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IoT Güvenlik Paketi
Karmaşığı Basitleştirmek

SAMA5D2 MPU için IoT Security Suite, uzun bir öğrenme eğrisi olmadan ARM® TrustZone®
teknolojisi ve donanım şifrelemesi gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini hızlı ve kolay bir
şekilde kullanmanızı sağlar. Süit, IoT cihaz üreticilerinin güvenlik gereksinimlerini tek,
kullanımı kolay bir pakette kapsar. Cihazlar ve uygulamalar arasında anahtar depolamayı,
şifrelemeyi, şifrelerini çözmeyi ve değiştirmeyi destekler ve kullanımı kolay API’lar size
zaman kazandırır.
Özellikler
Güvenli Önyükleme - Güvenin Temeli (RoT) doğrulanmış başlangıç
Ürün Yazılımının Korunması - Kimliği doğrulanmış ürün yazılımının şifrelenmesi ve uygulanması
Güvenilir Cihaz Kimliği - RoT’a bağlı özgün cihaz sertiﬁkası
Güvenli Depolama Alanı - Şifrelerin, sertiﬁkaların ve verilerin güvenli bir şekilde depolanması
Güvenli İletişim - Kimliği doğrulanmış cihaz eşleştirme ve IoT bulut iletişimi
Güvenli Yazılım Güncelleme - Ürün yazılımını uzaktan güvenli bir şekilde yükseltin

SAMA5D2 Xplained Ultra
Değerlendirme Kurulu
(ATSAMA5D2-XULT)

Başlamak için IoT Güvenlik Paketi Değerlendirme Kitini (ücretsiz) indirin.
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EDİTÖR
Sevgili Okurlarımız,
Ramazan ayının bitmesi ile Haziran ayıyla birlikte yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde ekonomimiz kendini toparladı. Ve açıklanan Nisan ayı verileriyle birlikte tekrar hızlı büyümeye devam
ettiğini gösteriyor. 24 Haziran seçimini herkes beklerken dövizdeki hızlı hareketler ekonomimizi iyi yönde etkilemedi. İlk çeyrekte sanayi üretimindeki yükseliş Nisan ayında da devam etti
ve geçen sene %5,6 olan bu yükseliş %6,2 olarak gerçekleşti. Bu ayki mevcut durumdan dolayı
Mayıs ve Haziran ayında düşüş yaşanabilir. Sanayideki bu düşüşe rağmen diğer sektörlerdeki
yükseliş eonomik büyüme rakamı olan %5 ‘i hala gerçekleştireceğimizi gösteriyor ki bu da yurtdışı
yatırımcıyı Türkiye’yi çekiyor.
Biz de dergi ve web sayfamızda sanayimize yönelik, üretime yönelik en son gelişmeleri size sunmaya devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde ürün bilgisi ve detayı öğrenebileceğiniz web sayfamız
www.endustri-dunyasi.com’u ziyaret etmenizi özellikle rica ediyoruz. Dergimizde yayınlanan
bütün ürünlere ve tanıtımlara ulaşıp ilgili firmalara en hızlı ulaşabileceksiniz. Bunu da basılı dergide belirtilen SLI numaralarını websayfamızda girerek ulaşabilirsiniz. Size Haziran sayımızda
iyi gezintiler diler, bu sayıda emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma teşekkür ederiz,
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Gelişmiş Tartım İndikatörleri
Proses Kontrol Ve Kuvvet Ölçümü İçin Yeni
sıfırlama, dara alma, silme,
çıktı alma, ekrandaki değeri
tutma, tepe değeri tutma
vb fonksiyonlar için, dijital
çıkışlar da serbest kesme
değerleri olarak, belli bir
bölgeye veya eşik değere
göre tanımlanarak kullanılabilir.
İndikatörlerin, her kayda
5 farklı kesme değerinin
girilebileceği 500 kayıt
kapasiteli kesme değeri
belleği vardır.

Baykon, yeni çıkardığı
BX30 ve BX30D panel tipi
gelişmiş tartım indikatörlerini, proses kontrol, tartım
ve kuvvet ölçümü uygulamaları için kullanıcıların
hizmetine sunuyor.
BX30/BX30D indikatörler,
en son teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, yüksek
doğruluk, yüksek haberleşme hızı, güçlü arayüz
seçenekleri ve ergonomik
özellikleri ile endüstriyel
tartım uygulamalarının
tüm gereksinimlerini
karşılayacak ve analog
veya digital yük hücreleri
ile kullanılabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
İndikatörler, 22mm
uzunluğunda 6 dijitlik
ağırlık göstergesi, 8mm
uzunluğunda 16 dijitlik alfa
numerik bilgi göstergesi
olan parlak, geniş açılı ve
çok renkli LCD ekran ile

donatılmıştır. 6 farklı kullanım dili, tartımın grafiksel
gösterimi, üzerlerindeki
sembollerden fonksiyonları
kolayca anlaşılabilen tuş
takımı, operatörü uyarmak
veya bilgi vermek amacıyla
ekran renginin değişmesi
gibi özellikler, indikatörün
kurulumunu ve kullanımını
çok kolaylaştırır.

İndikatörlerde, manyetik
olarak izole olan RS232 ve
RS485, RS422, Ethernet
TCP/IP ve USB çıkışları ile
bilgilerin yedeklenmesi
amacıyla kullanılacak SD
kart yuvası standart olarak
sunulmaktadır.

İndikatörlerin, sahip
oldukları fieldbus tipine,
analog çıkış, dijital giriş/
çıkış konfigürasyonlarına bağlı olarak değişik
varyantları sunulmaktadır.
Varyant modeller, Profibus,
X30 / BX30D indikatörler,
Profinet, Modbus RTU,
ticari tartım uygulamaModbus TCP, Ethernet IP,
larında, tek kademeli,
Canopen, CC-Link, EtherCat,
çok kademeli, çok bölünPowerNet gibi endüstride
tülü olmak üzere 10 000
en çok kullanılan fieldbus
taksimata kadar EN45501
tiplerini desteklemektedir.
ve OIML R76 onaylıdır.
Dijital giriş ve çıkışlar, uzak
Endüstriyel uygulamalarda I/O olarak bir PLC tarafın300 000 taksimata kadar
dan kontrol edilebilir. Hızlı
kullanılabilir. Tartı birimi g, analog çıkış, uzun dönem
kg, lb, klb, N, kN veya hiçbiri kararlılığına ve yüksek
olarak ayarlanabilir.
çözünürlüğe sahiptir.
İndikatörlerin 4 adet dijital
girişi , 5 adet de dijital
çıkışı vardır. Basit tartım
işlemlerinde, dijital girişler,

