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SMD - 1 KONTROL ÜNĠTESĠ           
          (SSM-1 ve SSM-2 İçin)     

 
 

 
 

 

 
     

  SMD – 1  Tanımı :  ( Smart Motor Driver )                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

SMD   Kontrol ünitesi, yanma prosesine ve saha mühendisine en uygun çözüm için Era Ltd.ġti. üretim 

portföyünde bulunan  SSM-1 / SSM – 2 tipi akıllı servo motorlarla birlikte kullanılmak üzere uzun 

araştırmalar sonucu  üretilmiş bir kontrol ünitesidir.  

 

SMD  Kontrol ünitesi, 48 x 96mm. Ölçülerinde pano üzerine montaj edilebilen, 85 – 265 VAC. Gerilimle 

çalışmaya uygun, 24 saat kesintisiz çalışmaya müsaittir. 

 

SMD  Kontrol ünitesi; farklı prosesler de servo motorun montaj ve ayar zorluklarını bertaraf etmek,  

hareketlerini izleyebilmek, servo motorda oluşabilecek temel arızaları üç ayrı hata mesajı ile bildirerek, 

saha teknisyeninin işini 

kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.  

 

SMD  Kontrol ünitesi üzerinde; yandaki  

resimde görüldüğü gibi farklı renkte 

dört adet ikaz ışığı, dört adet membran  

tuş takımı, ve üç digit mesaj displayi  

 bulunmaktadır. 
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SMD Kontrol ünitesi ile SSM – 1 ve 2 servo  

motorlar emsallerinde olduğu gibi çoklu kablo 

bağlantısı gerektirmez. Kablo tasarrufunun 

yanı sıra kolay montaj soketleri ile yanlış 

elektrik bağlantısı yapılmasını engeller.  

  

SMD Kontrol ünitesi, mikroprosesörlü yapısı ile 

kontrol ettiği SSM… 1 ve 2 Model servo motorların  

istenilen her açıda ayar yapılmasına imkan sağlar.  

Üstelik emsal servo motorlarda olduğu gibi, ayarlama aşamasında  herhangi bir mekanik işleme gerek 

olmadan ( Açı ayarı – Zero / Span ayarları – yardımcı switch ayarları v.s.) üzerinde bulunan dört adet 

membran tuş ile yapabilir, yapılan her işlem ön panelden izlenebilir.      

 

SMD – 1 İle  SSM – 1 ve 2 servo motor kullanmanın avantajları :    

 

 Standart servo motorlarda bulunan, elle ayarlanan kam grubu deformasyonu, akıllı servo motor 

sisteminde ortadan kalkmıştır. Tüm ayarlamalar, harici çıkışlar veya motor ayarları için servo 

motor üzerinde hiçbir işlem yapılmaz. SSM… servo motoru bir defa montaj ettikten sonra, onunla 

ilgili işlem bitmiş olur. İstenilen her türlü bilgi ve ayarlama işi SMD üzerinde bulunan kontrol 

tuşları ile yapılabilir.  

                                             

 Motorun gerçek pozisyonu 1° aralıklarla SMD – 1’in kendi ön panelden  izlenebileceği gibi  

4 – 20 mA, (feedback bilgisi) ile her hangi bir görüntüleme cihazından da izlenebilir.  

 

 SMD – 1 kontrol modülü, SSM -1 ve SSM-2 Tip servo motorlar ile aralarındaki tüm haberleşmeyi 

RS 485 aracılığı ile yapar.  

 

 PID Kontrol sistemlerinde 1 derecelik açılarla 24 saat kesintisiz kontrol sağlanabilir. 

 

 SMD Kontrol ünitesinin kontrol sinyali, 4 – 20 mA çıkışlı herhangi bir PID cihazdan verilebilir. 

( Elektrik şemasına bakınız) 

 Herhangi bir akım kaynağından gönderilen kontrol sinyalinin doğruluğu, SMD-1 ‘in  

parametresine girilerek kontrol edilebilir. 

 

 Motor açısı 0° ile 90° arasında ( min. 1 derecelik açılarla ) istenilen değerlerde ayarlanabilir. 
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SMD – 1  Ön panel işlev tanımları :                                  
 

SMD Kontrol ünitesinin ön panelinde birinci sayfada görüldüğü gibi dört adet renkli ikaz ışığı, dört adet 

membran tuş takımı, ve üç digit mesaj displayi  bulunmaktadır. 

