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AMAÇ

Solenoid Valf ve benzeri ürünlerin geçirdiği akışkanları 4 – 20 mA değer 

aralığına göre oransal bir şekilde kontrolünü sağlamak.

Oransal kontrollü solenoid vanaların kullanılma sebepleri,

• Ekonomiktir.

• Hızlı devreye girip çıkar ve az enerji tüketirler.

• Geliştirilebilir özelliktedir.

• Hassas kontrol imkanı sağlar.

• PWM özelliği sayesinde akım kazancı sağlar.

• Elektrikler kesilse dahi yapılan ayarlar bozulmaz ve kaldığı yerden çalışmaya 

devam eder.

TEMEL BİLGİLER

Bu sistemde solenoid vanalar için özel bir elektronik devre kartı tasarlanmıştır. 

Tasarlanan elektronik devrede PWM yöntemiyle vananın değişik frekanslarda 

açılıp kapanmasıyla akışkanın oransal bir şekilde vanadan geçmesi 

sağlanmaktadır. 

Yapılan elektronik devrede, akış ayarı için frekans değişikliği otomasyon 

sektöründe yaygın olarak kullanılan 4 – 20 mA sinyalleri kullanılmıştır. Bu 

devrede 4mA den başlayarak akımın artışıyla vananın açma kapama frekansı 

artmakta ve buna bağlı olarak akış debisi de artmaktadır. Ayrıca bu sistemde 

akış basıncı ve akışkan viskozitesi gibi faktörlerin etkisini yok edebilmek için 

kartın farklı frekans aralıklarında, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir şekilde 

tasarımı yapılmıştır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi : 12 / 24V DC

Azami Akım Değeri : 1.5A

Kontrol Aralığı : 4 – 20 mA

Yapı Görünümü : Üzerinde “SLC” ve “OK” tuşu olmak üzere 2 adet tuş 

bulunmaktadır. 

5 tanesi ayar ledi, 2 tanesi alt ve üst limit ledleri olmak üzere 7 adet led 

bulunmaktadır.

Yapılabilen Ayarlar : Alt ve Üst Limit Ayarları

   PWM Frekans Artırma ve Azaltma Ayarları

   Yapılan ayarları kaydetme ve kayıtlı ayarları silebilme

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Başka bir cihazdan alınan 4 – 20 mA akım aralığında ayarlanan alt ve üst akım 

limitlerine göre oransal/kontrollü bir şekilde akışkanların kontrolünü sağlar. “4 

mA” de valf tam kapalı konumdayken, “20 mA” de valf tam açılacaktır. 

Harici cihazdan alınan akım, ayarlanan “Üst Limit” değerinin üstüne çıkmış 

ise HLW ledi yanarak “Üst limit değeri aşıldı” uyarısını verir. Ayarlanan alt 

limit değerinin altına düşmüş ise LLW ledi yanarak “Alt limit değerinin altına 

düşüldü” Uyarısı verir. Alt ve üst limit ayarları haricinde frekans artırma, 

frekans azaltma ve silme ayarları da bulunmaktadır.
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GND

GND

GND

12/24 V DC
BESLEME VOLTAJI

12/24 V DC
BESLEME VOLTAJI

4-20 mA 
KONTROL SİNYALİ

4-20 mA 
KONTROL SİNYALİ

AÇIKLAMALAR

Oransal Kontrol Kartı üzerinde “OK” ve “SLC” tuşları olmak üzere iki adet tuş 

bulunur.

“OK” tuşu : Yapılan işlemleri PIC hafızasına kaydeder.

“SLC” tuşu : Ayarlanmak istenen işlem türünü seçer.

HL : “Üst Limit Ayar” ledidir. “SLC” tuşuna 1. basımda yanar.

LL : “Alt Limit Ayar” ledidir. “SLC” tuşuna 2. basımda yanar.

F+ : “Frekans Artır” ledidir. “SLC” tuşuna 3. basımda yanar.

F- : “Frekans Azalt” ledidir. “SLC” tuşuna 4. basımda yanar.

DEL : “Hafıza Sil” ledidir. “SLC” tuşuna 5. basımda yanar.

HLW : “Üst Limit” ledidir. Üst limit ayar değerini geçince yanar.

LLW : “Alt Limit” ledidir. Alt limit ayar değerinin altına düşünce yanar.

