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2. Algemeen                                                                                                        
Bij de meeste perslucht leidingsystemen ontstaan er lekken in de leidingen die ontstaan door lekkende 
aansluitingen,  kogelkranen en snelkoppelingen. De kogelkraan met timer zorgt ervoor dat aan het einde van de 
dag de luchttank wordt verwijderd uit het leidingsysteem. De kogelkraan met timerfunctie wordt op de 
perslucht uitlaat gemonteerd en kan zo geprogrammeerd worden, dat hij op het begin van de werkdag opent en 
met sluitingstijd automatisch sluit. Bij gebruik is gegarandeerd dat de gebruikers energie en dus geld besparen.
                                                                                                                                                                                   

3. Kenmerken en voordelen                                                                                

3.1 Kenmerken
– Pijp aansluiting G 1" of G 2"
– Maximale werkdruk van 16 bar
– Langzaam openen van de klep vermindert drukstoten
– Gemakkelijk te installeren
– Op programma of extern bestuurbaar
– Handmatig openen en sluiten mogelijk (bijv. bij stroomuitval)
– Zeven-daagse programma-instelling (tot 16 keer per dag)
– Eenvoudig te programmeren
– LCD-scherm met actuele tijd aangave
– Ingebouwde lithium batterij zorgt voor het programma

3.2 Voordelen                                                                                                         
– De compressor werkt alleen als er echt perslucht gebruikt wordt. Niet tijdens de shut-down, 's nachts of in het
   weekend. Zo worden onnodige energie- en servicekosten voor de compressor vermijd. 
– De kogelkraan met timer-functie spaart elke dag energie en kosten en betaalt zich in korte tijd terug
– Energiebesparing door automatisch sluiten van de persluchtleiding na sluitingstijd en automatisch openen voor
   het begin van de werkdag.
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4. Veiligheid                                                                                                         
Om de veiligheid en prestaties van dit product te garanderen, moeten de veiligheid en de assemblage instructies 
worden gehouden en de gebruiksaanwijzingen moeten goed worden doorgenomen. Verkeerd of onjuist gebruik 
heft de garantie van het product op. Dit product is alleen geschikt voor perslucht, niet agressieve en niet-
explosieve vloeistoffen zonder vaste stoffen. Als dit product wordt gebruikt voor andere media, wordt het 
beschouwd als ongepast. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die uit 
onjuist gebruik van het product voorkomen.

Let op:
– Gelieve de handleiding en algemeen geldende beveiligingsbeleid eerst door te nemen als u dit product gaat 
   installeren

– Neem de juiste maatregelen om onbedoelde werking van het product of schade te voorkomen
 
– Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of verwijderd worden als de druk nog op het apparaat staat.

– Voordat u gaat werken op het apparaat, Schakel altijd de stroom van het apparaat uit 



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie                             Kogelkraan met timer

5. Installatie                                                                                                         

5.1. belangrijke opmerking
Voor de installatie van dit product kunt u controleren of het voldoet aan de eisen en of de juiste toepassing 
overeenkomt!

5.2.Aansluiten van het product aan de pijpleiding
Zorg ervoor dat de leidingen schoon zijn en dat geen harde onzuiverheden en deeltjes (bijvoorbeeld 
overblijfselen van afdichtmiddelen) of sealant tape van het slijpen van de klep het ventiel in kunnen komen. 
Controleer ook de richting van de stroom. Gebruik de juiste hulpprogramma's voor het monteren van het ventiel.
Gebruik nooit het instrument als een hefboom, geen kracht gebruiken op het motor unit. 

5.3. Montage positie 
Het elektrisch aangedreven ventiel werkt in principe in alle posities. Wij raden echter aan de installatie volgens 
de tekeningen te gebruiken.

5.4. Afstand
Volgens tekening, minimale afstand van 100 mm aanhouden.
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5.5 Elektrische aansluiting

– Controleer of de spanning en frequentie overeenkomen met de gegevens op het apparaat.

