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• Piyasadaki en kompakt tasarım 
• Zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı 
• Kolay kablolama için Push-in Plus teknolojisi

Dünya çapında güvenilirlik 
ve kolay çalışma
S8VK güç kaynakları



2

1978 - S82C

1985 - S82K

2002 - S8VS

2013 - S8VK

2016 - S8VK-S

Kompakt güç kaynakları…

S8VK güç kaynakları – Dünya çapında güvenilir ve kolay çalışma

Popüler S8VK serisine YENİ MODELLER eklendi. S8VK-S 

serisini artık 30 W, 60 W, 120 W, 240 W ve 480 W güç 

değerleriyle sunuyoruz. Tüm modellerde şu özellikler 

bulunur:

•  Push-in Plus teknolojisiyle sunulur. Kablolama süresi 

%60'a kadar kısaltılır. Kabloları elinizle bastırdığınızdan 

hafif bir kuvvet uygulasanız bile kablo, normal vidalı 

terminal kullanımına kıyasla daha sağlam yerleşir.

•  Önceki S8VK-G güç kaynağına kıyasla 480 W modeller 

için %50 ve 120 W modeller için %36 daha az hacimli 

olan dünyanın en küçük kompakt gövde sınıfı. 

İhtiyaçlarınızı karşılayacak mükemmel çözüme 

ulaştığınızdan emin olmak için seri artık şu modelleri 

içeriyor: 

•  Tek fazlı güç kaynakları (S8VK-S, -C ve -G) 

• Üç fazlı güç kaynağı (S8VK-T) 

•  Yedekleme ünitesi (S8VK-R)

Standart S tipi, zorlu çevre koşullarına karşı koruma 

sağlamak amacıyla standart olarak silikon kaplı halde 

üretilir. Diğer tüm modeller ise istek üzerine silikon 

kaplanmaktadır.
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…dünyalar kadar fark yaratıyor!

S8VK serisinde ihtiyaçlarınıza uygun güç kaynağını bulabileceğinizi 
gösteren üç ikna edici neden:

Sağlam tasarımı ve yapısı, en 

zorlu çevre koşullarına karşı 

dayanıklıdır ve geniş bir çalışma 

sıcaklığı aralığında kararlı çalışma 

sunar. Yüksek MTBF değerleri 

sayesinde S8VK güç kaynağınız, 

diğer ürünler arızalandığında bile 

çalışmaya devam edecektir. 

S8VK-S'de bulunan Push-in Plus 

teknolojisi sayesinde kurulum hiç 

olmadığı kadar kolay ve hızlıdır. 

Vidaların sıkılması veya yeniden 

sıkılmasına gerek kalmadan 

kablolar sadece bastırılarak 

takılır ve terminalin içindeki özel 

mekanizma kabloyu yerinde 

sıkıca tutar. 

Yerden tasarruf göz önüne alınarak 

tasarlanmış olan S8VK serisi, hem 

kendi serilerimiz hem de

günümüz piyasasındaki ürünler 

arasındaki en kompakt güç kaynağı 

serisidir.

Zorlu çevre koşullarına  
karşı dayanıklı

Kolay ve  
hızlı kurulum

Piyasadaki en  
kompakt tasarım
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Zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı

3000 metreye  
kadar rakım

Düşük atmosfer basınçlı 
ortamlardaki uygulamalara uygun 

güçlendirilmiş yalıtım.

300 VAC'ye  
kadar* kararsız  

giriş gerilimi 
Güç kalitesi zayıf olan tesislerde  

bile kararlı çalışma.

%95 nem  
dayanımı

Nemli ortamlarda kullanılabilir.

Geniş  
standart kapsamı

Dünya çapında birçok ülkede 
güvenli bir şekilde kullanılması için 

tasarım standartları.

-40°C'den 70°C'ye  
kadar geniş ortam  

çalışma sıcaklığı aralığı.
En soğuk ortamdan en sıcak ortama 
kadar tüm zorlu çevre koşullarında 

kullanılabilir.

Toza ve  
zararlı gazlara  
karşı dayanıklı

Zorlu ortamlarda kararlı çalışma için 
silikon kaplamalı PCB'ler.

5G titreşime  
dayanım

Şiddetli titreşim koşullarına 
dayanabilen sağlam tasarım.

Çeşitli ortamlarda 
kararlı çalışma

S8VK güç kaynakları – Dünya çapında güvenilir ve kolay çalışma

Kuzey 
Amerika 

için UL 508A 
Endüstriyel Kontrol 
Pano Standardına 

uygunluk

Kaplamalı 
PCB'ler, standart 

özelliklerdir.

