




Role/er - S,k,;a Sorulan Sorular 

Rolelerle ilgili Stkqa Sorulan Sorular 

- Rolelerdeki terminal/er ne ifade eder? 
Terminaller, rolenin c;:al1~mas1 ic;:in uygulanan gerilimin ve rolenin anahtarlad1g1 ak1m ve gerilimlerin giri~ -c;:1k1~ noktaland1r. Akima gore 
yassI, yuvarlak, kal1n, ince, bir sokete kolay takmal1/c;:1kartmal1, somun ile s1k1~tlrmal1, elektronik karta lehimlemeye uygun, vb. tip ve 
~ekillerde uretilmektedir. 

- Muadil o/dugu soylenen rolelerin terminal isimleri birbirindenfarkh. Hangi roleyi, hangisinin yerine kullanabilirim? 
ilk kontrol edilecekler aras1nda c;:al1~ma geriliminin, nominal ak1m1nin ve kontak yapIsInin uyumlu olmas1 gelir. Montaj ~ekli onem 
ta~Iyorsa mekanik olc;:uler ve terminal yapIsI kritik olabilir. bzel bir uygulama ise, gereken ikincil parametreler de goz onu ne ahnmal1dir. 

- Elimde 5 terminalli bir role var. Bu roleyi 4 terminalli bir role yerine kullanabilir miyim? 
Voltaj, ak1m gibi ana parametreler uyuyorsa, genelde 5 uc;:lu bir role, 4 uc;:lu role yerine rahathkla kullanilabilir. 

- Neden direnrti veya diyotlu role kullanmahy1m? 
Role yakin1nda veya ayni hat uzerine bagh hassas elektronik devreler varsa, bunlann rolenin ac;:/kapa esnas1nda urettigi elek triksel 
gurultuden etkilenmemesi ic;:in direnc;:li veya diyotlu role kullanilabilir. 

- 1A, 18, 2A ve 1C rolelerin farkhhg, nedir? 
lA, 1B, 2A, lC gibi kodlamalar rolenin ic;:indeki kontak yapIsIni belirler. Normalde ac;:1k roleler lA, normalde kapah roleler 1 B, ayni anda 
hem kapal1, hem de ac;:1k kontak ic;:eren roleler lC olarak kodlanir. 

- Dii~iik amper gereken bir uygulamada daha yiiksek amperli role kullamlabilir mi? 
Evet, kullanilabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; eger yuksek ak1ml1 bir rolede c;:ok kuc;:uk ak1m (1 amperin altinda) uzun sure 
anahtarlanirsa, kontaklann kendini yenileme ozelligi ortadan kalkar ve role her zaman beklendigi ~ekilde c;:al1~mayabilir. 

- Mutlaka braketli role mi kullanmahy1m? 
Hay1r. Kullanim yerine ve amaca gore lehimlenerek veya soket ile birlikte kullan1m bir alternatif olabilir. 

- Diyotlu rolenin baglant,smda (+) ve (-) baglant,nm onemi nedir? 
Diyotlu rolenin anot k1sm1na (uc;:genin ucunun baktig1 terminal)+, katot k1smina - baglanmahd1r. Ters bagland1g1nda diyot yanar ve role 
c;:ah~maz. Genelde 85 numaral1 terminale -, 86 numaral1 terminale ise + baglanir. 

- Devrede sigorta kullammmm onemi nedir? 
Kullanilan kaynagin ve yukun gucunu, kullanilan ara kablolan, baglantilan ve roleleri goz onunde bulundurarak sigorta deger i belirlenir 
ve mutlaka kullanilmahd1r. Can ve mal kayb1n1 korumak ic;:in en onemli unsurlardan biridir. 

- Elektromekanik role ve SSR role arasmdaki farklar nelerdir? 
Elektromekanik roleler hareketli parc;:alara sahiptir. Kullanic1 hatalanna kar~1 ve genel olarak k1sa sureli olumsuzluklara ka r~I daha 
dayanikl1d1rlar. SSR roleler elektronik parc;:alardan olu~maktad1r ve limitleri dahilinde kullanild1klannda omurleri pratik o larak sonsuzdur. 
Aynca sessiz c;:ah~1rlar. 

- Bag/ant, kablo kesiti neden onemlidir? 
Gue; kaynagindan c;:1kan, role ile anahtarlanan ve al1c1ya iletilen elektrik enerjisi kablolar ile ta~Inir. Ta~Inan ak1ma gore k ablo kesiti 
yetersiz ise, kablolar Is1nir, izolasyonlan erir ve k1sa devreler meydana gelebilir. 

- Rolenin bag/ant, yoniiniinheklinin onemi var m1d,r? 
Role her pozisyonda c;:ah~abilir, ancak yuksek ak1mlarda 1s1nd1g1 ic;:in c;:ok dar alanlara s1k1~t1nlmamahd1r, c;:evresinde hava ak1m1 ic;:in 
yeterince yer olmahd1r. ic;:ine toz veya diger yabanc1 madde girme olas1hg1n1 azaltmak ic;:in kapag1nin alt k1sm1 yere dogru ba kmas1 daha 
isabetli olur. 

- Terminal/ere uygulanan aksiyal ve radyal kuvvet nedir? 
Terminale baglanan bir kablo, bu terminali yerinden c;:1kartma veya terminali rolenin ic;:ine itme yonunde kuvvet uyguluyorsa buna 
aksiyel kuvvet denir. Rolenin terminalini yana dogru yatlrmaya c;:ah~an (kablonun kasmas1) kuvvet ise radyal kuvvet olarak adland1nl1r. 
Her ikisi de istenmeyen bir durumdur, zira, olas1 yuksek 1s1larda plastik aksamlar yumu~ar ve rolenin ic;: yapIsI bozulur. Bu o lumsuzluk, 
rolenin k1sa zamanda anzalanmas1na yol ac;:ar. 
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