Menüyle yönlendirilen
kalibrasyon, çok noktalı
kalibrasyon, test ağırlığı
kullanmadan yapılan
elektronik kalibrasyon, sıfır
ve kazanç ayarı özellikleri
operatöre kolaylık ve zaman
tasarrufu sağlar. Elektronik
kalibrasyon, yüklü ve ağır
tank tartı sistemlerinin
boşaltılmadan kalibrasyonunun yapılmasında
kullanılan çok etkili bir
özelliktir. Dolu olan tank
veya siloların tartım sistemlerinin kazanç ayarlarının,
boşaltılmadan, istenildiği
zaman yapılabilmesi büyük
servis kolaylığı sağlar.
İndikatörler, tuş takımını,
seri çıkışları, dijital giriş ve
çıkışları, ekranı, analog ve
dijital yük hücrelerini ve
yazıcıyı hızlı ve etkili şekilde
test edebilen kapsamlı arıza
arama özelliği sunmaktadır.
İndikatörlerde, operatör
müdahaleleri, aşırı yükleme vb olaylar kayıt olarak
tutulmakta olup, Alibi
bellek de opsiyonel olarak
sunulmaktadır.

BX30 /BX30D panel tipi
indikatörler, IP67 korumalı
paslanmaz çelikten ön
paneli, alüminyum gövdesi
ve paslanmaz çelikten arka
paneli ile, ıslak, hijyenik ve
zorlu endüstriyel koşullarda
kullanılmaya uygundur.
İndikatörlerin arka panelinde bulunan vidalı arayüz
İndikatörler, tek satırlı, çok terminalleri, vibrasyonlu
satırlı, barkod da içeren EPL ve mobil uygulamalarda
formatı vb. 5 farklı formatta bile kablolar gevşemeden
çalışma imkânı sağlar.
etiket bastırabilir.
XXBilgi için Ref No: 55367
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Yumuşak Dokunuşlu Endüstriyel Mikserler
Hindistan’da Patates Cipsi Üretimi Uygulaması
düşüktür” dedi.
‘Nazik’ işleme
Lindor’un Hint ortağı
GİT, mikserin bir parçası
olan kısa işlem çizgisinin
mühendisliğine ve kurulumuna özen gösterdi. Lindor
mikseri çok hızlı boşalır.
400 - 500 kg’lık parti, birkaç
dakika içinde bir F3 Floveyor tarafından hızla taşınır.
Bu, mikser gibi, ürünle
karşı özellikle hassas olan
benzersiz bir hava-mekanik
konveyör sistemidir.
Balaji, Hindistan’daki ikinci
en büyük patates cipsi
üreticisidir. Balaji Grubu,
lezzetli atıştırmalıklar için
Lindor yumuşak dokunuşlu mikserler kullanır.
Balaji Grup Yöneticisi
Keyur Virani “Üretimimizi
geliştirmek için daima yeni
teknoloji arayışındayız”
diyor. “Lindor, karışımımızı
daha hijyenik ve verimli
bir sürece dönüştürmeyi
başardı.”

olduğunu ve tat tutarlılığı
ve kalitesi için en yüksek
güvenilirliği sağladığına
kanaat getirdi.

Ekstrüzyon için karıştırmanın önemi
Ekstrüzyon için suyun
hammadde karışımına
homojen olarak eşit miktarda eklenmesi önemlidir.
Kuru hammaddelerin
karıştırılmasına ek olarak,
herhangi bir toza neden
olmadan hareketli ürün yatağı üzerinde en uygun su
Balaji Lindor mikser
Artan pazar talebi nedeniy- dağılımını sağladığından
le, Rajkot’daki Balaji tesisi Lindor mikserleri idealdir.
Ekstrüzyonda çeşitli nedenyenileştirmeyi ve üretim
kapasitesinin genişletilme- lerden dolayı kalite kaybına
neden olan toz, mutlaka
sini gerektirdi. Lindor’un
engellenmelidir. İşleme
Hint ortağı Gıda İşleme
özellikli nozullara sahip
Teknolojileri (GİT), uzun
olan mikser, hareketli ürün
yıllardır Balaji Grubu ile
yakın ilişkiler kurmakta ve yatağı üzerinde suyu çok
hassas bir şekilde dağıtmak
birlikte fabrikanın üretim
sürecini en iyi şekilde geliş- ve bunun sonucunda yüksek ve tutarlı bir kalite elde
tirmenin yollarını araştıretmek için püskürtme bomaktadır. Yönetici Virani
ruları ile donatılmıştır. Bir
kısa süre sonra, Lindor’un
Lindor mikserinin yatırım
Yumuşak dokunuşlu
getirisi, kalite avantajları
Mikserinin en iyi çözüm

ve daha yüksek üretkenlik
nedeniyle çok hızlıdır. Saat
başı en az altı parti sunar
ve her parti 400 ila 500 kilo
arasındadır.
Hijyen ve düşük maliyet
Makine yüzeyleri, hem
dahili hem de harici olarak
Viwateq® su jeti cilası
kullanılarak hijyenik olarak
işlenir. Bu nedenle, yüzeyi
pürüzsüzdür ve temizlenmesi kolaydır. Bu mikrop
tutma riskini en aza indirir.
Bu özellik, un ve su karışımı
mikrop için mükemmel bir
üreme alanı olduğundan
önemlidir. Mikser geri
çekilebilir bir girişe ve
çıkışa sahiptir. Bu, karıştırıcının ve özellikle contalarının temizlenmesini daha
da kolaylaştırır. Virani,
“Mikserin temizlenmesi çok
kolay ve şimdi en sıkı hijyen
gereksinimlerini karşılıyoruz. Buna ek olarak, mikser
çok az enerji tüketmektedir ve sürecimizle kolay
bir biçimde birleştiğini
ispatladı ve bakım maliyeti