 

 İkaz ışıklarının tanımı  :                                            

   

  Ex. 1 :  1. Yardımcı kontak ıĢığı   ( Sarı ) 

                                                   

SMD içerisinde bulunan 1. Röle; ayarlanan açıya geldiğinde enerjilenerek dışa kontak çıkışı verir ve Ex.1 

ışığı yanar. ( Sarı renkli )   Servo motorun tekrar geriye dönüşünde motor konumu ayarlanan  açı 

değerinin altına düştüğünde Ex.1 ışığı söner. 1.yardımcı switch ışığı yandığı sürece çıkış rölesi çekili kalır. 

( Üretim çıkışında 1.Yardımcı kontak açısı 30°   olarak ayarlanmıştır.) 

 

 EX.2    2. Yardımcı kontak ıĢığı  (  Sarı )                                                                                     

   

SMD içerisinde bulunan 2. röle ayarlanan açıya geldiğinde dışa kontak çıkışı verir ve Ex.2 Işığı yanar. 

Servo motorun tekrar geriye dönüşünde motor konumu ayarlanan açı değerinin altına düştüğünde Ex.2 

Işığı söner. 2.yardımcı switch ışığı yandığı sürece çıkış rölesi çekili kalır. (Üretim çıkışında 2. Yardımcı 

kontak açısı 60° olarak ayarlanmıştır.)          

 

ERROR     Hata ikaz ıĢığı  ( Kırmızı )      

 

SMD – 1 Kontrol ünitesinden servo motora hareket bilgisi gittiği halde motor hareket etmiyorsa, veya 

bağlantı kablosu kopuk ya da arızalı ise Error ışığı yanacaktır.  

Her hangi bir nedenle enerji kesildiğinde, SMD – 1  servo motorun bulunduğu konumu hafızaya alır. 

Enerji geldiğinde önceden servo motor kaldığı konumdan hafızada bulunan açı değerine gitmek 

isteyecektir. Fakat motor zaten ayarlanan değerde olduğu için hareket edemez. Bu durum Error ışığının 

yanmasına sebep olacaktır. Ancak SMD – 1’den yeni hareket komutu geldiğinde Error ışığı da 

kendiliğinden sönecektir. ( SMD – 1’ e hareket komutu ancak 4 – 20 mA. arası bir akım girişi ile 

mümkündür. ) 

 

RUN :  Motor hareket ıĢığı (Yeşil) 

 

Bu ışık,SMD – 1’ den servo motora hareket sinyali geldiği ve motor hareket ettiği süre boyunca yanar. 

Motor hareketi durduğunda  RUN ışığı da söner. 
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 SMD – 1  TuĢ takımı fonksiyonu :          
 

 

 

MENU            Programın içerisine girmek için kullanılan tuş 

 

 

SET   Kayıt tuşu                             

 

YUKARI OK  Artırma tuşu                      

 

AġAĞI OK  Eksiltme tuşu 

                                       

     

 

 SMD – 1  Display mesaj  tanımı  :         

 

OTO : Tuşlar yardımı ile SSM – 1 ve 2 Model Servo motora seçtiğiniz değerleri    

               yükledikten sonra, programı değiştirmediğiniz sürece servo motorun otomatik 

    olarak çalışma modudur. OTO Mesajı, SMD – 1’in ayarları sırasında ekranda  

    gözükür. Ayar işleminiz sona erdikten sonra yukarı – aşağı oklar yardımı ile  

    display mesajı OTO konuma geldiğinde SET tuşuna  basılarak değerler hafıza- 

    ya alınır.   

 

01 :  EX.1 – 1. Yardımcı switch için program modu (0 ile 90° arasında ayarlanabilir.)   

   

02 :  EX.2 – 2. Yardımcı switch için program modu (0 ile 90° arasında ayarlanabilir.)   

 

  An :  Kontrol ünitesinin inputuna mA. olarak  dışarıdan gelen kontrol sinyalinin 

            % olarak displayde doğruluk testi. ( Display An mesajında iken SET tuşuna   

   basarak  bu değer görüntülenebilir.) 

        

    rST  : Fonksiyonu SMD -1  üretim sırasında kalibrasyon ayarı için kullanılmaktadır.                                 

