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GEMO AR1-A-24VDC 

PLC / AKILLI RÖLE 

Genel Özellikler: 

• ”Ladder Logic” ile programlanabilir 

• PC ortamında çalışan grafik tabanlı Ladder editörü, “GEMO LADDER EDITOR” 

• 12 Digital Giriş 

• 8 Çıkış (Röle) 

• 16 Zaman Rölesi (11 mod, 4 zaman seçimli) 

• 16 Sayıcı (15 bit, ileri/geri seçimli) 

• 32 Yardımcı Röle 

• 120 Satır 

• 5 Kontak kolonu 

• Tarama Süresi: <10 msec 

• PC ile programlama, simülasyon, program aktarma imkanı 

• 2 ayrı dil için 2 seviyeli ve şifre korumalı menu oluşturma ve dil seçme imkanı 

• 2x16 Karakter Arka Aydınlatmalı LCD Ekran 

• 18...32VDC besleme girişi 

Uyarı:  

• Sinyal taşıyan kabloları, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji 
taşıyan hatlardan uzak tutunuz.  

• Cihazı, rutubet, titreşim, kirlilik ve yüksek/düşük ısı gibi olumsuz çevresel şartlara 
karşı korunaklı şekilde ve, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji 
taşıyan hatlardan uzağa monte ediniz. 

• Cihaz besleme girişinde uygun bir sigorta (yavaş 750mA 250VAC) kullanınız. Uygun 
kablo kullanınız. Güvenlik kurallarına uygun montaj yapınız. 

! !

max.
0.5 N.m

Besleme Giriş: 18...32VDC, 6W AR1-A cihazını programlamak
için kullanacağınız

“GEMO Ladder Editor” programını
ve Türkçe kullanıcı kılavuzunu

http://www.gemo.com.tr
web sitesinden

ÜCRETSİZ olarak temin edebilirsiniz.

Vidalar için maksimum sıkma torku:

 

!
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

• Ebat    : 105(boy)x86(en)x60(yükseklik)mm 
• Gösterge  : 2x16 karakter LCD, arka aydınlatmalı 
• Girişler   : I1..IC, 12 adet digital giriş (OFF:0..2VDC; ON:10..32VDC), max.32VDC 

  Galvonik izolasyonlu (Opto-coupler ile) 
• Çıkışlar  : Q1..Q8, 8xRöle, max 250VAC, 2A, Rezistif yük 
• Haberleşme Portu : RS-232. Sadece PC - AR1-A haberleşme kablosu ile PC’den AR1-A’ya veri 

(program) aktarmak için kullanılır. Tx; veri gönderme (transmit), Rx; veri alma (Receive), Gnd; sinyal 
dönüşü (Ground). 

• Programlama  : PC ortamında çalışan “Gemo Ladder Editör” programı ile. Kullanılan 
editörün ve AR1-A’nın yazılım sürümleri (versiyonları) aynı olmalıdır. “Gemo Ladder Editör” programı 
ve kullanıcı kılavuzu “www.gemo.com.tr” internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

• “Ladder” Satır Adedi : 120 satır  
• “Ladder” Kolon Adedi : 5 kontak kolonu, 1 adet çıkış kolonu 
• “Ladder” Elemanları : 12 x digital giriş; I1..I12 

  8 x digitial çıkış; Q1..Q8 
  32 x yardımcı röle; A1..A32 
  16 x zaman rölesi; T1..T16, 
..16 x sayıcı; C1..C16; cnt = count, pulse 

• Zaman Röl. Hassasiyet : sc;1/100 saniye, Sc;1/10 saniye, mn;1 saniye, hr; 1 dakika 
• Zaman Rölesi Doğruluk : ± % 0.1 veya 1 digit (büyük olan); Preset değerinin 
• Tarama süresi   : < 10ms 
• Giriş Gecikme  : en az 8ms (ON->OFF, OFF->ON) 
• Klemens Sıkma Torku : en fazla 0.5 N.m 
• Çalışma Sıcaklığı : 0 .. 50 oC 
• Besleme Voltajı : 18..32VDC,max 32VDC,galvonik izolasyonlu; max. izolasyon gerilimi 

50VAC 
• Güç Tüketimi  : < 8W 
• Ağırlık   : < 0.5 kg 
• İşletme irtifası  : < 2000 m 

BAĞLANTI BİLGİSİ 
Çıkışlar: 8xRöle (kuru kontak çıkışlı), Q1..Q8, max. 250VAC, 2A, rezistif yük 

Q1
Outputs Relay; Q1...Q8, , AC 250V, 2A, resistive load

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8!
 

Girişler: 
• Besleme Girişi: 18..32VDC 

• Digital Girişler: 12 adet giriş; I1…IC, max 32VDC, sinyal dönüşü (-) ucundan. 

• RS-232: PC Haberleşme portu. Tx; veri gönderme (transmit), Rx; veri alma 
(Receive), Gnd; sinyal dönüşü (Ground). AR1-A-PC veri aktarma kablosu ile 
PC’den AR1-A’ya veri (program) aktarmak için kullanılır. 