BAĞLANTI ŞEMASI
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Şekil 1. Alt Limit Ayarı

AYARLAR

Solenoid valfi ayarlamaya başlamadan önce şekil 7’de gösterildiği gibi 1 

numaralı ucuna 12 / 24V DC güç kaynağının (-) ucunu ve 4 – 20 mA harici 

üretecin (-) ucunu, 2 numaralı terminale 12 / 24V DC güç kaynağının (+) ucunu 

ve 3 numaralı terminale de 4 – 20 mA harici üretecin + ucunu bağlayınız.

Alt Limit Ayarı:

1. Akışkanın debisini istenilen minimum değere (veya 0 debi değerine) 

getiriniz.

2. 4 – 20 mA çıkış veren akım üretecinizden;

Akım değerini 4mA gibi herhangi bir akım değerine getiriniz.

3. “SLC” tuşuna 2 defa basarak LL ledinin yanmasını sağlayınız.  

4. LL ledi yandığı zaman “OK” tuşuna basarak istenilen alt limit değeri 

hafızaya alınız      LL ledi bir defa yanıp sönecektir. Kaydetme işleminden 

sonra sistemin enerjisini keserek tekrar enerjilendiriniz. Sistem çalışmaya 

devam edecektir.

5. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra, kaydedilen alt limit akım sinyali 

sisteme verildiğinde sistem debi değerini 1. basamakta ayarladığımız debi 

değerine getirecektir.
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Üst Limit Ayarı:

1- Akışkanın debisini istenilen maksimum değere getiriniz.

2- 4 – 20 mA çıkış veren cihaz veya sisteminizden;

Akım değerini 20 ma gibi herhangi bir akım değerine getiriniz.

3- “SLC” tuşuna 1. defa basarak HL ledinin yanmasını sağlayınız  

4- HL ledi yandığı zaman “OK” tuşuna basarak istenilen üst limit değeri 

hafızaya alınız     HL ledi bir defa yanıp sönecektir. Kaydetme işleminden 

sonra sistemin enerjisini keserek tekrar enerjilendiriniz. Sistem çalışmaya 

devam edecektir.

5- Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra, kaydedilen üst limit akım sinyali 

sisteme verildiğinde sistem debi değerini 1. basamakta ayarladığımız debi 

değerine getirecektir.

Şekil 2. Alt Limit Ayarı

       “Alt Limit” ve “Üst Limit” ayarları yapıldıktan sonra “SLC” tuşuna 6. defa 

basarak LL, HL, F+, F-, DEL ledlerinin sönmesini sağlayınız.  “OK” tuşuna 

basarak Alt ve Üst Limit ayarlarını kaydediniz. Kaydettikten sonra LL, HL, F+, 

F-, DEL ledleri aynı anda yanıp sönecektir. Sistemin enerjisini keserek tekrar 

enerjilendiriniz; sistem yapılan ayarlarda çalışmaya devam edecektir.

Mevcut sistem için frekans, kısaca belli bir süre aralığında bobinin yaptığı 

toplam açma – kapama sayısına denilebilir. 



SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

8
Şekil 3. Frekans Artırma - Azaltma 

Ayarları Silme

Akışkanın debisi frekansla doğru orantılıdır. Frekans değeri arttırıldıkça debi 

değeri artacak, frekans değeri azaltıldıkça debi değeri de azalacaktır.

Frekans Artırma:

1- “SLC” tuşuna 3. defa basarak F+ ledinin yanmasını sağlayınız  

2- “OK” tuşuna basarak frekansı artırınız     “OK” tuşuna her basışta F+ 

ledi yanıp sönecektir. F+ ledinin yanıp sönmesi PWM frekansının artırıldığı 

anlamına gelmektedir. Sistemin enerjisini keserek tekrar enerjilendiriniz; 

sistem yapılan frekans ayarlarında çalışmaya devam edecektir.

Frekans Azaltma:

1- “SLC” tuşuna 4. defa basarak F- ledinin yanmasını sağlayınız  

2- “OK” tuşuna basarak frekansı azaltınız     “OK” tuşuna her basışta F- 

ledi yanıp sönecektir. F- ledinin yanıp sönmesi PWM frekansının azaltıldığı 

anlamına gelmektedir. Sistemin enerjisini keserek tekrar enerjilendiriniz; 

sistem yapılan frekans ayarlarında çalışmaya devam edecektir.

Ayarları Silme:

1- “SLC” tuşuna 5. defa basarak DEL ledinin yanmasını sağlayınız  

2- DEL ledi yandıysa “OK” tuşuna basarak hafızanın silinmesini sağlayınız          

        Ayar ledlerinin hepsi (LL, HL, F+, F-, DEL) sırayla bir kere yanıp sönecektir. 