– Het toestel moet worden aangesloten op een aarding

5.6 Aansluitschema voor externe aansturing
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5.7 Bedieningsdelen
1) Keuzeschakelaar modus
2) Keuzeschakelaar timing en programmering
3) LCD-scherm
4) Programma-instelling (overschrijft de huidige 
    instellingen)
5) Instelling van de minuten
6) Instelling van de uren
7) Reset-knop
8) Instelling van de dagen
9) Bevestigingstoets programmering

5.8 Aanbeveling; Schematisch voorbeeld (programmering instructies op pagina 8 punt 5.9)
Maak voor het begin van de programmering een schakelschema met de gewenste dagen en tijden.
Voorbeeld van een schakelschema (per werkdag)

1 = Maandag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 1)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 2)

2 = Dinsdag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 3)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 4)

3 = Woensdag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 5)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 6)

4 = Donderdag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 7)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 8)

5 = Vrijdag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 9)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 10)

6 = Zaterdag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 11)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 12)

7 = Zondag Ventiel openen om 07.00 (Schakelpunt 13)
Ventiel sluiten om 17.00 (Schakelpunt 14)
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5.9 Programmering instructies
1. Ventiel en motordeel in dezelfde richting (startpositie) instellen

Merk op dat de geprogrammeerde instellingen omgekeerd zijn, wanneer u de startpositie van het motordeel 
wijzigt (openen wordt sluiten en vice versa)
– Keuzeschakelaar modus (1) in de middelste stand AUTO
– Tijd/programma schakelaar modus (2) in de middelste stand RUN

2. Resetten
Druk kort op de [R] toets (7). Na 4 seconden ziet het LCD-scherm er als volgt uit:
LCD-scherm knippert. Alle geprogrammeerde instellingen zijn nu gewist en de kogelkraan met timer-functie kan 
opnieuw worden geprogrammeerd.

3. Instellen van de actuele dagen en tijd (24-uurs-weergave)
– Zet de keuzeschakelaar (2) in de stand (uur), totdat het LCD-display niet meer knippert.
– U kunt nu de actuele dag instellen door op de knop [1....7] (8) (maandag = 1, dinsdag = 2, woensdag = 3, etc.)
– U kunt nu de actuele tijd instellen door de knop [h] uur (6) en de knop [m] minuten (5) te bedienen!
– Schuif de tijd keuzeschakelaar (2) terug naar de centrale positie “RUN”.

Schakelschema programmeren:
– Per werkdag (pagina 9, punt 4)
– Als tijdblok (pagina 10, punt 5)

De timer heeft 16 schakelpunten: 8x ON (opent de kogelkraan) en 8x OFF (sluit de kogelkraan). Bij instellling 
van tijdblokken tot 56 schakelpunten. Alle oneven schakelpunten openen de kogelkraan en alle even 
schakelpunten sluiten de kogelkraan. De volgorde van de schakelpunten is 1 tot 16. Bij een open schakelpunt 
verschijnt op het display het symbool    . Bij instelling van tijdblokken tot 56 schakelpunten. Zorg er altijd voor dat 
de schakelpunten bij programmering als paar ingesteld worden. De kortste schakelinterval is 1 minuut! Door op 
de knop [    ] te drukken, sla je de gegevens van het (vorige) schakelpunt en schakel je over naar het volgende 
schakelpunt (in ons geval opent het eerste schakelpunt de kogelkraan en sluit altijd het tweede schakelpunt).
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4. Programmering van de tijdschakelaars per werkdag
A. – Zet de keuzeschakelaar (2) in positie. Het eerste schakelpunt om de kogelkraan te openen (ON) verschijnt.

Op de display verschijnt                     . LCD-scherm knippert. Nu kunt u het schakelproces voor de eerste dag 
instellen.

– Bedien hiervoor de knop [1...7] (8) om de maandag (Maandag = 1) in te stellen. Na bediening van de knop (8) 
hoort het LCD-scherm te knipperen. Nu kunt u de tijd voor de eerste opening van de kogelkraan instellen.

B. – Stel de tijd in, wanneer het ventiel op maandag zal openen (ON).
– Druk op h (uur) en m (minuut) . (Bijvoorbeeld 07.00)
– Sla je tijd instelling op met knop [     ] (9)

Op de display verschijnt                     . LCD-scherm knippert. 

– Bevestig nogmaals de dag met behulp van de knop [1....7](8) om het sluitproces op maandag (Maandag = 1)in 
te kunnen stellen. Na het indrukken van de knop (8) hoort het LCD-scherm te knipperen. Nu kunt u de tijd van 
het eerste sluitproces instellen.

