
Alarm çýkýþ fonksiyonu, prosesin sýnýr deðerlerini tanýmlayarak, bu deðerlerin dýþýna 

çýkýlmasý durumunda devreye girer. Alarm ses yada ýþýkla ikaz þeklinde kullanýlabildiði gibi 

önlem olarakta; herhangi bir arýza durumunda (aþýrý yükselme veya düþüþde) sistemin zarar 

görmemesi için koruma amacýyla sistemi kapatmak üzerede kullanýlabilir. EMKO cihazlarýnýn 

çoðunda bulunan alarm çýkýþ tipleri ve açýklamalarý aþaðýda bulunmaktadýr.

1) Proses yüksek alarmý

2) Proses düþük alarmý

3) Sapma yüksek alarmý

4) Sapma düþük alarmý

5) Sapma band alarmý

6) Sapma range alarmý

Prosesin deðeri  Alarm Set deðerine geldiðinde,  alarm çýkýþý aktif olur ve Alarm Set 

deðeri üstünde aktifliðini sürdürür. Alarm Set deðeri altýna düþmesi durumunda ise girilen HYS 

(histerisiz) deðeri kadar aktif kaldýktan sonra alarm pasif hale geçer.

Proses yüksek alarmýný bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklendirirsek ;

Alarm Set =  120°C

HYS       =  10°C

Alarm Set (120°C) deðerine ulaþýlýnca alarm aktif hale gelir, proses deðerinin düþmesi 

durumunda alarm, Alarm Set (120°C) deðerinden sonra girilen HYS (10°C) deðeri  kadar 

devrede kalýr ve Alarm Set - HYS = 120°C -10°C = 110°C dereceye geldiðinde pasif olur.

Verilen örnekte girilen HYS deðeri boyunca aktif olan alarmýn amacý, prosesin kýritik yüksek 

alarm bölgesine hala yakýn olduðunu bildirmesi ve soðutmaya devam etmemiz için ikaz 
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Proses Düþük Alarmý

Sapma Yüksek Alarmý

Proses deðerinin set edilen alarm deðerine düþmesi durumunda devreye girer ve 

düþme süresince aktif durumunda kalmaya devam eder, yükselme durumunda ise Alarm Set 

deðerinden itibaran girilen HYS (histerisiz) deðeri kadar devrede kalýr ve ardýndan pasif olur. 

Proses düþük alarmý bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklendirirsek ;

Alarm Set = 35°C

HYS         =  5°

Alarm proses deðeri,  Alarm Set deðerine (35°C) düþtüðü zaman devreye girer ve 

düþme boyunca devrede kalýr. Yükselme durumunda alarm, Alarm Set (35°C) deðerinden 

sonra HYS (5°C) deðeri kadar devrede kalýr ve Alarm Set + HYS = 35°C + 5°C = 40°C 

derecede pasif olur. Girilen HYS deðeri boyunca aktif olan alarm’ýn amacý, prosesin kýritik 

düþük alarm bölgesine hala yakýn olduðunu bildirmesi ve ýsýtmaya devam etmemiz için ikaz 

vermesidir.

Sapma yüksek alarmý, Proses Set deðerine göre çalýþan bir alarmdýr. Proses deðerinin 

herhangi bir þekilde kýritik noktaya çýkmasý durumunda devreye girer ve bu süreç boyunca 

alarm aktif halde kalýr. Proses deðerinin düþmeye baþladýðý anda  Alarm Set deðerinden sonra 

HYS kadar devrede kalýr ve sonra pasif olur. Alarm deðeri Proses Set deðerine baðlý 

olduðundan, Proses Set deðerine  Alarm Set deðeri eklenerek bir sapma deðeri bulunur. 

Proses Set deðeri deðiþtirdiðiniz zaman Alarm deðerleride deðiþmiþ olur. Böylece Proses Set 

deðerinin üstünde sabit bir alarm noktasý oluþur. 