Hafızanız silindi. Sistem fabrika ayarlarında oransal olarak çalışmaya devam 

edecektir. Tekrar ayar yapmayı unutmayınız.
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MONTAJ

 Montajdan önce üründe herhangi bir hasar olmadığı ve gerekli 

parçalarının tam olduğu kontrol edilmelidir. Eğer hasar olduğu ya da eksik 

parça olduğu görülürse ürün teslim alınmamalıdır.  Ürünlerimiz kullanılmaya 

başlamadan önce ürün ve kutu üzerlerindeki etiket ve diğer bilgiler kontrol 

edilmelidir. Montajdan önce hat basıncının, ürün etiketi üzerinde yer alan 

maksimum basınç seviyesini aşmadığı kontrol edilmelidir. Montajdan önce 

takılacak olan ürünün kullanılacak olan sisteme uygunluğu kontrol edilmelidir. 

Teknik özellikler kısmında belirtilen çalışma limitleri geçilmemelidir. Montajdan 

önce bobinin takılacağı hatta akışın olmadığı ve montaj esnasında da böyle 

bir olasılığın önüne geçildiğinden emin olunmalıdır.

Montaj Uyarıları

 Bobinin uzun süreli çalışmalarda yüksek sıcaklıklara kadar ısınmaktadır. 

Isınmış bobine dokunmak yanıklara neden olabilir.

 Bobine elektrik bağlantısı soketle yapılmalıdır ve soket kapalı olmalıdır. 

Soketlere kablo bağlantısı ve herhangi bir arıza durumunda kablo değişimi 

UZMAN kişiler tarafından yapılmalıdır. Açık bağlantılar elektrik çarpmalarına, 

kısa devrelere neden olabilir. 

 Herhangi bir kısa devre arızasına karşı bobinin bağlandığı hatta SİGORTA 

eklenmelidir.

 Bobin kendi tepe somunu ile çalıştırılmalıdır. Tepe somunun eksikliği de 

bobinin çalışmamasına ya da zarar görmesine neden olabilir.

 Her bobin kendi üzerinde yazan gerilim değerinde çalıştırılmalıdır. 

Daha düşük ya da daha yüksek gerilimler bobinlerin zarar görmesine, 

çalışmamasına neden olur.

 Gerekli olan akışkanlarda filtre kullanılmalıdır. Vana içinde birikebilecek 

tortular, paslanmalar çekirdeğin bobin tarafından çekilmesini zorlaştırır. Bu 

zorlanma çekirdeğin yanmasına neden olabilir.
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Şekil 4. Solenoid vana bağlantı şekli; 
(a) Doğru, (b) Doğru, (c) Yanlış.

Şekil 5. (a) Soket parçaları, (b) Soket 
bağlantı noktaları

a

a

b c

 Solenoid vana sistemden sökülmeden önce üzerindeki basınç 

sıfırlanmalıdır.

 Solenoid vana montajında şuna dikkat edilmelidir ki bobin kısmı aşağı 

gelecek şekilde kurulum yapılmamalıdır. Bu şekilde montaj yapıldığında 

kovan içindeki çekirdek, zamanla gelen pas tortu, kireç gibi birikintilerden 

etkilenir ve bobinin çekirdeği hareket ettirmesini engeller.  Solenoid vana 

Şekil 4 a’ daki veya Şekil 4 b’ deki gibi monte edilebilir.

 Eğer kullanılacak olan akışkanda partikül varsa, solenoid vanada filtre 

kullanılması gerekmektedir.

b
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Şekil 6. Bağlantı kablosunun konumu; 
(a) Doğru,(b) Yanlış.

 Kablo uçları sokete bağlanırken 1 ve 2 numaralı bağlantılara; artı (+) ve 

eksi (-) uçları bağlanır. 3 numaralı bağlantı noktasına 4 – 20 mA sinyal girişi 

bağlanmalıdır.  

 Kablo içindeki herhangi bir eziklikten kaynaklanan temassızlığın ya 

da kablo içindeki bir kısadevrenin sebep olacağı arızalardan kaçınmak için 

sokete gelen kabloda herhangi bir burkulma, bükülme olmamalıdır. Kablo 

Şekil 8 a’daki gibi düz olmalıdır. Ayrıca soket girişindeki burkulmalar soketin 

içine nem girmesine sebep olabilir. Soketin içine nem ya da su girmesini 

engellemek için soketin sızdırmazlık sağlayabileceği çapta kablo seçilmelidir.

ÜRÜNÜN BAKIMI 

Solenoid vana açılır ve parçalar gözden geçirilir ve basınçlı hava iletemizlenir. 