                              ( Kullanıcı  bu moda müdahale edemez) 

 

  HGH :  SSM… Servo motorların (Açma yönünde) üst limit ayar parametresi ( 0 – 90° ) 

 
 

     

    LOU :  SSM… Servo motorların (Kapatma yönünde) alt limit ayar parametresi ( 0° )  
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SMD – 1  Hata mesajları   :           
    
 

         ER1  : Sınır switchleri hatası   

 

SSM – 1 veya SSM – 2 Servo motorların iç elektronik donanımının emniyeti için 

bulunan sınır switchlerinin herhangi bir nedenle hata yapması sonucu  ekranda 

   mesajı  belirecektir. Bu hata çoğunlukla mümkün değildir.  

    

  Böyle bir durumda servo motor yeniden kalibrasyon için firmamıza            

gönderilmelidir. 

 

    ER2   : HaberleĢme hatası  

 

SMD – 1 Kontrol ünitesi, SSM-1 veya 2 Servo motorlar ile RS 485 Olarak 

haberleşirler. Herhangi bir nedenle haberleşmede bir arıza veya servo motor 

ile arasındaki iletişim kablosunun uygun kablo olmaması,  kopması, yada 

kablonun bağlantı yerinden çıkması SMD-1’in ER2  Mesajı vermesine neden 

olur. (Arıza giderildikten sonra mesaj silinir.)  

   

  ER3   :  Ġnput hatası       

      

SMD – 1 Kontrol ünitesinin 15 ve 16 numaralı terminallerinden 4 –20 mA.  

      giriş verilmemişse, veya akım 4 mA. altında ise ekranda ER3  hatası                                      

görünecektir. Bağlantı terminalinden akım girişi olmadığı sürece hata mesajı 

devam edecek, ön paneldeki kırmızı ışık sürekli yanacaktır. Akım girişi           

4 mA.in üzerine çıktığında ekranda servo motorun o anda bulunduğu pozisyon  

görüntülenecektir.

 

SMD – 1  Montaj bilgileri  :        
  

 

 

 

 
SMD – 1 Kontrol ünitesi bir pano üzerine  

yandaki resimde belirlenen ölçüler içerisine 

yerleştirilebilir.  
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SMD – 1 ‘in elektrik montaj klemensleri kolay ve 

hızlı bağlantı tekniği ile yapılmış uluslar arası 

standartlarda uygun kaliteli ürünlerden seçilmiştir. 

2,5 mm. Kalınlığında tek veya çok damarlı kabloyu 

uygun bir yüksük takarak montaj edebilmeniz 

mümkündür. Tavsiyemiz bir tornavida yardımı ile 

baskı pabucunu iterek kabloyu yuvasına 

yerleştirmenizdir.                     SMD – 1 Elektrik montaj klemensleri 

                                                                              

 

SMD – 1’ in arka kısmında 10 ve 6 terminalli iki adet hızlı bağlantı klemensi mevcuttur.  

SMD – 1’ in içerisindeki PCB  Üzerinde erkek pinli soketler montajlıdır. 

  

 

10 terminalli erkek pinli klemens  model numarası : PHOENIX- 187381 – FKC 2,5/10 –STF – 5,08 

6 terminalli erkek pinli klemens model numarası     : PHOENIX – 1902343 – FKCT 2,5/GSTF- 5,08 

10 terminalli dişi klemens model numarası : PHOENIX- 1776582–MSTB – 2,5/10- GF-5,08 

6 Terminalli dişi klemens model numarası              :  PHOENIX – 1776540-MSTB-2,5/6-GF-5,08 

 

 

 

 

 

SMD – 1 Kontrol ünitesi ile SSM… Servo motor arasında (2x2x 0,50 mm2 LIY (st) Y-P) karekterinde  4 

ayrı renkten oluşan  data kablosu kullanılması gerekmektedir.                                              

Kablonun renklere göre SMD’ ye bağlantı numaraları aşağıdaki gibidir.                                                     

Beyaz   : 9   Numara   + 

Kahve  : 10 Numara  - 

Yeşil  : 11 Numara +            

Sarı              : 12 Numara     - 

Data kablosu ekranının SMD – 1 tarafında olan kısmını şaseye bağlayınız.  