C. Instelling van de tijd voor het sluiten van de kogelkraan (OFF). Stel de tijd in, wanneer de klep op maandag 
moet sluiten.
– Druk op h (uur) en m (minuut) (bijvoorbeeld 17.00)
– Sla de tijd instelling op met knop [     ] (9). LCD-scherm knippert.

D. Nu kunt u de schakelingen voor dinsdag instellen.
Druk op de knop [1...7] (8), om de volgende dag (dinsdag = 2) in te stellen. LCD-scherm hoort nu te knipperen. 
Nu kunt u de tijd voor de tweede opening (schakelpunt 3 van de serie 1-16) van de kogelkraan instellen.

Samenvattend:
1. Dag 2 instellen met de knop [1...7] (8)
2. Openingstijd dag 2 instellen met de knop [h] uur (6) en knop [m] minuut. (5)
3. Tijd bevestigen met knop [     ] (9)
4. Dag 2 nogmaals bevestigen met knop [1...7] (8)
5. Sluitingstijd instellen met de knop [h] uur (6) en de knop [m] minuut. (5)
6. Tijd bevestigen met knop  [    ] (9)
7. Voor de volgende schakelpunten dezelfde handelingen ondernemen

Belangrijke opmerking bij de instelling per week!!
Als u wilt dat de kogelkraan op een bepaalde dag niet moet openen (bijvoorbeeld op zaterdag en/of zondag), 
moet u nog steeds de tijd instellen. Hiervoor moet je de openingstijd op 00.00 en de sluitingstijd op 00.01 dagen 
instellen. De kortste schakelinterval is 1 minuut!
– Nadat u klaar bent met de programmering, moet u de modusknop 2 in de stand “RUN” (start) zetten en de 
modusknop 1 in de stand “AUTO” (automatische werking) zetten.
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5. Programmering van de tijdschakelaars per tijdblok
A. Zet de keuzeschakelaar (2) in de stand     .
Het eerste schakelpunt om de kogelkraan te openen (ON) verschijnt.

Op de display verschijnt                     . LCD-scherm knippert.
– Nu kunt u een tijdblok vormen, hiervoor druk u op de knop [1...7] (8) om het gewenste tijdblok in te stellen.
Ma – Vr (1/2/3/4/5)
Ma – Za (1/2/3/4/5/6)
Ma – Zo (1/2/3/4/5/6/7)
Za – Zo (6/7)
Na het indrukken van de knop [1...7] (8) hoort het LCD-scherm te knipperen. Nu kunt u de openingstijd van de 
kogelkraan instellen voor het gevormde tijdblok.

B. Stel de tijd in, wanneer het ventiel zou moeten openen (ON).
– Druk op de knop h (uur) en m (minuut) (Bijvoorbeeld 07.00)
– Sla de tijd instelling op met de knop [     ] (9).

Op de display verschijnt                     . LCD-scherm knippert.

– Bevestig nogmaals het gewenste tijdblok met de knop [1...7] (8) om het sluitproces in te stellen. Na het 
indrukken van de knop (8) hoort het LCD-scherm te knipperen. Nu kunt u het sluitproces instellen.

C. Instellen van de tijd om de kogelkraan te sluiten (OFF). Stel de tijd in, wanneer het ventiel zou moeten sluiten.
– Druk op de knop h (uur) en m (minuut) (Bijvoorbeeld 17.00)
– Sla de tijd instelling op met de knop [     ] (9). LCD-scherm knippert.
– Zet de modusknop 2 terug in de stand “RUN”.

Belangrijk:
Ongebruikte schakelstanden op 00.00 laten staan.

5.10 Programmering controleren
1. Zet de modusknop 2 in de stand     .
2. Druk op de knop [     ] (9) om door het ingestelde programma te kijken.
3. Zet de modusknop 2 weer in de stand “RUN”.

5.11 Programmering wijzigen
1. Zet de modusknop 2 in de stand     .
2. Druk op de knop [     ] (9), om naar de schakelstanden te gaan die u aan wilt passen.
3. Druk op de knop [1...7] (8), om de dagen aan te passen.
4. Druk op de knop [h] uur (6) en de knop [m] minuut (5), om de tijd aan te passen.
5. Zet de modusknop 2 weer in de stand “RUN”.