Özellikle çekirdek, diyafram, diyafram yayı ve orifis iyice temizlenmelidir. 

Üzerlerine yapışan çapak vetortular giderilmelidir. Zarar görmüş parçalar 

varsa orijinal TORK marka yedek parçalar ile değiştirilmelidir.Yedek parçalar 

firmamızdan temin edilebilir. 

Hem bakım hem de montaj sırasında hassas iç parçaların zarar görmemesine 

dikkat edilmelidir. Herhangibir bakımdan sonra elektrik bağlantıları kontrol 

edilmeli, elektriksel önlemler alınmalı ve vananın çalışıp çalışmadığı test 

edilmelidir.

a b
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ÜRÜNÜN YEDEK PARÇALARI

Solenoid vanaların yedek parçaları;  

• DİYAFRAMLAR 

• KOVAN-ÇEKİRDEK 

• BOBİN  

 • Standart bobin/Ex-proof                                                                      

 • Büyük bobin                                                       

 • Mini bobin/Ex-proof                                      

• SOKET 

 • LED’li soketler 

 • Normal soketler        

Kullandığınız vananın boyutlarına uygun yedek parçaları seçmelisiniz. Yedek 

parçaları temin etmek ve detaylıbilgi için firma ile iletişime geçiniz.

ÜRÜNÜN NAKLİYATI 

Taşıma esnasında vananın yere düşmemesine, sert darbelere maruz 

kalmamasına ayrıca kovan ve bobinkısımlarının zarar görmemesine dikkat 

edilmelidir. Solenoid vana paketlerinin üzerine vanaya zarar verecekderecede 

ağırlık koyulmamalıdır. Ürünler kendi karton kutularında taşınmalıdır. 

ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİ

TORK marka solenoid vanaların garanti süresi 2 yıldır. Azami tamir süresi 

ise 20 gündür. Vanalarınfirmamızdan siparişi esnasında bildirilen kullanım 

şartları dışında kullanıldığında veya kullanıcının kendiyaptığı bakım onarım 

sırasında bazı parçaların yanlış bakım onarım sonucu bozulduğunun tespiti 

halindeürünler garanti kapsamına girmez.  

Garanti haklarından faydalanabilmek için, garanti süresi içinde, firma 

tarafından onaylanmış garanti belgesi ileüretici firmaya başvurunuz. Solenoid 

vananın kargo ile gönderilmesi durumunda şikâyetinizin açıklamasını,garanti 

belgenizin fotokopisini, adresinizi ve telefonunuzu eklemeyi unutmayınız. 
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MERKEZ OFİS

Y. Dudullu, Bostancı Yolu Kuru Sk. 
No:16 Ümraniye 34776 İstanbul
Tel :+90-216 364 34 05
Faks :+90-216 364 37 57
e-posta : tork@smstork.com

FABRİKA
 
SMS Sanayi Malzemeleri Üretim 
ve Satışı A.Ş. İMES OSB 5. Cadde 
No:6 Çerkesli - Dilovası / 
KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel : +90 262 290 20 20
Faks : +90 262 290 20 21
e-posta : tork@smstork.com

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : SMS Sanayi Malzemeleri 
   Üretim ve Satışı A.Ş.
Adresi : İMES OSB 5. Cadde No:6 
   Çerkesli - Dilovası / KOCAELİ
Telefonu : +90 262 290 20 20
Faks : +90 262 290 20 21
e-posta : tork@smstork.com
Yetkilinin İmzası : 

Firmanın Kaşesi :

GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 
 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kuralları geçerlidir.
4-  Ürünün garanti şartları ile ilgili detay bilgiler, web sitemizde yer alan

SMS-TORK Genel Satış Sözleşmesi başlığı altındadır.   

Satıcı Firmanın:

Unvanı : 
Adresi : 
Telefonu : 
Faks : 
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası : 

Firmanın Kaşesi :

Malın:

Cinsi : Digital Timer
Markası : TORK
Modeli : C 96

Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

FİRMA BİLGİLERİ SMS SANAYİ 
MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.
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SEKTÖR 
ÖNCÜLÜĞÜNDE

30 YILLIK 
TECRÜBE
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HEAD OFFICE  Bostancı Yolu Cad. Kuru Sok. No:16 Y. Dudullu, 34776 Ümraniye İstanbul - TURKEY P +90 216 364 34 05  F +90 216 364 37 57

FACTORY İMES O.S.B.S Cad. No:5 Çerkesli - Dilovası KOCAELİ - TURKEY   P +90 262 290 20 20  F +90 262 290 20 21

SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti www.smstork.com/SMSTORK /sms-tork
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