Başarılı takip
Süreç hattının güvenilirliğini, düşük işletme ve enerji
maliyetleriyle kanıtladığı
bir yıldan sonra, Balaji
Grubu, Valsad ve Indore
fabrikalarındaki işleme
hattını aynı Lindor mikserleriyle donatmaya karar
verdi. Lindor toplamda, sıvı
enjeksiyonu, geri çekilebilir
giriş ve çıkışlar ve su jeti
cilası ile üç adet L1000
mikser tedarik etmiştir.
Buna ek olarak,Lindor, 500
litrelik parti hacmi olan
bir L500’ü de dördüncü bir
mikser olarak tedarik etti.
Lindor’un Mühendislik ve
Servis Müdürü Akko van
der Lee, bu konuya büyük
bir memnuniyetle bakıyor:
“Balaji şirketi Hindistan’da
kalite ve verimlilik açısından öncü bir şirket.
Hindistan’da pahalı Batı
ekipmanlarına yatırım yapma istekleri ile öncü olarak
kabul ediliyorlar. Bu şirket
ile çalışmaktan mutluluk
duyuyoruz“ dedi.
XXBilgi için Ref No: 55372

Veri Toplama ve
Raporlama Yazılımı

Microsoft Excel Programını Kullanarak,
Kullanıcı Etkili Bir Şekilde Raporlama
Günümüzün gelişen ve verimliliğin data ile karar aşamalarında önemli olduğu döneminde, Yenilenebilir Enerji
ve Üretim Tesislerinde, verileri merkezileştirmek gerekli
hale gelmiştir. Bu gereksinim, rekabetçi piyasaların, artan
taleplerin ve kaynakların en iyi şekilde kullanılması için daha
da önemli hale gelmiştir. Veri toplama ile geliştirilen analitik
ve izleme yazılımları, şirketler için bir zorunluluk haline
gelmektedir. Bu yazılım sistemlerini kullanmayan şirketler,
yatırımlarını yönlendirmek gibi konularda eksik kalacaklardır. RBS Report yazılım programı, bu noktada büyük
önem taşımakta ve verilerin kontrolü için gerekli olan tüm
olanakları sağlamaktadır. Bu yazılım, temel bir raporlama
yazılımıdır. Kullanıcı arayüzleri ile kullanımı oldukça kolay
ve bağımsız tasarımlar oluşturulabilinen bir veri toplama
raporlama yazılımıdır. Raporlama sistemi temel olarak OPC
Server uygulaması ile herhangi bir OPC sunucusuna bağlanır
ve MS SQL Server’da alınan değerleri kaydeder. Hem sektörde hem de dünyada yaygın olarak kullanılan Microsoft Excel
programını kullanarak, kullanıcı etkili bir şekilde raporlama
yapılabilmektedir. RBS Report DataLogger paketi ile OPC

Merak
Meraketmeyin.
etmeyin.

Server’dan alınan veriler, zaman ve olay bazında MS SQL
Server üzerinde RBSReport kullanılarak oluşturulan tablolara kaydedilebilir. Data Logger için gerekli olan tek şey OPC
Server yazılımıdır. OPC Sunucularında MS SQL Server’dan her
türlü bilgi saklanabilir. ExcelTrend paketi, bir MS SQL Server
veritabanında kaydedilen verilerden raporlar oluşturmaya
ve Excel dosyaları olarak dışa aktarılabilen önceden yapılandırılmış Excel dosya şablonlarını kullanarak sütun ve tarih
sorgularını çalıştırmaya izin verir. Ek olarak, trend raporları
önceden belirlenmiş veri kayıt aralıklarına göre basılabilir.
Alınan veriler MS SQL Server veritabanı sisteminde kolaylıkla
yönetilebilir. Bu yazılım kullanıldığında MS SQL Server’da
tarihsel ve canlı veriler bulunmaktadır. Bu sistem, bir Rüzgar
Türbini sistemi olabilir veya üretim şirketindeki bir üretim
hattı olabilir. Örnek olarak, bir rüzgar türbini sistemi için;
rüzgar hızı, rüzgar yönü, aktif güç, reaktif güç vb. gibi bazı
veri birimleri vardır. Bu veriler MS SQL Server ile yönetilebilir veri yönetimi sağlanabilir. Verimlilik sistemi, toplanan
verilerle kolayca izlenebilir ve üretim, yatırım kararları için
tahmin yönetimi kontrol edilebilir.
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XXBilgi için Ref No: 55373
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Kumanda Kablosuz
Kaynak Makinası
18,37 kg Ağırlığı İle Gemi Ve
Şantiye Gibi Alanlar İçin İdeal
Kaynak sektöründe hizmet eden Eczacıbaşı-Lincoln
Electric Askaynak, CrossLinc™ LN-25X tel sürme ünitesiyle, kumanda kablosu olmadan voltajı uzaktan kumanda
edilebilmesine imkan tanıyor. Karmaşık kumanda kablolarını ortadan kaldırarak iş sahası karışıklığını azaltan LN-25X,
kaynak ustalarının iş sahasındaki gereksiz hareketlerini ortadan kaldırıyor. Yapılan iş nerede ve hangi durumda olursa
olsun kaynak ustalarına çözümler sunuyor. Standart kaynak
bağlantı kablolarıyla, kaynak ustası ve kaynak makinesi arasında anlık ve güvenilir iletişim sağlayan CrossLinc™ LN-25X,
sadece 18,37 kg ağırlığı ile gemi ve şantiye gibi alanlardaki
ideal kullanımıyla fark yaratıyor. Ürünlerinin teknolojik
özellikleri ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, en zorlu kaynak işlemlerinde dahi
mükemmel sonuç elde etmek isteyen kaynak ustalarının
tüm beklentilerini karşılıyor. Kaynak ustaları, CrossLinc™
LN-25X ile ilave bir kumanda kablosu olmadan tel besleme
ünitesindeki voltajı kontrol ederek daha hızlı çalışma imkanı
buluyor. Karmaşık kumanda kablolarını ortadan kaldırarak
iş sahası karışıklığını azaltan ve saha etrafında kumanda