* 1 saniyede
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Daha fazla tasarım esnekliği için yan  
yana montaj

Kompakt gövdeler 

Daha yüksek verimlilik ve daha az kayıp için 
geliştirilen teknoloji 
S8VK-G için geliştirilen teknoloji, anahtarlama kaybını 

ve trafolar, diyotlar gibi ısı üreten komponentlerden 

kaynaklanan kayıpları azaltmak için daha da geliştirildi. 

Böylece kullanılan komponentlerin küçültülmesi ve 

yüksek yoğunlukta monte edilmesi sağlandı.

Min. 20 mm

70°C ortam çalışma sıcaklığında kullanılabilir*3

Yüksek verim, düşük kayıp teknolojisi kullanılarak boyutlar küçültüldü. Eşsiz termal kontrol teknolojisi ise yan yana 

montaja imkan sağlar. Daha az kurulum alanı kontrol panolarını küçültmenize yardımcı olur.

Önceki Omron 
Güç Kaynağı

*1. Kasım 2015 tarihli OMRON araştırmasına göre.

*2. Önceki OMRON Güç Kaynağı ile karşılaştırma.

*3. S8VK-S veri sayfasındaki düşürme eğrilerine bakın.

Kurulum  
alanı yaklaşık

%30*2 

oranında  
azaltıldı

%50
daha düşük  

hacim*2

Kurulum alanını küçültmek için yan yana montaj

Gelişmiş termal kontrol teknolojisi 
Eşsiz termal modelleme bilgimizi kullanarak hızlı ve 

hassas termal simülasyon metotları oluşturduk. Bu da 

ısı akışını kontrol ederek en verimli şekilde komponent 

düzenlerinin oluşmasını sağladı. Soğutucunun şeklini 

ve boyutunu yeniden tasarlayarak güç kaynaklarının 

hem küçültülmesi hem de yan yana monte edilebilmesi 

sağlandı.

S8VK-S (60 W)

Önceki Omron 
Güç Kaynağı

480 W güç değerine sahip S8VK-S için %50 daha az hacim 

120 W güç değerine sahip S8VK-S için %36 daha az hacim

Önceki S8VK-G modeline kıyasla
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Kolay ve hızlı kurulum

Hayatınızı kolaylaştırır 
Hayatınızı kolaylaştıracak bir ürünü geliştirmek amacıyla 

ayrıntılara ne kadar dikkat ederek çalıştığımızı anlamak 

için kurulum işlemine bakmanız yeterlidir. Anında 

montaj için güç kaynağını standart DIN rayına tek elle 

yerleştirebilirsiniz. Size kolaylık ve zamandan tasarruf 

sağlar! Bunlara ek olarak, S8VK serisi bir çift DC çıkış 

terminaline (negatif terminal için üç adet) sahip 

olduğundan kablolamaya daha az çaba ve zaman 

harcarsınız.

Küresel piyasada uluslararası güvenlik standartlarını belirlemek için üretilen S8VK, denizcilik 

uygulamalarında bile kullanılabilir ve makineniz hangi ülkeye ihraç edilirse edilsin garanti sunar! 

Yüksek MTBF değerleri sayesinde S8VK güç kaynağı, diğerleri arızalandığında bile çalışmaya 

devam edecektir.

Uzun ömür garantisi
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Kontrol Devresi

Kontrol Devresi

Anahtarlamalı 
Güç Kaynağı

Trafo PLC veya başka bir cihaz

IEC 61558-2-16 
ile uyumlu trafo

Anahtarlamalı 
Güç Kaynağı

PLC veya başka bir cihaz

Kolay kablolama için Push-in Plus teknolojisi 

Push-in Plus teknolojisiyle hızlı kablolama 
Sadece kabloyu ittirin; herhangi bir alete ihtiyaç yoktur. Tüm kablolama işini vidalı terminal ile 

yaptığınızın yarısından daha az bir sürede tamamlayabilirsiniz.

Ellerinizin serbest kalması için tornavida yerinde 
sıkıca durur
Reçine parçalar ve yay ile oluşturulmuş terminal 

mekanizması, tornavidayı tutar. Örgülü kabloları 

doğrudan terminale bağlarken elleriniz serbest olduğu 

için istenen terminali hedeflemek daha kolaydır.

Yerleştirmesi kolay 
Push-in Plus teknolojimizle kablo takmak kulaklık 

takmak kadar kolaydır. İş yükünüzü azaltırken bir 

yandan da kablolama kalitesini yükseltir.  

Yerinde sıkıca tutar 
Diğer Push-in Plus güç kaynaklarına göre kabloyu 

takmak için az bir kuvvetin yeterli olmasına rağmen 

gelişmiş mekanizma tasarımı ve üretim teknolojisi 

sayesinde kablolar sıkıca durur.