( Motor tarafındaki ekran boştadır. ) 
 
                      
                     

                 SMD … SSM arası 
                data kablosu görünüşü 

 
SSM – 1 ve 2 Servo motorlara bağlanan 4 renkli  data kablosu ekli kullanılmamalıdır. Kablonun 

 ekran kısmı ( SMD – 1 tarafında ) şaselenmelidir.  
 

 Talep edildiği takdirde data kablosu firmamızdan temin edilebilir.                                                                                         
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SMD – 1 Kontrol ünitesi standart elektrik bağlantısı aşağıdaki şekilde olduğu gibidir.  
                       
 
 
           

 
 
 
 
 

 
 

           
 

 

   

 

 

        

 

 

 

SMD -1 Elektrik bağlantıları   SMD ile SSM Arası bağlantıları  

 

1 :  85 – 265 VAC. Faz     9 : SSM …S.Motor besleme + Beyaz  

2 :  Nötür              10 : SSM …S. Motor besleme - Kahve 

3 :  2. Yardımcı kontak COM            11 : SSM …S.Motor haberleşme + Yeşil 

4 :  2. Yardımcı kontak  NC            12 : SSM …S. Motor haberleşme – Sarı  

5 :  2. Yardımcı kontak NO    

6 :  1. Yardımcı kontak NO    

7 :  1. Yardımcı kontak NC 

8 :  1. Yardımcı kontak COM 

       SMD için İnput / Output bağlantıları : 

    

       13 :  4 – 20 mA Feedback bilgisi + 

       14 :  4 – 20 mA Feedback bilgisi – 

       15 :  4 – 20 mA kontrol sinyali – 

       16 :  4 – 20 mA kontrol sinyali + 
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SMD – 1 AYARLAR                

 

SMD – 1  Kontrol modülüne SSM… servo motor bağlantısı yapılmadan ayarlamanız mümkündür.  1 ve 2 

no’lu terminallere besleme gerilimi verildikten sonra kontrol sinyali ( 4 – 20 mA ) bağlı değil ise SMD… 

ekranı üzerinde ER3 ( Input hatası ) görünecektir. 

 

Motor bağlı değilken ayar yapabileceğiniz adımlar ; 

 

Ex. 1 : 1. Yardımcı switch  

Ex. 2 : 2. Yardımcı switch 

LOU : Alt limit 

HGH : Üst limit 

 
 
Yandaki  resimde gösterilen  kablonun ekran kısmını  

       SMD… kontrol ünitesini  montaj etmiş olduğunuz panoya  

       şaseleyiniz. 

 
 

        

   Data kablosu  

   Ekran bağlantısı   

     

  

SMD – 1  Kontrol ünitesi  ile SSM -1 veya SSM-2  Servo 

motorların mekanik montajları ve   elektrik bağlantıları 

yapıldıktan sonra SMD – 1  

Programlanmaya hazır hale gelir. 

 

 

Eğer müşteri tarafından özel bir ayar şekli istenmemiş ise 

    SMD -1’in üretim çıkış ayarları aşağıda olduğu gibidir.  

 

Motorun kapatma pozisyonu         LOU   :  0° 

Motorun açma pozisyonu             HGH : 

1. Yardımcı switch pozisyonu         0 1  : 30°  

2. Yardımcı switch pozisyonu         0  2   : 60° 

 

SMD – 1’ in  verilen şemaya göre bağlantısının doğru yapıldığını  kontrol etmiş  iseniz, önce besleme 

enerjisini ( L ve N ) kestikten sonra  data kablosunun dört pinli fişini motor üzerindeki sokete takıp, 

daha sonra enerji veriniz.    
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SSM –  Servo motorun 1. yardımcı switch  ayarı :       

 

Yardımcı switchler kullanılmayacaksa, yada üretim çıkış ayarları size uygun ise tekrar ayarlama 

işlemi yapmanıza gerek yoktur. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

1 : Menü tuşuna basın, 

2 : Yukarı tuşu ile 1.yardımcı switchi seçin,  

3 : Set tuşu ile ayarın içine girin. Daha önce ayarlanmış açıya bakın, 

4 : Yukarı-AĢağı tuşları ile istediğiniz yeni açıyı seçin ve Set e basın 

5 : Menü tuşuna basarak tekrar 1. yardımcı switch poziyonuna gelin.  