kablolarını sürükleme derdine de son veren CrossLinc™
LN-25X, uzun kablolar ile çalışmanın neden olduğu voltaj
düşüşünü doğru şekilde telafi ediyor. LN-25X, daha az kablo
bağlantısıyla daha hızlı kurulum sağlayarak üretkenliği
üst seviyelere çıkarıyor. Kolay ayarlanabilme özelliğiyle iş
tekrarlarını minimuma indiren ürün, pratik kullanımı sayesinde gemi veya metrelerce yükseklikte bir şantiyede dahi
kontrolün tam olarak kaynak ustalarında olmasını sağlıyor.
Endüstriyel alanda kendini kanıtlamış ve yoğun ilgi gören;
Maxtrac® Tel Tahrik Sistemi’ne de sahip olan ürün, güvenilir
tel besleme ve kolay kontrol sağlanmasına imkan tanıyor.
Besleme ünitesindeki tam voltaj kontrolü ile de her kaynak
için doğru ayarları sunuyor. Dijital göstergeler ile voltaj,
akım ve tel besleme hızını gösteriyor. Ayarları yaparken de
yardımcıların veya diğer operatörlerin istem dışı makine
ayarlamalarını ortadan kaldırıyor. Ağırlığı yalnızca 18,37
kg olan CrossLinc™ LN-25X aynı zamanda değiştirilebilir ve
ısıya dayanıklı koruma kutusu beş dakikadan kısa sürede
monte edilebiliyor.
XXBilgi için Ref No: 55365

Görüntüleme Sisteminin
Makine Otomasyonuna
Entegrasyonu
Görüntü Tetikleme Ve Işık Kontrolü Gerçek Zamanlı
Olarak Ve Tüm Otomasyon Sistemi İle Senkronize
B&R, makine görüntüleme sistemlerini otomasyona tam bir
şekilde entegre ediyor. SPS IPC Drives fuarında şirket bir otomasyon sistemi ile tam entegre olan dünyanın ilk görüntü
işleme çözümünü piyasaya sundu. Bu çözümler kameraları,
yazılımları ve aydınlatma aksesuarlarını kapsamaktadır. Bu
sistemin kalbini akıllı kameralar oluşturuyor. Portföy, en alt
kısımda basit görüntüleme sensörlerinin yerini alabilen ve
en üst kısımda yüksek kaliteli akıllı kameraların performansını gösteren geniş bir yelpazeye sahiptir. Buna ek olarak,
hazır yazılım bileşenleri programlama çabası gerektirmeyen
uygulamalar oluşturmak için uygundur.
Akıllı Aydınlatma
Aydınlatma, isteğe bağlı olarak ya kameraya entegredir

ya da harici bir cihaz olarak kullanılır ve otomatik kontrol
edilir. Yüksek hızlı kayıtlar için en üst düzey senkronizasyon
hassasiyeti veya aydınlık ya da karanlık alan aydınlatmaları
gibi nesneye özgü talepler kolayca uygulanabilir. Görüntü
tetikleme ve ışık kontrolü gerçek zamanlı olarak ve tüm
otomasyon sistemi ile (Sub-μs-Bereich) senkronize olarak
ayarlanabilir. B&R Görüntüleme Sistemlerinin entegrasyonu; mühendislik araçları, gerçek zamanlı işletim sistemi ve
uygulamalar gibi tüm açıları kapsamaktadır. Tüm otomasyon görevleri tek çatı altında toplanmaktadır. Bu durum,
kontrol programlamacılarının gelecekte birçok görüntüleme
görevlerini kendilerinin yapmasına olanak tanır.
XXBilgi için Ref No: 55366

XXBilgi için Ref No: 54374
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Micro PLC
304 I/O, 280 KB Hafıza Ve 20 Bin Program Emri İçeren
Akıllı Mikro Uygulamaları Destekler

Makine tasarımcıları
bağımsız ve büyük makine
veya sistemlerde, kontrol
mimarisini optimize edebilmek için yeni programlanabilir bir akıllı kontrolör kullanabilirler. Yeni
Allen-Bradley Micro870 PLC
304 I/O, 280 KB hafıza ve
20 bin program emri içeren
akıllı mikro uygulamaları
destekler.
Rockwell Automation
mikro kontrolörler ürün
müdürü Yeow Keng “Bugün
tasarımcılar otomasyon
projeleri için farklı PLC
ölçekleri kullanıyor. Bu
yaklaşım farklı PLC ölülerinin envanter yönetiminin yapılmasını ve farklı
programların bakımının
yapılmasını gerektirir.
Artık tasarımcılar kontrolörlerini uygulamalarının
ihtiyacına göre ölçeklendirmek için Micro870 PLC
kullanabilirler. Bu, özellikle
de çoklu makine türleri
tasarlayanların envanter
yönetimini sadeleştirmelerine yardımcı olur” dedi.

Micro870 PLC tasarımcılara üçe varan plug-in ve
sekize varan I/O genişletme
modülü sağlayan esnek bir
tasarım konsepti kullanır.
Bu özellik, tasarımcıların
her bir makine türünün eşsiz gereksinimlerini yerine
getirebilmesi için, kontrolörü hızla kişiselleştirebilmesine ve genişletebilmesine
olanak sağlar.

rini içerir. Aynı zamanda iki
eksene kadar hareketi de
destekleyebilir.

Yeni Connected Components Workbench yazılım
sürümü 11, Micro870
PLC’nin programlanması için tekil bir tasarım
ortamı sunar. Yazılım ayrıca
Allen-Bradley PanelView
800 grafik terminallerini,
PowerFlex AC sürücüleri,
Kinetix bileşenli servo
Kontrolörün 280 KB
bellek kapasitesi, modüler sürücüleri, elektronik aşırı
programlamayı ve tasarım yük rölelerini, ışık perdeleri
süresini azaltmaya yardımcı ve yapılandırılabilir emniyet
olmak için kullanıcı tanımlı rölelerini yapılandırmak için
de kullanılabilir. Bu özellik,
fonksiyon bloklarının
kullanımını destekler. Buna bir sistemdeki her aygıt
ek olarak, makine üreticileri için başka bir programlama
bu makine bellek kapasite- aracı kullanmak zorunda
sini, Micro870 PLC kullanan kalmayan mühendislerin
tüm makine modelleri, tek zamanından ve maliyetlebir programla yönetebilmek rinden tasarruf edilmesini
sağlar.
için kullanabilir.
Kontrolör, EtherNet / IP
üzerinden haberleşir ve bir
USB programlama portu,
izole edilmemiş bir seri
port ve bir Ethernet portu
da dahil olmak üzere çoklu
gömülü iletişim seçenekle-

11 sürümündeki yeni bir
dönüştürme aracı, MicroLogix müşterilerinin
Micro800 kontrolör ailesine
yükseltilmesini kolaylaştırır.
Buna ek olarak, sürüm 11,
PartnerNetwork progra-

mının Encompass (Partner) üyelerinin, grafiksel
yapılandırma profilleri
yoluyla tamamlayıcı üçüncü
parti ürünlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır.
Bu profiller, yapılandırma
sürecinin daha hızlı ve daha
doğru olmasını sağlamak
için Micro800 eklentilerini
ve I/O genişletmelerini
destekler.
Rockwell Automation
PartnerNetwork
Programı Hakkında
Rockwell Automation
PartnerNetwork programı,
global üreticilere, fabrika
çapında optimizasyon
sağlamak, makine performansını geliştirmek ve
sürdürülebilirlik hedeflerini
karşılamak için en iyi üretim çözümlerini geliştirmeye, uygulamaya ve
desteklemeye odaklanmış
ortak bir şirket ağına erişim
olanağı sunar.