5.12 Schakelstanden wissen
1. Zet de modusknop 2 in de stand     .
2. Druk op de knop [     ] (9), om naar de schakelstanden te gaan die u wilt wissen.
3. Druk 3-4 seconden gelijktijdig op knop [        ] (4) en knop [     ] (9).
4. LCD-scherm knippert. Schakelstand worden gewist.
5. Zet de modusknop 2 weer in de stand “RUN”.
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5.13 De juiste modus selecteren (modusknop 1)
– AUTO De kogelkraan met timer-functie werkt volgens zijn programma
– I De kogelkraan met timer-functie is permanent geopend.
– O De kogelkraan met timer-functie is permanent gesloten.

Bij gebruik van de externe schakelaar vervalt de functie van werkmodus modusknop 1.
De functie wordt uitgevoerd door de externe schakelaar.

5.14 Programma nood handbediening [        ] (4)
Wanneer je de knop [         ] (4) indrukt, draai je het programma om. De kogelkraan sluit of opent. Bij de 
eerstvolgende geprogrammeerde schakeling wordt de sturing weer volgens het programma overgenomen.

5.15 Handbediening
U kunt het ventiel handmatig openen of sluiten, indien je de stand van de motor op het ventiel aanpast. Hiertoe 
draai je de motor 90º rechts of linksom (De stand van het ventiel herkent men op de kleurindicator).

Rood = Ventiel is open Blauw of geen kleur =  Ventiel is gesloten

Merk op dat de geprogrammeerde instellingen omgekeerd zijn, zodra u de positie van de motor aanpast 
(Openen wordt sluiten en omgekeerd).

Bouwgrootte G1: Motor naar onderen drukken en draaien.
Bouwgrootte G2: Met een sleutel de as van de motor van auto naar handbediening draaien
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6. Technische data                                                                                             

Kogelkraan met timer-functie                                                       PN 16

Materiaal: Kogelkraan: Messing vernikkeld, Kogel: RVS, 
Kogeldichtingen: PTFE, Aandrijfbehuizing: Kunststof
Temperatuurbereik: Medium: +5ºC tot max. +100ºC, Omgeving: 0ºC 
tot max. +50ºC
Media: Perslucht en andere neutrale media
Spanning: 230/115V AC (Klok en programma werkt op een batterij)
Bescherming: IP 54
Programmering: Tot 16 schakelingen per dag, tot op de minuut precies 
te programmeren. Elke weekdag apart instelbaar.
Bediening: bruikbaar met timer (automatisch), handmatig (schakelaar 
op timer) of handmatig (bij b.v. Stroomuitval)
Voordeel: Energiebesparing via het automatisch sluiten van de 
persluchttoevoer na werktijd en het automatisch openen wanneer het 
werk weer begint.

Type Insteltijd Draad DN Inbouwlengte
kogelkraan

KK TIME 10 30 sec. G 1” 25 88

KK TIME 20 105 sec. G 2” 50 130

Externe aansturing Kabellengte

KK TIME REMOTE 5 mtr.
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7. Afmetingen                                                                                                     
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8. Onderhoud en probleemoplossing                                                                 

– Controleer de timer
– Controleer de batterij van de klok
– Controleer of het ventiel handmatig werd gedraaid! Dit zou zijn veranderd door de geprogrammeerde 
instellingen. (AF was dan TOE en omgekeerd)
– Controleer of de juiste dag en de huidige tijd is ingesteld, anders is het schakelpunt niet effectief!
– Controleer de programmering

Schakelstand ON/AF Schakelstand OFF/TOE

Schakelstand ON wordt geprogrammeerd Schakelstand OFF wordt geprogrammeerd

Schakelstand ON wordt niet geprogrammeerd Schakelstand OFF wordt niet geprogrammeerd

Tijdblokken (bijvoorbeeld 1/2/3/4/5) Afwijkende tijdblokken (bijvoorbeeld 1/2/3/4/5/6)

Werkdag instelling Tijdblok instelling

Schakeltijd ON (bijvoorbeeld woensdag 09.00) Op gelijke dagen OFF-tijd voor ON-tijd ingesteld 
(bijvoorbeeld woensdag 08.59)

Schakeltijden voor in-en uitschakelen op hetzelfde 
moment ingesteld (bijvoorbeeld woensdag 09.00)
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9. KK TIME 10 aansluiten op een externe aansturing                                      
Externe aansturing met G 1” configuratie vereist
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10. KK TIME 20 aansluiten aan de externe aansturing                                    
Externe aansturing met G 2” configuratie vereist


