
Temel Özellikler
Ravioli, döner limit switchlerinin üretiminde uzun yıllara dayanan 
deneyimi sayesinde, FCN mekanik hassasiyetini ve Kostal mutlak 
sensörün hassas elektroniğini bir araya getiren bir ürün üretti.

Makineye şaftından bağlanan FCN limit switchi, sensörün hareketini 
tek bir dönüşe indirir; Sensör aynı zamanda şoklara ve atmosferik 
maddelere karşı da korunur ve FCN limit switch kolay bir dahili 
bağlantıyla donatılmıştır. 

KST KOSTAL sensörü, mekanik olarak Ravioli FCN limit switch ile 
arayüzlenmiştir, açısal konumlarını ve hareket yönünü tanımlayabilir.

Ağır şartlarda bile yüksek çözünürlüğü, güvenirliği ve tekrarlanabilirliği
garanti edilir.

Teknik Döküman
Limit switch Series FCN-KST

Teknik Özellikler

Uygunluk EEC Direkti�eri 2006/42/CE 
2014/35/UE

Uygunluk Rules  CEI EN 60947-1 60204-
1 60529

Alt gövde Takviyeli plastik

Kaplama Yüksek mekanik ve termal 
dirençli termo plastik

Çalışma
Sıcaklığı -20° + 60°

Kablo girişi 1 adet kablo kelepçesi M16X1,5

Koruma derecesi IP 55

Maksimum dönme hızı500 turns/min.

Ağırlık Yaklaşık . 400 gr.

Onay  CE

Çalışma Gerilimi 7…18Vdc

Akım kaynağı 50mA

Çalışma
Sıcaklığı -20°…+70°C

Arayüz RS485; asynchronous; half 
duplex

İletim  hızı 9.600 or 19.200

Menzil Tek yöne 360 derece

Çözünürlük 11bit; 2048 steps 0,176°/step

Geçersiz Onay DIN EN 61000-6-2

Geçerli Onay DIN EN 61000-6-3

Limit switch Sensör
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Standard ve Özel Uygulamalar
1:    7,5-15-25-35-50-100-140-200-275-400

Olası Özelleştirmeler ;

Şaft uzunluğu, çift şaft modelleri, ön veya yan kablo rakoru çıkışları, 
farklı renklerde kaplamalar.

Sensör Elektrik Bağlantısı
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R S 485 A

R S 485 B

Toprak 7..18 V  DC

Emniyet Zinciri Çıkışı

Emniyet Zinciri Girişi

AMP connector
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R S 485 A

R S 485 B

7..18 V  DC

Safety chain output

G ND

Safety chain input

AMP connector

7 8 9 11 10 12WAGO Terminalleri

AMP konnektörünün 1 
numaralı terminaline 
dahili bağlantı

AMP konnektörünün 5 
numaralı terminaline 
dahili bağlantı

Emniyet Zinciri:
Harici güvenlik elemanlarına 
üç olası bağlantı

KURULUM VE BAKIM GEREKSİNİMLERİ
KURULUM VE KABLOLAMA
Limit switchleri mevcut güvenlik normlarına uygun olarak kali�ye personel tarafından monte edilmelidir.

Kablolamadan önce, makine güç kaynağı zorunlu olarak kesintiye uğrar. 

Doğru kurulum için çalışma sıcaklığının -20 ° C’ ile  60°C olması gerekir. 

Limit swithleri, patlayıcı, aşındırıcı veya yüksek sodyum klorür içerikli olabilecek herhangi bir alanda 
kullanılmamalıdır.Asit, yağ ve çözücüler cihazın bozulmasına neden olabilir; bu nedenle limit switch’in herhangi bir parçasını 
yağlamak için yağ veya petrol kullanmamanız önerilir. Kablo tesisatı, makinenin elektrik bağlantı şemasına uygun olarak 
mevcut normlara göre tamamlanmalı ve test edilmelidir.

Limit switch kurulumu için işlemler:
•  Sabitleme vidalarını gevşeterek kapağı çıkartın
•  Şaftlar arasında herhangi bir yanlış hizalamadan kaçınmak için esnek bir bağlantı, erkek bağlantı veya 

dişli çarklar kullanarak limit switch şaftını harici sürücü elemanına bağlayın.
•  Anormal titreşimlerden korunmak için taban plakasını veya �anşı kullanarak limit swich’i sıkıca sabitleyin.

Kablolama İşlemleri:
•  Çok kutuplu kabloyu özel kablo girişine sokun
•  Kabloyu elektrik bağlantısı için bağlayın, konektörü kablolayın ve sensöre bağlayın
•  Kablo girişinde kabloyu kilitleyin, sabitleyin.
•  Kapağı yerine takın ve contanın gövdesine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

BAKIM
Bakım İşlemleri:
•  kapaktaki ve iç kıskaçlardaki vidaların doğru şekilde sıkılmış olup olmadığını kontrol edin
•  çok kutuplu kablonun kablo girişine takılı olup olmadığını kontrol edin
•  kablolama koşullarını kontrol edin.
•  kapağın içindeki contanın bütünlüğünü kontrol edin
•  sürücü sisteminin düzgün çalıştığını ve şaftların hizalanmış olduğunu kontrol edin.
•  limit switch’ingüvenli bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
•  kutunun bütünlüğünü kontrol et.

RAVIOLI S.p.a. Yanlış kurulum veya ürünün yanlış kullanımı sonucu oluşan hasarlar için 
sorumluluk kabul etmez.

AMP konnektörünün 1 AMP konnektörünün 1 

NOT:Emniyet zincirini kullanmadığınız takdir de 
giriş 1’i giriş 5’e bağlamanız gerekir.