6         : Programdan çıkmak için Yukarı - AĢağı oklar ile OTO konumunu seçip, Set tuşuna basın. 

 

SSM –  Servo motorun 2. Yardımcı switch  ayarı :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : Menü tuşuna basın, 

2 : Yukarı tuşu ile 2.yardımcı switchi seçin,  

3 : Set tuşu ile ayarın içine girin. Daha önce ayarlanmış açıya bakın, 

4 : Yukarı-AĢağı tuşları ile istediğiniz yeni açıyı seçin ve Set e basın 

5 : Menü tuşuna basarak tekrar 2. yardımcı switch poziyonuna gelin.  

6        : Programdan çıkmak için Yukarı - AĢağı oklar ile OTO konumunu seçip, Set tuşuna basın 
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 Modunun kullanımı :           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem normal çalışırken SMD kontrol modülü ekranında servo motorun açısı görünmektedir. 

Dolayısı ile 1. Yardımcı switch ayarı daha önceki bölümde ‘ 20 ‘ ye ayarlandığı için sarı renkli 

Ex.1 ışığı yanmaktadır.  

Daha öncede açıklandığı gibi  değeri SMD… kontrol ünitesinin 15 ve 16 numaralarından  

giren 4 – 20 mA. akımın % olarak doğruluğunu gösterecektir. Eğer bu giriş doğru ise ekranda 

gördüğünüz değer ile aynı olacaktır. 

 

    : SMD… kontrol ünitesine, SSM… servo motor bağlı iken normal çalışma görünümü 

       ( Vana açısı 35° , yardımcı switch devrede ) 

1    : Menü tuşuna bas 

2   : Yukarı aşağı tuşları ile   mesajına gel,  

3       : SET tuşuna basarak kontrol cihazınızdan gelen giriş sinyalini % olarak gör. 

      4       :  Menü tuşuna tekrar bas 

      5       : Yukarı - aĢağı tuşlar ile Oto konumuna gelip, Set tuşuna bas. 

 

 

 

 

 fonksiyonu SMD -1  ve SSM-1’in üretim sırasında kalibrasyon 

ayarı için kullanılmaktadır. Kullanıcının bu moda kesinlikle müdahale 

etmemesi gerekmektedir.
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SSM – 1 ve 2 Servo motorların maksimum pozisyon ayarları :   

 

 

1 : Menü tuşuna basarak programa giriniz.  

2 : Yukarı-aĢağı tuşları ile ekranda  HGH konumunu seçiniz.  

3 : Set tuşuna basarak, hafızada kayıtlı olan  daha önceki ayarı görünüz. (SSM-1 Servo     

motorun açma yönündeki maksimum ayar  sınırı 90 ° dir.)   

4 :Yukarı-aĢağı tuşları ile istediğiniz değeri seçin. (Bu değer; 0 ile 90° arası herhangi bir açı 

olabilir. Seçtiğiniz değeri kayıt etmek için SET tuşuna basınız. ( Set tuşuna bastığınızda 

verdiğiniz komut hafızaya alınmışsa,panel üzerindeki yeşil ışık kısa süreli yanıp sönecektir.) 

 5 : Menu tuşuna basarak tekrar HGH konumunu seçiniz.  

 

Örnek : Servo motorun 20°  ile 70° arasında çalışmasını 

ayarlamak için LOU 20° HGH 70° olarak ayarlamanız 

yeterli olacaktır. SMD-1’ in akım girişinden 4 mA. 

verdiğinizde servo motor 20° ye  

Gelecek, 20 mA. verdiğinizde 70° ye gidecektir. Pozisyon 

bilgisi, giriş bilgisi ile aynı olacaktır. 

 

 

“Servo motorun feedback  akım çıkışı; minimum ve         

maksimum ayar arasında 4 – 20 mA.dir.                                 

        Linearization tablosu                                                                                               

     

Vananızın mekanik montajında küçük hatalar olabilir. Alt sınır değeri için 0°  dan yüksek, üst sınır değeri 

için 90° düşük  bir değer girmeniz önerilir.   

 Örnek alt sınır değeri  : 001° 

 Örnek üst sınır değeri : 089° 
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SSM – 1 ve 2  Servo motorların minimum kapatma pozisyon ayarı :    

 

    

Kullanacağınız vananın tam kapalı olmasını istiyorsanız üretim ayarı 0 olduğu için                 

        tekrar ayarlamanıza gerek yoktur. 