XXBilgi için Ref No: 55374
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Çok Tesisli Endüstriyel
Siber Güvenlik Çözümü
Bağlantılı Operasyonların Güvenlik
İhtiyacını Karşılamak İçin
Honeywell (NYSE: HON) çeşitli süreç kontrol ağlarını, farklı
tesisleri ve tedarikçileri yöneten endüstriyel müşterilere siber
güvenlik sağlayacak bir yazılım çözümünü duyurdu. Müşteriler dijital dönüşüme devam ettikçe ve endüstriyel alanlar
daha bağlantılı hale geldikçe, siber güvenliğin entegre
edilmesi giderek daha önemli oluyor.
Siber güvenlik yönetimi için çok-alanlı çözüm, çoklu fiziksel
alana ve çoklu otomasyon ekipmanı türüne sahip bağlantılı
endüstriyle kontrol sistemi (ICS) ortamlarını güvenli kılmak
için tavandan tabana bir operasyonel teknoloji (OT) güvenlik
yönetimi çözümü sunan Honeywell’in ICS Shield™ yazılımını esas alıyor. Ayrıca, tek bir güvenlik merkezi aracılığıyla
uzak alan varlıklarının güvenli yönetimini de sağlıyor.
Honeywell’in 2017 yılında Nextnine’ı satın aldıktan sonra
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geşitirdiği ICS Shield teknolojisi, küresel olarak yönetilen 1
milyondan fazla endüstriyel nokta ile dünya çapında tercih
edilen bir ICS siber güvenlik platformu haline geldi.
Honeywell Endüstriyel Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı ve
Genel Müdürü Jeff Zindel, ”Daha geniş verimlilik yönetimi
için operasyonlarını birleştiren endüstriyel şirketler nedeniyle, ICS ortamları için tasarlanmış çok alanlı siber-güvenlik
teknolojilerine günümüzde ciddi bir ihtiyaç bulunmaktadır”
diyerek sözlerine şöyle devam etti: “50 yıldan uzun süredir
önemli altyapı sağlayıcılarının güvenilir bir ortağı olarak
Honeywell, endüstriyel siber güvenlik savunmalarını güçlendiren ve operasyonel riskleri azaltan güvenli, bağımsız
danışman yaklaşımıyla işletme genelinde siber güvenlik için
sektörel olarak kanıtlanmış bir çözüm sunmaktadır ”.
XXBilgi için Ref No: 55371
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XXBilgi için Ref No: 54328
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Kollobratif Robot Serisi
Robota Takılabilen Dokunmatik Operatör Terminali

Otomasyon sektöründe
hizmet veren Mitsubishi
Electric, insanla işbirliği
içinde çalışan yeni kollobratif robot serisiyle üretim
hatlarında yüksek performans sağlıyor. İnovatif
kontrol ve programlama
opsiyonlarıyla kolay kullanım avantajı da sunan
kollobratif robotlar, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a
yanıtı olan dijital fabrika
konsepti e-F@ctory içinde
önemli bir rol oynuyor.
Üretimde hız, esneklik, verimlilik ve maliyet tasarrufu
sağlayan e-F@ctory ve ileri
robot teknolojileri sanayicilerin küresel rekabette öne
geçmesine imkan tanıyor.
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın
önde gelen oyuncularından
Mitsubishi Electric’in dijital
fabrika konsepti e-F@ctory
içinde robotlar önemli bir

rol oynuyor. Dijital fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı
üretim hatlarının, sadece
robotlardan oluşan üretim
hatlarından daha verimli
olduğu bilinciyle hareket
eden Mitsubishi Electric,
insanla işbirliği içinde görev
alan yeni kollobratif robot
serisiyle sanayiye değer
katmaya devam ediyor.
Mitsubishi Electric’in yeni
kollobratif robot serisi,
güvenlik nedenlerinden
ötürü koruyucu bariyerlerin
arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel robotların
aksine fabrikalarda insanlarla yakın çalışmalarda
bulunmak üzere tasarlandı.
Bu seri, insanlarla birlikte
çalışabilmesi sayesinde
üretim hatlarında herhangi
bir yerde esnek bir şekilde
konumlandırılabiliyor. Yeni
kollobratif robotlar yüksek

performansın yanı sıra
inovatif kontrol ve programlama opsiyonları ile
kolay kullanım avantajı da
sağlıyor. Robota takılabilen
dokunmatik operatör terminali, özel programlama
uzmanlığı gerektirmeden
robota görevini öğretmek
için sezgisel bir arayüz
sunuyor. Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu
elle ve kontrollü güçle
bir pozisyondan diğerine
hareket ettirmesine imkan
tanıyan direkt kontrol modu
içeriyor. Kurulum tamamlandığında robota tam
hareket serbestliği tanımak
üzere operatör terminali
kolaylıkla kaldırılabiliyor.
Küresel rekabetin yolu
kollobratif robotlarla
donatılmış dijital fabrikalardan geçiyor
Türkiye’nin sürdürülebilir
bir şekilde küresel boyutta
rekabet edebilmesi için
üretim teknolojilerinin
Sanayi 4.0’ın gereklilikleri
ölçüsünde geliştirilmesi
gerekiyor. Bu noktada
üretim kalitesi artarken
maliyetlerin düşmesi önem
arz ediyor. Robotlu sistemler tüm bu avantajları bir
arada sunabilecek en ideal
çözüm olarak öne çıkıyor.
Mitsubishi Electric’in e-F@
ctory konsepti altında tasarlanan ve ileri teknolojiye
sahip kollobratif robotları
ile daha esnek hale gelen
dijital fabrikalar; üretimde
hızı, kaliteyi ve verimliliği
artırırken çok ciddi maliyet
tasarrufu sağlıyor. Mitsu-

