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Ürün Tanımı :  

• Bu ürün ile obje üzerindeki göz ile dahi algılanması zor olan renkler algılanabilir.  

• Yüksek dinamik aralığına sahiptir. 

• IoT uyumludur. Sadece IO link modelleri ile IO link haberleşme sağlanabilir. IO 

Link modelleri kullanılan porta göre sipariş kodunun sonuna “-IL2(COM2)” ya da 

“-IL3(COM3)” getirilir. 

Bağlantı Terminalleri :  

Bağlantı şemaları aşağıdaki gibi gösterilmiştir: 
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Programlama Tuşlarının Açıklaması :  

 

• Out Led : Ürün çıkış verdiğinde bu led yanar. Konnektörlü modellerinde 4 

numaralı pin normalde açık(NO) olarak ayarlı gelmektedir. 

• Run Ledi : Ürüne enerji verilirken bu led yanar ve IO Link haberleşme esnasında 

ise flaş yapar. 

• 7 Segment Ledi : Bu ürüne 9 renge kadar öğretme yapılabilir, ve bu renkler her 

kanalda ayrı ayrı kaydedilir. Bu gösterge de hangi kanalda olunduğunu belirtir. 

• Bank Butonu : Kanallar arası geçişi sağlar. 

• Tuş Kilitleme; Zaman ve 1 Nokta Öğretme Ledleri : Ürün kiliti aktif olduğu 

zaman, zaman ayarı aktif olduğunda ve 1 nokta öğretme modu aktif olduğunda bu 

ledler beyaz renkte yanarlar. 

• Mark Butonu : Öğretilmek istenen renk sensörün karşısına konulduğunda bu 

buton kullanılır. 

• BKGD Butonu : Arka plan öğretilirken bu buton kullanılır. 
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Programlama Modları:  

1- İki nokta öğretme için aşağıdaki adımlar izlenir: Kısaca açıklamak gerekirse; 

konveyör üzerindeki ürünün üzerindeki rengi öğretmek için “Mark” butonuna 10ms 

kadar basılır ve ekranda “T” harfi yanıp sönmeye başlar. Ardından sensöre arka plan 

öğretilmek için “BKGD” tuşuna 10ms kadar basılır ve ekranda “T” harfi üç kez yanıp 

söndükten sonra tanımlama tamamlanmış olur. Bu modda öğretme yapılırken, 1PT 

ledi yanmaz. Böylelikle sadece öğretme modu tamamlanmış olur. 

 

2- Tek nokta öğretme metodu için aşağıdaki adımlar izlenir. Kısaca açıklamak gerekirse; 

konveyör üzerindeki ürünün üzerindeki rengi öğretmek için “Mark” butonuna 1s 

kadar basılı tutulur. Ekranda “T” harfi yanıp sönmeye başlar ve 1PT ledi de yanıp 

sönmeye başlar. Ardından ekranda “T” harfi üç kez yanıp söndükten sonra renk 

tanımlama işlemi tamamlanmış olur. Ardından sensöre zeminde ürün yokken, 

“BKGD” tuşuna 1sn kadar basılı tutularak, tekrar 1PT ledinin yandığı 

gözlemlendikten sonra, ekranda “T”harfi belirir ve 3 kez yanıp söndükten sonra “T” 

harfi sabitlenir. Böylelikle öğretme modu tamamlanmış olur. 
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Fabrika Ayarlarına Alma ve Hata Kodları:  

Kanal ayarlarını sıfırlamak için aşağıdaki adımlar izlenir. Kısaca açıklamak gerekirse; 

hangi kanal ayarı sıfırlanmak isteniyorsa, “BANK” tuşu ile o kanala gelinir. Ardından 

“BKGD ve BANK” tuşlarına aynı anda 1sn kadar basılı tutulur. Ekran yanıp sönüp, 

sabitlenene kadar beklenir ve ardından ilgili kanal ayarları sıfırlanmış olur. 

 

Ürünün ayarlarını tamamen sıfırlamak için ise, aşağıdaki adımlar izlenir. Kısaca 

açıklamak gerekirse; 1sn kadar “BANK; BKGD ve MARK” butonlarına 1 sn kadar basılı 

tutulur, ekranda  harfi yanıp sönmeye başlar. Butonlardan bırakılır ve tekrar ekrana 
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 yazısı belirene kadar aynı tuşlara tekrar basılır. Böylelikle ürün tamamen fabrika 

ayarlarına alınmış olur. 

 

Hata kodları ve anlamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 



[Omron Teknik Destek]   E3S-DC Sensörleri Devreye Alma 

“At work for a better life, a better world for all…” 
6 

 

 