 

 

 

 
1 : Menü tuşuna basın, 

2 : Yukarı tuşu ile LOU seçin,  

3 : Set tuşuna basarak ayarın  içine girin. Daha önce ayarlanmış açı değerine bakın, 

4 : Yukarı-AĢağı tuşları ile istediğiniz yeni açıyı seçin ve Set tuşuna  1 saniye kadar basın  

             ( Kayıt anında yeşil ışık yanıp – sönecektir. ) 

5 : Menü tuşuna basarak tekrar LOU poziyonuna gelin.  

6         : Programdan çıkmak için Yukarı - AĢağı oklar ile OTO konumunu seçip, Set tuşuna basın. 

 

 

 Minimum kapatma pozisyon ayarı ile işiniz bittiğinde, SMD -1 in ekranında servo motorun 

bulunduğu açı değeri gözükecektir. Eğer yukarıdaki programlama resimlerinde olduğu gibi 

minimum kapatma pozisyonunu 010 Olarak değiştirmişseniz, servo motor vananızı 10° açıp, siz 

yeni bir ayar girene kadar vananızın 0 pozisyonu 10° olarak kalacaktır. 
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SSM – 1 ve SSM - 2   SERVOMOTOR TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ     

 

Dıs gövde     : Elektro statik boyalı alüminyum 

Nominal tork    : 20 Nm. 

Dönme süresi    : 32 saniye 90° 

Besleme  voltajı    : SMD – 1 Kontrol ünitesinden verilen 18 VDC . 

Güç tüketimi ( Standby )  : 50 mA 

Yük altında Akımı    : 380 mA. 

Koruma sınıfı     : IP 54 

Elektrik bağlantı terminali   : 4 Pinli ABS soket 

Kontrol sinyali    : RS 485 

Geri besleme sinyali    : RS 485  

Montaj pozisyonu    : Herhangi bir pozisyon 

Çalısabilecegi ortam sıcaklığı  : - 10 + 60°C 

Çalısma döngüsü    : Sürekli 100 % ED. 

Dönme yönü  

SSM – 1    : CW ( Milden bakıldığında saat istikameti)  

SSM  -  2    : CCW ( Milden bakıldığında saat istikametinin tersi )  

 

 

SMD – 1 Servomotor kontrol ünitesi teknik özellikleri :                             

 

Çalışma voltajı    : 85 – 265 VAC. +10  -15% 

Giriş Akımı ( Kontrol sinyali )  : 4 – 20 mA. 

Harcadığı Güç    : 10 VA. Max. 

Geri besleme akımı   : 4 – 20 mA 

Protokol (SSM -1 ve 2  Servomotor ile) : RS 485 

Koruma Sınıfı    : IP 54 ( ön panel ) 

Koruma sigortası    : 4 Amp. 

Yardımcı röle çıkışı   : 2 Ayrı Röle SPDT Kontak 0° ile 90° ayarlanabilir. 

Yardımcı röle kontak akımı  : 4 Amp. 220 VAC. Cos = 1 

Çalışma sıcaklığı    : 0 – 60 derece 

SSM – 1 ile Kablo mesafesi  : (2x2x 0,50 mm2 LIY (st) Y-P)  İletişim kablosu ile 100 Mt. 
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SSM – 1  Servo motorun iç görünüĢü :        

   

 

Lütfen servo motor kapağını açmayınız. Üretim sırasında yapılmış 

olan kalibrasyon ayarları bozulabilir. Servo motor içerisinde 

kullanıcı tarafından yapılabilir hiçbir ayar yoktur.  

Kapağı açılmış servo motorlar garanti kapsamı  dışındadır.   

 

 

 

 

 

       SSM…  Servomotor ile vana bağlantısı       

1  : SSM… Servo motor 

2   : SSM… Servo motor mili 

3   : Ara kaplin 

4   : Servo motor montaj vidaları 

5   : Vana montaj sacı 

6   : vana montaj sacı tespit vidaları 

7   : Vana uzatma vidaları ( Müşteriye aittir.) 

8   : Vana mili açı göstergesi 

9   : Vana gövdesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara 

uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.     

Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.  