bishi Electric bu sayede
sanayicilere fabrikalarını
Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
kurma imkanı tanıyor.
Fabrika yatırımından önce
sanal bir fabrika oluşturarak
ortaya çıkacak fabrikanın
ve üretimin simülasyonunu
gerçekleştirme, verimliliği
değerlendirme ve oluşan
çıktılar doğrultusunda
yatırımı şekillendirme
fırsatı sunuyor. e-F@ctory
konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm
ürünler birbirleriyle entegre
ve açık bir mimari ile çalışıyor. Bu sayede üretim
hattındaki diğer sistemlerle
haberleşebilen robotlar,
sadece mekanik işleri değil
elektronik operasyonları da
takip edebiliyor. Böylece
üretim hatlarını kişiselleşen
ihtiyaçlar doğrultusunda
optimize ederek küresel pazardaki rekabet koşullarına
ayak uydurmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

XXBilgi için Ref No: 55388

Tekli Gaz Ölçüm Cihazı
NO2, O3 or COCl2 Gibi Özel Gazlar Da Dahil
29 Farklı Gazı Ölçme
Yeni Dräger Pac® 8000 tekli gaz ölçüm cihazı,
NO2, O3 or COCl2 gibi özel gazlar da dahil olmak
üzere toplamda 29 farklı gazı en zorlu şartlarda
güvenilir bir şekilde ölçer. Yeni Dräger Pac® 8500
portatif gaz ölçüm cihazı ise, hidrojen çapraz hassasiyeti azaltılmış CO sensörü veya Dräger ikili sensör ile konfigüre edilebilmektedir. Bu yeni özellik
sayesinde H2S ve CO ya da O2 ve CO gazlarını aynı
anda ölçme imkanı sağlanmaktadır. Yeni Pac 8000
ve 8500 serisi cihazlarda her gaz sensörü için farklı renklendirme bulunmaktadır. Örneğin CO için gri, H2S için sarı renkli tasarım yapılmıştır.
Böylelikle hatalı kullanım riski minimuma indirilmiştir. Yeni Dräger Pac®
8000 & 8500 cihazlarının sağlam sensör yapıları 700 ila 1300 mbar
basınç arasında çalışabilmektedir.
XXBilgi için Ref No: 55368

Anybus Wireless Bolt
Emikon Otomasyon‘un temsilciliğini
yaptığı Anybus Wireless Bolt, endüstriyel
makinelerin ve cihazların kablosuz bir
ağa bağlamasını sağlar. Bolt, Bluetooth;
Bluetooth Low Energy veya WLAN (WiFi)
üzerinden kablosuz erişimi etkinleştirmek
için bir pano veya makineye bağlanır. Kablolu tarafta, Anybus Wireless Bolt Endüstriyel Ethernet üzerinden haberleşir. BACnet
/ IP, PROFINET, EtherNet / IP, Modbus TCP gibi protokolleri ve tüm TCP ve
UDP tabanlı protokolleri destekler. Anybus Wireless Bolt, makinelerinizi
yapılandırmak veya sorunları gidermek için doğrudan erişim sağlar.100
metrelik menzili ile dahili web sayfalarına, bir dizüstü bilgisayar, tablet
veya akıllı telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. BYOD ile (Kendi Cihazını
Getir), artık pahalı bir HMI’ye ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Bir
makine operatörünün veya teknisyenin erişim sağlamak için makinenin
yanında fiziksel olarak bulunması gerekmez. Anybus Wireless bolt ile
full kapsamlı paket edinmiş olursunuz. Buna konektörler, haberleşme
işlemcisi, dahili anten ve IP67 sertifikalı koruma dahildir.
XXBilgi için Ref No: 55369

XXBilgi için Ref No: 54722

Endüstriyel Makinelerin Ve Cihazların
Kablosuz Bir Ağa Bağlanması

Watch:
www.schmalz.com/
power
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Raylı Taşıtlarda Yüksek Teknoloji Kontroller
Havalandırma, Yardımcı Konvertörler, Kapılar, Sürücüler, Frenler Vb.
Alt Sistemlerin Entegrasyonu

venli, kullanıcı tarafından
programlanabilen kontrol
bileşenleri, merkezi ve
merkezi olmayan uzak G/Ç
sistemleri, sürücü kabini
ekranları ve tren kurulum
bileşenleri kapsamlı bir
araç kontrol sistemini
hayata geçirir. Uygulamaya
Frenler, HVAC, kapılar,
çekiş, ışık, güç kaynağı, araç bağlı olarak WTB (Kablolu
kurulumu, ekranlar, sürücü Tren Otobüsü), MVB (Çok
Fonksiyonlu Araç Otobüsü),
kabini otomasyonu, araç
CANopen veya CAN Powerliteşhis, yolcu bilgileri ve
daha fazlası, hassas, verim- ne gibi farklı iletişim ağ tekli, yüksek kullanılabilirlikli, nolojileri kullanılmaktadır.
WLAN, GSM/LTE/GPS gibi
Raylı taşıt kontrol teknolo- güvenli ve bireysel olarak
kablosuz iletim teknolojisi, anlamlı ve etkili bir bü- koordine edilmiş olması
tün oluşturmak için araçlar gereken genel bir sistemin jileri, uzaktan teşhis, filo
yönetimi, önleyici bakım ve
arasında farklı fonksiyonları bileşenleridir. Bu, uzun
çok daha fazlası için bir veri
süreli sorunsuz çalışmayı
birleştirir. Örneğin, araç
garanti eden özel kontrol ve kanalı sunar. Günümüzde
hızlanırken aynı zamanda
gittikçe artan yolcu ve araç
bir raylı taşıt freni devreye ağ teknolojileri gerektirir.
bakım personelinin iletişim
sokulursa mantıklı olur mu?
ihtiyaçlarını karşılamak
Yangın koruma sistemi aynı İlüstrasyon: Çok yönlü
için Ethernet teknolojileri
zamanda tepki vermiş olsa ve esnek otomasyon
giderek daha fazla kullanılıbile, ısıtma, havalandırma çözümleri
İsviçreli uzmanın raylı taşıt yor. Yüksek bant genişliği ve
ve klima sisteminin yolcu
yüksek veri çıkışı, buradaki
elektroniği ürün portföyü
bölmesine hava üflemesi
burada devreye giriyor. Gü- anahtar kelimelerdir.
mantıklı mıdır? Bunlar
Modern raylı taşıtlar,
yüksek kullanılabilirlik ile
müşteri dostu ve verimli
kullanım için en son teknolojilere göre tasarlanmış
ve üretilmiştir. Günümüzde
raylı taşıtlar, yolcuların ve
taşıt operatörlerinin seyahat rahatlığı, bilgi ve düşük
üretim ve işletme maliyetleri konusundaki yüksek
beklentilerini karşılamak
için yüksek oranda otomatik hale getirilmiştir.