18...32
VDCRS-232

Inputs; I1...IC, max.32VDC

I1I2I3I4I5I6I7I8I9IAIBICRxTxGnd

! ! !
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Parametrelerin Ayarlanması 

AR1-A kullanıcı arayüzü için 2x16 karakter LCD ve 3 adet tuş takımı kullanılır. Kullanıcının 
ayarlaması istenilen parametreler “GEMO Ladder Editor” ile 2 seviyeli ve şifre korumalı 
olarak PC’de ayarlanır ve AR1-A’ya aktarılır. AR1-A’in 2 seviyeli menü sistemi ile 16 adet 
zaman rölesine ait PresetA ve PresetB ile 16 adet sayıcıya ait 16 adet Preset 
değerlerinden toplam 32 adedi 2 seviyeli olarak ve istenilen sırada ayarlanabilir. SET 
tuşuna 2sn. süre ile sürekli basılınca 1.seviye girişi sayfası “PARAMETERS LEVEL1 (L1)” 
görülür. Bu sayfa izlenirken SET tuşu bırakılırsa 1. seviye parametre ayarlama menüsüne 
girilir. SET tuşuna 5sn süre ile sürekli basılınca 2.seviye girişi sayfası “PARAMETERS 
LEVEL2 (L2)” görülür. Bu sayfa izlenirken SET tuşu bırakılırsa 2. seviye parametre 
ayarlama menüsüne girilir.  
1.seviye (eğer tanımlandıysa) ve 2.seviye şifreleri doğru olarak girilmezse parametre girişi 
iptal edilir. 2. seviye şifresi olarak “555” girilirse PC’den veri aktarma işlemi başlatılır. Bu 
durum sadece cihazın enerjisi kesilince sonlanır. 2. seviye şifresi olarak “666” girilirse, 
menü dili seçme (Dil A/Dil B) menüsüne girilir. 

Parametre programlama
men
SET tu unu 

üsüne girmek için
ş basılı tut

Programlama sonu

(*) “GEMO Ladder Editor” LCD Menü Ayarlarında belirlenen 1. seviye şifresi
(**) “GEMO Ladder Editor” LCD Menü Ayarlarında belirlenen 2. seviye şifresi

2 sn bas. ılı tut

1.Seviye

tanımlı
değil

2.Seviye

Tanımlı ise 1. Seviye
şifresini gir (*)

2. Seviye
şifresini gir (**)

2. Seviye
şifresi = 666, gir

Menü Dil Seçimi
Dil A / Dil B

2. Seviye
şifresi = 555, gir

PC’den veri
aktarımını başlat

Veri aktarımı sonunda
cihazın enerjisi  kesilir

2. Seviye
1. Parametre gir

1. Seviye
1. Parametre gir

2. Seviye
n. Parametre gir

1
m

. Seviye
. Parametre gir

10 sn bas. ılı tut

 
Mesajlar:

• “Load Program” : Cihaza bir program yüklenmemiş. Cihaza “GEMO Ladder 
Editor”ü kullanarak bir program yükleyebilirsiniz. 

• PARAMETERS LEVEL1 (L1): 1. seviye menü giriş sayfası. Ekranda bu mesaj 
görüldüğünde SET tuşu bırakılırsa 1. seviye parametre ayarlama menüsüne girilir. 

• PARAMETERS LEVEL2 (L2): 2. seviye menü giriş sayfası. Ekranda bu mesaj 
görüldüğünde SET tuşu bırakılırsa 2. seviye parametre ayarlama menüsüne girilir. 
2. seviye şifresi olarak “555” girilirse PC’den veri aktarma işlemi başlatılır. Bu durum 
sadece cihazın enerjisi kesilince sonlanır. 2. seviye şifresi olarak “666” girilirse, 
menü dili seçme (Dil A/Dil B) menüsüne girilir. 
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AR1-A – PC Veri Aktarma Kablosu (RS-232) 

AR1-A

Rx

3 telli ekranlı kablo

Rx

Gnd

9 pin D-type
Dişi konnektör

Tx3

2

5
Tx

Gnd

PC

 

AR1-A - PC (RS-232) veri aktarma kablosu 3 telli ekran korumalıdır. Pin bağlantı şekli 
yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. AR1-A - PC veri aktarma kablosunu hazır ürün olarak  
şirketimizden tedarik edebilirsiniz. 

AR1-A Girişleri için Örnek Bağlantı 

AR1-A

+

+

-

-

PNP Yaklaşım
Anahtarı - 1

PNP Yaklaşım
Anahtarı - 2

Mekanik
Anahtar

18...32
VDCRS-232

Inputs; I1...IC, max.32VDC

I1I2I3I4I5I6I7I8I9IAIBICRxTxGnd

! ! !

18...32VDC
Harici Güç KaynağıYakla m Anahtar  1şı ı : I1 Girişi

Yaklaşım Anahtarı : I2 Girişi
Mekanik Anahtar     : I3 Girişi

I1...IC girişlerinin dönüş hattı
AR1-A’nın (-) besleme girişine
bağlanır.

2

+

-

 


