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SSM – Programmer : (SSM-4 ve SSM-5 Motorlar için)      
              

   
El terminali,  SSM – 4 “akım kontrollü oransal ”  ve SSM -5 “akım kontrollü ON – OFF” Servo motorların  kolay 

programlanabilmesi için üretilmiş basit bir yapıya sahiptir.   

Üzerinde dört adet membran tuş ve iki satırlık LCD display bulunmaktadır.  Resim  1 de  görülen  

program tuşlarının fonksiyonları aşağıdaki gibidir.  

 

  

 

 
                                     
  
  
  

   

 

 

                                                                                                                        

                                                    Resim  :  1 

 

Ayarlar  :     

SSM – 4 ve SSM – 5  Servo motorlar da açısal ayarlar dijital olarak yapılır. Mekanik olarak ayarlanan servo 

motor kamları, ayar anındaki yıpranmalara maruz kalabilir… SSM… Serisi motorlarda ise benzer bir deformasyon 

oluşmaz, bu nedenle ayarlamalar çok basit ve yapısına uygun şartlarda çalışma süreçleri oldukça uzundur.  SSM 

– 4 Programmer’ın mesaj displayin de motor hareketinin her adımı izlenebilir ve 1° aralıklarla ayarlanabilir.      

      

Programlama :                  

SSM – 4 Servo motorun elektrik bağlantısı verilen şemaya göre yapıldıktan sonra,  

programmer  ile birlikte verilen 1 metrelik data kablosunun bir ucunu programmer’a, 

diğer ucunu  servo motorun alt gövdesinde bulunan program konektörüne bağlayınız.  

Resim : 4   

 

  El terminalinin konektörü çalışan bir SSM 4 ve 5 motora 

  bağlandığında, ekranda servo motorun o anda bulunduğu    

  açısal konum ve giriş akımının açısal değer olarak karşılığı   

                 görüntülenecektir. ( Resimdeki 45 rakamı, 12 mA. kontrol akımının  

             açısal olarak  karşılık değeridir. ) 

 

  Eğer giriş akımı 4 mA. ise ekrandaki bilgi yandaki gibidir.                  

    
 “Giriş akımı 4 mA ( Açısal değeri 00)  
   Motor açısı 00 – Tam  Kapalı”
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SSM – 4 ve SSM – 5  Servo motorun üretim çıkışında ayarlanmış olan  0 – 90 derecelik alt – üst limit 

değerlerini prosesinizin ihtiyacına göre aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz. 

 

1 - MENU tuşuna beş saniye kadar bas!  Ekrandaki yazı değiştiğinde elini tuştan çek! Ekran aşağıdaki 

görünümde olacaktır.   

 

İlk sırada o anda motorun bulunduğu açısal değer, örneğin;    MOTOR : 49     1 

İkinci sırada motorun daha önce ayarlanmış minimum açısı,   LLIM   : 00  

 

2 -  Motorun, ( LLIM ) minimum açı değerini ayarlamak için SELECT tuşuna bas!    

Ekranda yanda göründüğü gibi ok işareti çıkacaktır. Bu işaret motor limitinin   2 

değiştirilebilir olduğunu gösterir.  

 

3 – Yukarı aşağı tuşları ile istediğiniz minimum açma sınırını yazınız.               3 

Yandaki resimde LLIM ( Motorun minimum açı değeri ) 10° olarak seçilmiştir.   

 

4 -  SET  tuşuna basarak ok işareti kaldırılır.        4 

            

Eğer servo motorun maksimum açma sınırı ( HLIM = Üst limit )  açısı 

değiştirilmek istenmiyor ise  MENU Tuşuna ekranda INPUT mesajı görünceye 

kadar basılır. Böylelikle yapmış olduğunuz değişiklik hafızaya kaydedilir.  

Servo motorun maksimum açma sınırı da  değiştirilmek istenirse aşağıdaki  

sıra takip edilmelidir. 

5 -  Motorun ( HLIM ) maksimum açı değerini ayarlamak için yukarı               5 

tuşu ile  HLIM = Üst limit seçilir ve SELECT tuşuna basılarak ok işareti 

görüntülenir.  Yandaki resimde görüldüğü gibi ekranın ikinci sırasında 

daha önce hafızda olan maksimum ayar değeri görülür.  

 

6 - Yukarı - aşağı tuşları ile istenen değer ekrana yazılır. Yandaki resim de     6 

motorun maksimum açısı  80°  olarak seçilmiştir.         

Programdan çıkmak için ekranda INPUT mesajı görünene kadar MENU tuşuna  

basılır.  Böylelikle yeni yazılan minimum ve maksimum açı değerleri SSM – 4 /5  

Servo motorların hafızasına yazılmış olur. SSM – 4 , veya SSM – 5 konumunu yeni yazılan  

değerlere alır.  

Artık SSM – 4 / 5 Servo motorun minimum açısı 4 mA. Kontrol akımında; 10° ile,  

maksimum açısı 20 mA. Kontrol akımında;  80° olarak çalışacaktır.     
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SSM – 4 ve SSM – 5 Tip Servo motorlarda Manual kumanda :         

 

 

SSM – 4/5  Endüstride kullanılan oransal ve On – Off  yakıcıların en kolay ve mükemmel şekilde 

ayarlanabilmesi için ideal bir yapıya sahiptir.  

 

Yakıcı ilk defa devreye alınırken hava ve yakıtın karışım oranı bilinmediği için önce el ile ayarlanmasında 

yarar vardır.   Bu işlem SSM  Programmer ile çok basit olarak yapılabilir. Yakıt – Hava vanalarının açısal 

değerleri display den izlenip en iyi yanma noktası tespit edilir.  Belirlenen açılar manual konumdan 

çıktıktan sonra hafızaya kayıt edilir.   

 

SSM – 4 ,5 Servomotorları  manual hareket ettirebilmek için aşağıdaki yol izlenmelidir.  

 

Değerlerler örnek olarak verilmiştir. 

Servo motorunuz çalışma anında herhangi bir konumda olabilir.  

Sağdaki resimde kontrol sinyali 15 mA.dir ve motor açısı 62° dir. 

 

 

 

SSM – 4 Programlama cihazının yukarı – aşağı 

tuşlarına birlikte basarak, MANUAL yazısı ekranda 

görünene kadar parmağınızı basılı tutunuz. MANUAL 

mesajı ekrana geldiğinde parmağınızı Yukarı – Aşağı butonlarından çekiniz. Ekran 

yanda görüldüğü gibi olacaktır.  

 

 

Yukarı veya  aşağı tuşlarına her başınızda SSM – 4 Servo motor istediğiniz açıya gidecek, elinizi butondan 

çektiğinizde olduğu yerde kalacaktır.  Bu şekilde yakıcının en ideal yanma noktasını tespit etmiş olursunuz. 

İstediğiniz takdirde tespit ettiğiniz minimum ve maksimum açıları programlama bölümündeki sırayı 

izleyerek SSM – 4  servo motorun hafızasına kayıt yapabilirsiniz. 

 

 

Manual menüden çıkmak için Yukarı – Aşağı  tuşlarına INPUT yazısı görünene 

kadar birlikte basınız. 

Program cihazının ekranı yanda görüldüğü gibi olacaktır. Parmağınızı yukarı – 

aşağı tuşlarından çektiğinizde servo motor bir önceki konumuna  dönecektir. 

Manual konumdaki çalışmalarınız kayıt edilmediği sürece motor üzerinde etkin değildir.   

 

 

 