gibi arızaları önlemek için,
Selectron Systems AG’nin
akıllıca koordine edilmiş
donanım modülleri ve
yazılım araçları, bu tarz bir
uygulama ile en iyi şekilde
eşlenmiştir.

Bir başka müşteri gereksinimi, raylı taşıtların güvenli
çalışmasıdır. Selectron
Systems AG, bu modern
hizmet yelpazesi ile optimal
olarak eşleşen çözümler
sunar. Bir raylı taşıtın tüm
kullanım ömrü dikkate alınır. Selectron, müşterilerine
geniş bir ürün ve hizmet
yelpazesi ile kontrol teknolojisi alanında destek vermektedir. Teknik özelliklerden mühendislik, işletmeye
alma, teknik destek, eğitim
ve servis hizmetlerine kadar
sistematik bir yaklaşım her
zaman öncelikleri olmuştur.
Isıtma, havalandırma, klima, yardımcı konvertörler,
kapılar, sürücüler, frenler
vb. alt sistemlerin anlaşılır
entegrasyonu için kapsamlı
bir yazılım kütüphanesine
sahip etkili yazılım araçları
mevcuttur. Bu da emek ve
maliyet tasarrufu sağlar.
XXBilgi için Ref No: 55375

Sabit Gaz Detektörü
Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Ortamlar İçin
işletim sistemi ile haberözel ihtiyaçlarınıza göre
modifiye edilebilir iletişim leşme ve ölçüm işlemlerini
portu Expandbus teknolojisi kusursuz gerçekleştirir..
ile birlikte sunulmaktadır.
Güvenlik ve Devamlılık
Daha hassas gaz tespiti
Özgün İIetişim Yapısı
ihtiyaçları için 0-%100 LEL
ve Ozgün Karf&Scoot
gaz ölçümleri, endüstri
Mimarisi
Expandbus ile ölçüm değer- standardı olon 4-20 mA
leri LCD’ye görsel olarak ak- analog çıkışları ile sağlanır.
tarılabilir, 2G/3G/4G IPACK %1 LEL çözünürlüğü ile
hassas ölçümler yapan
modemlere doğrudan
dedektör, sensör arızaları
veri sağlayabilir ve ayrıca
ve haberleşme hatalarını
RS-232, RS-485 portları
üzerinden MODBUS ve seri algılayarak işlem güvenliğiTeknoloji
haberleşme protokolleri ile ni sürdürmek adına sinyali
Uluslararası mühendislik
sisteminize kolayca entegre 2mA’e düşürerek uyarı verir.
standartlarında devre
olur. Dedektör, işlemcisi
tasarımı, 32 bit yüksek
performanslı mikrodenetle- üzerinde çalışan optimize
yici yapısı üzerine kurulmuş edilmiş gerçek zamanlı
XXBilgi için Ref No: 55357
sek performanslı ve uzun
ömürlü bir çözüm sunar.
Grup II (Zonel ve Zone2)
kullanımına uygundur.
ATEX Direktifine ait ilgili
uluslararası standartlara
göre sertifikalandırılmıştır.
Alt ve üst alarm seviyeleri
için dahili 2 adet röle çıkışı
uygulama kolaylığı sağlarken, sensörün hızlı tepki
süresi sistem güvenliğini
arttırır.
Uestco Enerji Sistemleri
‘nin piyasaya sunduğu
Karf&Scoot GD2G-BHC
Sabit Gaz Dedektorü
yanıcı, parloyıcı, patlayıcı
ortamlardaki dedeksiyon
uygulamalarınız için yük-
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Otomotiv Sektörü için Dayanıklı ve Özelleştirilmiş Etiketler
Çok Çeşitli Yumuşak, Sert, Dokulu Ve Yağlı Yüzeylerde Kullanım

Güvenilir otomotiv etiketleri, en üst düzey esneklikle
ihtiyacınız olan her şekilde
tasarlanabilir. Etiketler
yumuşak, dokulu veya
yağlı yüzeylere yapışır,
yüksek sıcaklık, aşınma
veya kimyasalların etkisine
dayanıklıdır ve bir bileşenin
yaşam döngüsü boyunca
önemli bilgileri iletmek için
okunaklılığını korur.
Dayanıklı ve özelleştirilmiş
otomotiv parça etiketleri
yeni tam renkli yazdırma
teknolojisi sayesinde

Brady, çok çeşitli güvenilir
ve yüksek oranda özelleştirilebilir etiketlerinin
üzerine daha küçük ancak
daha okunaklı metinler,
semboller ve özel karakterler yazdırabilir. Bir
markayı ve ilgili kalite
bilincini gerçek anlamda ön
plana çıkarabilen estetik bir
görünüm sunar. Brady’nin
agresif yapışkan etiketleri,
örneğin aküleri tanımlamak için mükemmeldir ve
çok çeşitli yumuşak, sert,
dokulu ve yağlı yüzeylerde
kullanılabilir. Güvenlik ve
kimlik doğrulama etiketleri,
üreticilerin dünya genelindeki tedarik zincirlerini
sahteciliğe karşı korumasına yardımcı olabilir. Brady
ayrıca hassas veya düşük
kontrastlı yüzeylerde lazerle

işaretlenebilir etiketler, iç
mekan uygulamaları için
alevlenmeyi geciktirici
etiketler ve neredeyse tüm
bileşenleri tanımlamaya
yönelik çok çeşitli otomotiv
parça etiketleri sunar.
Etiketler, tamamen yazdırılmış halde ve manuel
olarak ya da etiket besleyicisi ve otomatik üretim
hatlarındaki mevcut seç
ve yerleştir makineleriyle
uygulanmaya hazır şekilde
sunulabilir. Etiketler ayrıca
kısmen önceden yazdırılabilir ve Brady yazıcısı
kullanılarak parti kodları,
üretim tarihleri veya diğer
bilgilerle otomotiv üretim
tesislerinizde tamamlanabilir. Bu işlem, otomatik bir
üretimde BSP61 Yazdır ve