IEC standardı
(kablo çapı)

Push-in Plus 
teknolojisi

Vidalı terminaller

Min. 20 N 
(AWG20, 0,5 mm2)

125 N* 112 N*

* Kendi araştırma verilerimize göre. 

Push-in Plus teknolojisiKonvansiyonel vidalı 
terminal bloğu

Yaklaşık  
tasarruf

%60

*  Push-in Plus ve vidalı teknoloji hakkındaki bilgiler, gerçek ölçüm verilerimize 
dayanmaktadır.

Trafoların kontrol devrelerinden kaldırılması
(IEC 61558-2-16 ile uyumlu trafoların kullanıldığı anahtarlamalı güç 
kaynaklarının tercih edildiği uygulamalar için)
Makine direktifindeki IEC 60204-1'e göre bir kontrol devresine AC 
güç sağlandığında, kontrol devresinin içinde bir trafo kullanılması 
gerekir ve trafonun ayrı (bileşik) sarımları olmalıdır.

S8VK'da dahili olarak bulunan kontrol devresi trafosu, bağımsız 
trafo ihtiyacını ortadan kaldırır
IEC 60204-1'e göre, dahili olarak ayrı (bileşik) sarımlı trafoların 
kullanıldığı anahtarlamalı güç kaynakları bu koşulu sağlamaktadır. 
Bu, kontrol devresinin içindeki trafonun, bu tip bir anahtarlamalı 
güç kaynağı kullanılarak kaldırılabileceği anlamına gelir.

Kontrol panolarında yerden kazanma fikirleri 
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240 W 480 W

30 W/60 W 120 W

124 mm

38 mm

60 mm

117.8 mm

90 mm

32 mm
55 mm

90 mm

Dünyanın en küçük, en sağlam 
ve kurulumu en kolay serisi

S8VK-S serisinin yüksek performanslı güç kaynaklarının avantajlarından faydalanarak kontrol panolarınızı küçültün, 

kurulumlarını daha hızlı gerçekleştirin ve özellikle zorlu çevre koşullarında kontrol panolarınızın güvenilirliğini artırın.

•  Daha önceki ürüne göre %50'ye kadar daha küçük

•  Yeni Push-in Plus kablolama sayesinde %60 daha 

hızlı kablolama

•  Sağlam tasarım en zorlu çevre koşullarına dayanabilir 

(5G titreşime dayanım, 3000 metreye kadar rakım 

garantisi, -40° - 70°C çalışma sıcaklığı aralığı, PCB 

kaplama toz, zararlı gaz ve nemden korur)

•  PCB kaplama, standart özellik olarak gelir

•  Güç Artırma fonksiyonu, %120'ye (30 W, 60 W,  

120 W) ve %150'ye (240 W, 480 W) varan nominal 

akım sağlar

•  Düşük gerilim alarm fonksiyonu (240 W, 480 W)

•  UL/EN/IEC 60950-1 ve 3000 m rakım için EN50178, 

DNV-GL* denizcilik onayı ve ATEX* ile tamamlanan 

geniş standart kapsamı.

kompakt yapı

küçük boyutlar

dayanım 

kolay kurulum 

* 30 W modeli hariç
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Güç 
değeri Nominal giriş gerilimi Nominal çıkış 

gerilimi
Nominal çıkış 

akımı
Düşük gerilim 

alarm çıkışı Maksimum akım Boyutlar (G×Y×D) (mm) Model

30 W 24 V 1,3 A Yok 1,56 A 32×90×90 S8VK-S03024

60 W
100 - 240 VAC (izin verilen aralık: 
85 - 264 VAC veya 90 - 350 VDC)

24 V 2,5 A Yok 3 A 32×90×90 S8VK-S06024

120 W 24 V 5 A Yok 6 A 55×90×90 S8VK-S12024

240 W 24 V 10 A Var 15 A 38×124×117,8 S8VK-S24024

480 W 24 V 20 A Var 30 A 60×124×117,8 S8VK-S48024

Ürün Serisi

S8VK-S
•  Küçük kontrol panolarına mükemmel uyum 
•   Ortam koşullarına karşı daha iyi dayanım 

için silikon kaplı PCB'ler 
•  Kolay kablolama için Push-in Plus 

teknolojisi 

15 W

24 V

30 W 60 W 120 W 240 W 480 W 960 W

S8VK-C
Tek fazlı 
•  Ekonomik 
•  Dünya çapında uygulamalar için 

evrensel giriş ve Güvenlik standartları

S8VK-G
Tek fazlı giriş
•  Dünya çapında güvenilir ve kolay kullanım
•   Zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı
•  Kolay ve hızlı kurulum

S8VK-T
 Üç fazlı, 400-VAC giriş 
•  Zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı
•  Kolay ve hızlı kurulum

