proximitch is connected is brought to the 
desired value by using the up and dowm keys. 
Once the pulse value is set, it switches to the 
diameter tab.  Diameter: the diameter of the 
roller to which the Gear is attached is brought to 
the desired value by using the up and down keys 
in millimeters. When p_in is activated on, a_in is 
automatically turned off.) 

2-) A_IN FONKSİYONU  

2-A_IN 

ON/OFF 

(A_IN on olarak ayarlandığında ekrana analog giriş-
ten gelen değer yansıtılır. Değer yanıp sönmeye 
başlar. Analog input’tan uygulanacak maximum 
gerilim verilir. Ekranda gösterilmesi gereken maxi-
mum değer up ve down tuşları kullanılarak skala 
edilecek değer ayarlanır. A-IN on olarak aktif edildi-
ğinde P_IN otomatik olarak off konuma gelir.)(When 
A_IN is set to on, the display displays the value from 
the analog input. The value starts blinking. Maxi-
mum voltage to be applied from Analog input is 
given. The maximum value that must be displayed 
on the screen is set to scale using the up and down 
keys. When a-in is activated on, P_IN is automati-
cally turned off.) 

(Mode tuşuna basıldıktan 
sonra up /down tuşuyla 
ilerle)(After pressing the 
mode key Up /Down key 
to go with) 

3-) SAAT FONKSİYONU 

3– SAAT 

XX.XX 

(Saat parametresinde istenilen zaman dilimine göre 
mode,up ve down tuşları kullanılarak ayarlanır. 

Sıcaklık için herhangi bir ayar yapılmasına gerek 
yoktur. 

Puls ve analog inputtan herhangi bir değer gelmedi-
ğinde sıcaklık ve saat otomatik olarak ekranda 
döner.)(The time parameter is set by using the 
mode,up and down keys according to the desired 
time zone. 
There is no need to make any adjustments to the 
temperature. 
The temperature and clock automatically rotate on 
the screen when no value is received from the 
pulse and analog input.) 

4 CİHAZ PARAMETRELERİ (DEVICE PA-

RAMETERS)  

teknolojimizle  PERFORMANS artırın. 
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MODE 

MODE 

(Mode tuşuna basıldıktan 
sonra up /down tuşuyla 
ilerle)(After pressing the 
mode key Up /Down key MODE 
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Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin 

Uyarılar (Precautions For Safe Use 

and Installation ) 

 

 

 Cihaz üzerindeki herhangi bir işlem yapmadan önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.        

             (Disconnect all supply voltages before taking any action on the device. ) 

 

 Cihaz enerji altında iken cihazı sökmeyiniz. (Do not disassemble the device when it is under power. ) 

 

 Cihazı solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kul-

lanınız. (Do not clean the device with solvents or similar substances. Use only dry cloth to clean the 

device. ) 

 

 Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz . (Check that the connecti-

ons are correct before starting the device.) 

 

 Sinyal taşıyan kabloları, kontaktör, endüktif yükler ve elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji 

taşıyan hatlardan uzak tutunuz.(Keep signal cables away from contactors, inductive loads and elect-

rical noise-emitting devices and power-carrying lines.)  

 

 Cihazı, rutubet, titreşim, kirlilik ve yüksek/düşük ısı gibi olumsuz çevresel şartlara karşı korunaklı 

şekilde ve, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlar  dan uzağa monte 

ediniz. (Mount the device away from the contactor, electrical noismitting  devices and energy-

transmitting lines, which are protected  against  adverse environmental con-ditions such as humi-

dity, vibration, pollution and  high/low  temperature.) 

 

 Elektriksel gürültülerden en az etkilenmek için; Ekranlı kablo kullanın ve ekranı topraklayınız. (To 

minimize electrical noise, use shielded cable and ground the display ) 

 

teknolojimizle  PERFORMANS artırın. 
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Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin 

Uyarılar (Precautions For Safe Use 

and Installation ) 
 

 Cihazınızdaki herhangi bir sorunda yetkili satıcınızla temas kurunuz. (Contact your seller    for any ques-

tions on your device. ) 

 

 Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç 

bir şekilde sorumlu tutulamaz. (The manufacturer shall not be liable in any way for any unwanted cir-

cumstan-ces arising from the failure to perform the above precautions. ) 

teknolojimizle  PERFORMANS artırın. 

KULLANMA KILAVUZU 2020 

UUG-540-EVRENSEL GÖSTERGE 
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Adress:   İkitelli  Organize Sanayi Bölgesi  

              Eskoop Sanayi Sitesi B-1 Blok No: 59-61-63 

             İkitelli-Başakşehir/İstanbul 

 

 

Telephone: +90 212 549 30 56 - +90 212 671 30 54 

Faks:        +90 212 549 30 57 

GSM:       +90 552 366 30 56  

Mail:        info@unityotomasyon.com 

www.unityotomasyon.com 
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SATIŞ VE TEKNİK DESTEK BİLGİLERİ  

(OUR CONTACT INFORMATION)  
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