ON

OFF

Alarm
Çýkýþý 

HYS
 5°C

Proses
Set = 60°C

Proses Set - Alarm Set
60-10=50°C

Proses Deðeri

Sapma Düþük Alarmý

Sapma yüksek alarmýný bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklendirirsek ;

Proses Set = 120°C

Alarm  Set  = 20°C

HYS           =  5°C

Proses Set + Alarm Set = 120 + 20 = 140°C (sapma yüksek alarm deðeri)

Sapma yüksek alarmý (140°C) devreye girer ve eyer yükselme periyodu devam ederse, 

bu periyot boyunca aktif kalýr. Alarm, proses deðerinin düþmesi ile birlikte, belirlenen sapma 

alarm deðerinden (140°C) sonra HYS (5°C) deðeri kadar devrede kalýr ve;

(Proses Set + Alarm Set) - HYS = (120 + 20) - 5 = 135°C derecede de pasif olur.. 
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Sapma düþük alarmý, Proses Set deðerine göre çalýþan bir alarmdýr. Proses deðerinin 

herhangi bir þekilde kýritik noktaya düþmesi durumunda devreye girer ve bu süreç boyunca 

alarm aktif halde kalýr. Proses deðerinin yükselmeye baþladýðý anda  Alarm Set deðerinden 

sonra HYS kadar devrede kalýr ve sonra pasif olur. Alarm deðeri Proses Set deðerine baðlý 

olduðundan, Proses Set deðerinden  Alarm Set deðeri çýkartýlarak bir sapma deðeri bulunur.

Sapma düþük alarmýný bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklemek gerekirse ;

Proses Set = 60°C

Alarm  Set  = 10°C

HYS           =  5°C

Proses Set - Alarm Set = 60 - 10 = 50°C (sapma düþük alarm deðeri)

Sapma düþük alarmý (50°C) devreye girer ve eyer prosesde düþme devam ederse, bu 

periyot boyunca aktif kalýr. Proses deðerinin yükselmesiyle birlikte belirlene sapma düþük 

alarm deðerinden (50°C)  sonra HYS (5°C) deðeri kadar devrede kalýr ve  

(Proses Set - Alarm Set) + HYS = (60 - 10) + 5 = 55°C derecede pasif olur. Sapma düþük 

alarmý, Proses Set deðerine baðýntýlý çalýþtýðý için Proses Set deðeri deðiþtirdiðiniz zaman 

alarm deðerleride deðiþmiþ olur. Böylece Proses Set deðerinin altýnda sabit bir alarm noktasý 



Sapma Band Alarmý
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Sapma band alarmý, Proses Set deðerine göre çalýþýr ve Proses Set deðerinin altýnda 

ve üstünde bir band oluþturur, böylelikle prosesin alt ve üst kýritik sýnýrlarý sapma band alarmý 

ile belirlenmiþ olur. Çalýþma mantýðý ise;

Proses Set - Alarm Set <= Proses Set <= Proses Set + Alarm Set deðer aralýklarýnýn 

dýþana çýkmasý durumunda alarm aktif olur. Eyer sisteme HYS (histerisiz) deðeri girilirse bu 

deðer kadar alt ve üst alarm noktalarý geniþler. Proses deðerindeki bu alt ve üst noktalar, 

Proses Set deðerine baðlý olarak deðiþir. Kullanýcý bu sistemle, prosesin alt ve üst kýritik 

sýnýrlarý geçmesi durumunda uyarýlýr.

Sapma band alarmýný bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklemek gerekirse ;

Proses Set = 120°C

Alarm  Set  =  20°C

Proses Set - Alarm Set = 120-20 = 100°C    (Sapma band alarm deðeri)

Proses Set + Alarm Set = 120+20 = 140°C  (Sapma bandý alarm deðeri)

HYS           =     5°C

(Proses Set - Alarm Set) - HYS = (120-20)-5 = 95°C       (Sapma bandý alt limit deðeri)

(Proses Set + Alarm Set) + HYS = (120+20)+5 = 145°C  (Sapma bandý üst limit deðeri)

Proses deðeri, düþmeye baþladýðýnda sapma bandý alt limit deðeri olan 95°C geldiðinde 

alarm aktif olur ve düþüþ süresince bu konumunu korur, yükselmeye baþladýðý anda ise Sapma 

bandý alt limit deðeriden (95°) sonra HYS (5°C) deðeri  kadar devrede kalýr ve

 Proses Set - Alarm Set = 100°C derecede pasif olur.

