
TORK C96
SERİ DİJİTAL TIMER

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ
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KULLANIM AMACI

Endüstriyel kullanım sahalarında solenoid vana vb sistemlerin istenilen açık ve ka-

palı kalma sürelerinin ayarlanabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Amaç, C96 Dijital Timer’a bağlı solenoid vanaya istenilen süre boyunca enerji ve-

rerek ya da enerjisini keserek solenoid vananın kontrolünü sağlamaktır. Burada 

solenoid vananın hem açık kalma süresi(tON) hem de kapalı kalma süresi(tOFF) 

ayarlanabilmektedir. 

Dijital Timer’lı solenoid vanaların kullanılma sebepleri;

• Cihazda 12/24VDC besleme voltajıyla 12/24VDC bobin,  24VAC besleme volta-

jıyla 24VDC bobin  çalıştırılabilir.

• Minimum, tON(00|00:00:00:01) tON (gün|saat:dakika:saniye:milisaniye), 

tOFF(00|00:00:00:01) tOFF(|saat:dakika:saniye:milisaniye) şeklinde ayar yapıla-

bilir. 

• Maximum, tON(99|23:59:59:99) sırayla tON(|saat:dakika:saniye:milisaniye),  

tOFF(99|23:59:59:99) sırayla tOFF(|saat:dakika:saniye:milisaniye) şeklinde ayar 

yapılabilir.

• Yapılan ayarların ekranda görünmesi,

• LCD ekran ile görsel bilgilendirme ve yönlendirme.

• Çalışma esnasında tON – tOFF sürelerinde olduğunu gösteren ledli uyarı.

• Elektriklerin kesilip sonra tekrar geri gelmesi durumunda  kaldığı yerden değil, 

baştan başlayarak ayarlanan tON süresinden çalışmaya başlar.

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi : 12/24V AC/DC gerilim ile beslenir.

Azami Akım Değeri : 1,5 A

Çalışma Sıcaklığı : -10   +50 °C

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

bulunmaktadır. 

Açık(ON) ya da kapalı(OFF) konumu  2 adet led bulunmaktadır. 

2x8 karakter LCD Ekran göstergelidir.
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TOPRAKLAMA

TOPRAKLAMA

Yapılabilen Ayarlar :                             tON süresi

  ms : 10 – 990 milisaniye arasında ayar yapılabilir.  

  sn : 0-59 saniye arasında ayar yapılabilir.   

  dk : 0-59 dakika arasında ayar yapılabilir.   

  sa : 0-23 saat arasında ayar yapılabilir.

  gn : 0-99 gün arasında ayar yapılabilir.

                             tOFF süresi

  ms : 10 – 990 milisaniye arasında ayar yapılabilir.  

  sn : 0-59 saniye arasında ayar yapılabilir.   

  dk : 0-59 dakika arasında ayar yapılabilir.   

  sa : 0-23 saat arasında ayar yapılabilir.

  gn : 0-99 gün arasında ayar yapılabilir.

Pozisyon İzleme : Panel üzerindeki ledler ve ekran ile izlenebilir.

Kullanıldığı Bobin : 12/24V DC bobinler. TORK seri bobinler ya da muadilleri ile  

  kullanılabilir.

Soket Bağlantı Şeması:
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AYARLAR

Cihaza enerji verildiğinde SMS-TORK(firma adı)  ve TIMER v2.2 (versiyon)   

 bilgisi ve ayar menüsü  ekrana gelir. Lcd ekran arka plan aydınlatma 

ışığı yanar.

tON AYARI:

• “OK” tuşuyla tON süresi menüsüne girilir. Aşağıdaki gibi tON menüsünde zaman 

ayarları mevcuttur. 

Sırasıyla:  -  -  -  -  şeklindedir.

• Yapılan ayar sonunda Kaydet ve Çık  sorgusu ekrana gelir. “SLC” tuşuyla 

Kaydet veya Çık satırı seçilir. Seçilen satır “OK” tuşuyla onaylanır ve tekrar   

ayar menüsüne geri döner.

Kaydet: Seçilirse yapılan  ayarlar kaydedilir. 

Çık:  Seçilirse yapılan  ayarlar kaydedilmez.

tOFF AYARI:

• “SLC” tuşuyla  tOFF ayar menüsü satırına gelinerek “OK” tuşuyla menüye 

girilir. Aşağıdaki gibi tOFF menüsünde zaman ayarları mevcuttur. 

Sırasıyla:  -  -  -  -  şeklindedir.

• Yapılan ayar sonunda Kaydet ve Çık   sorgusu ekrana gelir. “SLC” tuşuyla 

Kaydet veya Çık satırı seçilir. Seçilen satır “OK” tuşuyla onaylanır ve tekrar   

ayar menüsüne geri döner.

Kaydet: Seçilirse yapılan  ayarlar kaydedilir. 

Çık:  Seçilirse yapılan  ayarlar kaydedilmez.

Not: tON ve  tOFF süresi ayarları yapılmadan timer çalışmaz ve   şeklinde 

yönlendirir.

BAŞLAT:

•   menüsünden “SLC” tuşuyla  BASLAT  menüsü satırına gelinerek 

“OK” tuşuyla timer çalıştırılır. İlk önce tON süresi  çalışır. tON süresi bittikten 

sonra tOFF süresi çalışır. 10 saniye sonra lcd ekran arka plan aydınlatma ışığı 

söner. Tekrar ışığı yakmak için “SLC” veya “OK” tuşlarından birine basılması ye-
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terlidir.  Bu menüden çıkılıp ayar 

yapılmak istenirse “SLC” ve “OK” 

tuşlarına aynı anda 2 saniye süre-

since basılı tutularak tekrar  

ayar menüsüne gelinir.

RESET:

• “SLC” tuşuyla RESET   

satırına gelinerek, yapılan tüm 

ayarlar silinir. Bu işlemden sonra 

ekranda KAYIT SILINDI  

uyarısı verir ve arkasından ayar 

menüs  ekrana gelerek tek-

rar timer ayarları yapılabilir.
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FİRMA BİLGİLERİ
SMS SANAYİ MALZEMELERİ

ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

MERKEZ
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
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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:
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