•  Piyasadaki en kompakt sınıf 

S8VK-R
Yedekleme Üniteleri
•   Yüksek güvenilirlikli sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlar
•  Yedekleme uygulamaları için kompakt ve ekonomik çözüm 
•  Sistem güvenilirliği ihtiyacı için kolay kurulum

15 W

24 V

30 W 60 W 120 W 240 W 480 W 960 W

15 W 30 W 60 W 120 W 240 W 480 W 960 W

48 V

24 V

12 V

5 V

15 W

24 V

30 W 60 W 120 W 240 W 480 W 960 W

10 A 20 A

Güç değeri/çıkış gerilimi

Güç değeri/çıkış gerilimi

Güç değeri/çıkış gerilimi

Güç değeri/çıkış gerilimi

Çıkış akımı
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S8BA 
Kesintisiz Güç  
Kaynağı (UPS)

Ömür beklentisi: 10 yıl

Hafif olması, S8BA'nın doğrudan DIN  
raya monte edilebilmesini sağlar

Hiçbir şeyin gücünüzü kesmesine  
izin vermeyin

Giriş/Çıkış

DC24V
Lityum İyon

ÇALIŞIRKEN

Değişti- 
rilebilen
Pil

I/O - USB 
RS-232

Anahtarlamalı Güç Kaynağı
S8VK-S (120 W)

100 mm

Gerçek 
Boyut
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3X Bağlantı 
USB - RS232C - I/O

S8BA 
Kesintisiz Güç  
Kaynağı (UPS)

Sadece 800 g'lık ağırlığıyla (Lityum İyon 
piller) piyasadaki en küçük boyuta sahip 
olan bu cihaz, panoların boyutlarının da 

küçültülmesine yardımcı olur

Haberleşme bağlantıları, çeşitli fabrika 
otomasyonu kontrolörleri ve PC'lerle 

uyumluluk sağlar.

LED göstergeler, güç 
kaynağının durumunu gösterir

Çalışırken değiştirilebilen piller

Küçük boyutlar

Ücretsiz yazılım

Çalışırken değiştirilebilen 
piller her zaman kesintisiz 

çalışma sağlar



Ekim 2016'da Piyasaya Sürülen YENİ Ürünler

Nisan 2017'de Piyasaya Sürülen YENİ Ürünler

2015'te Piyasaya Sürülenler

Nisan 2016'da Piyasaya Sürülen Ürünler

Anahtarlamalı Güç 
Kaynakları 
(60/120 W)

Solid State Zaman Röleleri Ölçüm ve İzleme 
Röleleri

Güç Monitörleri
(DIN Rayına montaj)

Ortak Soketler 
(MY/H3Y(N)-B için)

Ortak Soketler 
(G2R-S/H3RN-B/

K7L-B için)

İnce Endüstriyel (I/O) Röleler Solid State Zaman Röleleri

Solid State Zaman Röleleri Sıvı Kaçağı Sensörü 
Amplifikatörleri 

DIN Ray
Klemensleri

Dijital Sıcaklık 
Kontrolörleri

Isıtıcılar için Solid 
State Röleler

Kesintisiz Güç
Kaynağı (UPS)

EtherCAT Slave Terminalleri

Endüstriyel (I/O) Röle Terminalleri

CD_EN-05+S8VK+BR

Pano yapımı portföyümüz

Mükemmelliği hedefleyerek çalıştığımız halde, Omron Europe BV ve/veya bağlı ve alt kuruluşları bu belgede açıklanan bilgilerin 
doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Önceden bildirmeksizin her türlü 
değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Panolar
• Yerden tasarruf 

• Titreşim dayanımı 

• Yüksek hava akımı 

Süreç
• CAD ve Eplan Kütüphanesi ile tasarım 

• Hızlı özelleştirme  

• Avrupa içinde ekspres teslimat 

Üreticiler
• Önden giriş - çıkışlı kolay kablolama

Anahtarlamalı Güç Kaynakları
(240 W/480 W)

Safety Rölesi 
Soketleri

Push-in Plus
Kumanda Butonları

Güç Monitörleri 
(Pano Üzerine Monte Edilir)

Makine Otomasyon 
Kontrolörü

Anahtarlamalı Güç 
Kaynakları (30 W)

DIN Ray 
Klemensleri 

(5,2 mm/6,2 mm)

Dahili terminal 
bağlantılı I/O Röle 

Terminali modelleri 

Pano  
üreticileri  

 için basit ve 
kolay

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKİYE

 +90 (216) 556 51 30 

 industrial.omron.tr

 omron.me/socialmedia_tr

Daha Gelişmiş 
Panolar Kontrol Panoları 

İçin Yeni Değerler

Pano üretim 
sürecinde 

yenilik 