Ayný þekilde proses deðeri yükselip üst limit olan 145°C geldiðinde, alarm aktif olur ve 

yükselme sürecinde bu konumunu korur, düþme baþladýðý anda ise sapma bandý üst limit 

deðerinde (145°C) sonra HYS (5°) deðeri kadar devrede kalýr ve

 Proses Set + Alarm Set = 140°C derecede pasif olur. 

Not: HYS deðeri girilmeyen prosesler, sapma band alarmýný ‘’Proses Set - Alarm Set’’ ve 

‘’Proses Set + Alarm Set’’ deðerlerine göre açýp kaparlar.   

ON

OFF

Alarm
Çýkýþý

Proses Deðeri

Proses Set - Alarm Set 
100°C

HYS
5°C

Üst Limit
  145°C

Proses
Set

120°C
Proses Set + Alarm Set

140°C

Alt Limit
  95°C HYS

5°C



Sapma Range Alarmý

5

Proses Set - Alarm Set 
100°C

HYS
5°C

Alt Limit
  95°C

ON

OFF
HYS
5°C

Üst Limit
  145°C

Proses
Set

120°C
Proses Set + Alarm Set

140°C

Alarm
Çýkýþý

Proses Deðeri

Sapma range alarmý, Proses Set deðerine göre çalýþýr ve Proses Set deðerinin altýnda 

ve üstünde bir sýnýr oluþturur, böylelikle prosesin alt ve üst kýritik sýnýrlarý sapma range alarmý 

ile belirlenmiþ olur. Sapma band alarmýndan farklý olarak, prosesin set deðerinde alarm aktiftir 

ve belirlenen alt ve üst deðerlerin dýþýna çýkýldýðýnda alarm pasif olur. 

Örnek olarak ; Prosesin devam ettiði sýrada alarmýn aktif olmasýnýn amacý, kullanýcýnýn 

uygun Proses Set deðerlerinde çalýþtýðýný bilmesidir. Alarm tanýmlanan deðerler dýþýna 

çýktýðýnda pasif olacaðýndan, kullanýcý prosese müdahale eder. Sapma range alarmý prosesin 

sýnýr deðerler içinde olduðu ve devam edebileceði ikazýný verir.

Sapma range alarmýný bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklemek gerekirse;

Proses Set - Alarm Set <= Proses Set <= Proses Set + Alarm Set deðer aralýklarýnýn 

dýþana çýkmasý durumunda Alarm pasif olur ve prosesin devam etmesi ile ilgili ikazý kapatýr. 

Eyer sisteme (HYS) deðeri girilirse bu deðer kadar alt ve üst alarm noktalarý geniþler. Proses 

deðerindeki bu alt ve üst noktalar, proses set deðerine baðlý olarak deðiþir. 

Sapma band alarmýný bir sýcaklýk uygulamasý ile örneklemek gerekirse ;

Proses Set = 120°C

Alarm  Set  =  20°C

Proses Set - Alarm Set = 120-20 = 100°C         (Sapma range alarmý deðeri)

Proses Set + Alarm Set = 120+20 = 140°C       (Sapma range alarmý deðeri)

HYS           =     5°C

(Proses Set - Alarm Set) - HYS = (120-20)-5 = 95°C         (Alt Limit)

(Proses Set + Alarm Set) + HYS = (120+20)+5 = 145°C    (Üst Limit)

Proses deðeri, düþmeye baþladýðýnda Alarm Set deðerinin alt limiti olan 

(Proses Set - Alarm Set) - HYS =  95°C geldiðinde alarm deaktif olur ve düþüþ süresince bu 

konumunu korur, yükselmeye baþladýðý anda ise 95°’ den sonre HYS deðeri (5°) kadar pasif 

kalýr ve Proses Set - Alarm Set = 100°C aktif hale geçer.

Ayný þekilde proses deðeri yükselip üst limit olan

(Proses Set + Alarm Set) + HYS = 145°C geldiðinde, alarm pasif olur ve yükselme sürecinde 

bu konumunu korur, düþme baþladýðý anda ise 145°C den sonra HYS deðeri (5°) kadar pasif 

kalýr ve Proses Set + Alarm Set = 140°C aktif hale geçer. 

Not: HYS deðeri girilmeyen proseslerde, sapma range alarmýný ‘’Proses Set - Alarm Set’’ ve 

‘’Proses Set + Alarm Set’’ deðerlerine göre açýp kaparlar. 
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