Uygula Sistemi, BradyPrinter i7100 Endüstriyel Etiket
Yazıcı veya ALF14 Etiket
Besleyici ile yapılabilir.
İşaretleme lazerleri zaten
kullanılıyorsa, Brady kimlik
okunaklılığını artıran veya
hassas yüzeyleri koruyan
yüksek kontrastlı lazerle
işaretlenebilir etiketler
sunar.
Parçaları doğru şekilde
izlemeye ve kritik güvenlik ile çalışma bilgilerini
sağlamaya yönelik güvenilir
etiketler sayesinde otomotiv sektörü, izlenebilirliği ve
güvenlik ve çevre standartları ile uyumu daha da
artırabilir.
XXBilgi için Ref No: 55386
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Endüstriyel Ve Tıbbi Uygulamalar İçin Güç Kaynağı
Acil Yedekleme Amaçlarına Ya Da Kısa Süreli Yüksek Enerji Gücüne İhtiyaç
Duyan Ekipman Üreticilerine Yönelik

Avrupa’nın en büyük güç
kaynağı şirketlerinden biri
olan ve kırk yılı aşkın süredir, zorlu uygulamalar için
güç çözümlerini optimize
etmede lider bir güç olan
Powerbox, endüstriyel
ve tıbbi uygulamalara
yedek ve en yüksek güç
çözümleri sunan süper
kapasitör boost teknolojisi
S-CAP BOOST’un tanıtımını
duyuruyor. Akıllı kontrol
ve izleme ile birleştirilen
en yeni süper kapasitör
teknolojisine dayanan
S-CAP BOOST, güvenlik
düzenlemeleri, Lityum İyon
veya asitli bataryalara izin
verilmeyen uygulamalarda
acil yedekleme amaçlarına
ya da kısa süreli yüksek
enerji gücüne ihtiyaç duyan
ekipman üreticilerine
yönelik bir çözüm sunar.
Uygulamaya bağlı olarak,
S-CAP BOOST, süper kapa-

sitör bankalarını UPS olarak
çalışacak şekilde şarj etmek
ve izlemek için, güvenlik
işlemlerinin kapatılmadan
önce gerçekleşmesi için
yedek güç sağlayarak ya
da ana kaynağı bozmadan
veya sistem bataryasının
lazer, elektrik motoru
güçlendirici veya X-ışını
emisyon elemanı gibi uygulamalarda boşalmasına
/ hasar görmesine neden
olmadan kısa bir süre boyunca yüksek güç sağlamak
için yapılandırılabilir.
Tehlikeli veya sınırlı ortamlarda çalışan kritik uygulamalar, kimyasal ve diğer
tehlikeli riskler açısından,
Lityum İyon gibi belirli türdeki bataryaları azaltarak
veya yasaklayarak, sıkı bir
şekilde düzenlenir. Güvenlik
nedenleriyle, bu uygulamaların alarmları ve güvenlik

kapama işlemlerini yürütecek kadar uzun bir güç
yedeği olması gerekir. Böyle
zorlu koşullarda, geleneksel
piller, genel uygulamalar
için birkaç Farad’dan 200
Farad değerine sahip olabilen süper kapasitör bankalar ile büyük sistemlerde ise
konteyner boyutuna uygun
boyutlar ile değiştirilir.
S-CAP BOOST teknolojisi,
belirli bir uygulama için
gerekli olan belirli bir voltaj
ve enerjiyi sağlayan geniş
bir aralıktaki donanımlara
kadar tek bir 2.8V hücre
süper kapasitöründen
hayati parametreleri sıkı bir
şekilde kontrol eder.
Powerbox’ın S-CAP BOOST
teknolojisini kullanan bir
ürünün bir örneği, çok
kısıtlı bir alana kurulan
endüstriyel proses kontrol
bilgisayarı için geliştirilmiş

2500W’lık bir yedekleme
birimidir. 19 inç 2U şaside
yer alan 29F-54V-60A, 29
Farad’lık toplam 22 süper
kapasitöre sahiptir ve tam
yükte 5 saniye ve yarım
yükte 30 saniye boyunca
2500 W kapasiteye sahiptir. Hücre şarjını optimize
etmek için 29F-54V-60A,
akım kontrolünü bir DC /
DC dönüştürücü ile entegre
eder ve gerektiğinde tam
güç sağlamak için süper
kapasitörlerin uygun şekilde şarj edilmesini garanti
eder. Birim yük dengeleme, hücre sağlığı izleme
ve alarmları ile aktif şarj
hücreleri kontrolünü içerir.
Vcell-yüksek, Vcell-düşük,
Vcell-sıfır ve sıcaklık da
dahil olmak üzere alarm
sinyalleri, fiziksel bir arayüz
aracılığıyla, dijital kontrol
ve izleme ile alternatif bir
seçenek olarak mevcuttur.
XXDevamı Yan Sayfada

ÜRÜN HABERLERİ

19

Powerbox’ın Pazarlama Kurulu ve
İletişim Başkanı Patrick Le Fèvre “Acil
durum yedeklemesi veya yüksek
tepe akımı gerektiren uygulamaların sayısı artıyor ve güç kaynakları
içindeki süper kapasitörleri entegre
etmek, sistem mimarları tarafından
dikkate alınması gereken son derece
güvenilir ve uygun bir seçenek
haline geliyor.” dedi. “Powerbox’ın
S-CAP BOOST ürünü gelecek için
harika bir platformdur ve sadece

elektrikli araçlar için değil, süper
kapasitör enerji depolama teknolojisi için etkileyici sayıda uygulama
öngörüyoruz.”
500 ila 1.000 arasında bir döngüselliğe (şarj etme sayısı) sahip olan
Lityum İyon ile karşılaştırıldığında,
süper kapasitörler 500.000 ila
20.000.000 devir arasında sürdürebilir, bu da teknolojinin endüstriyel
veya tıbbi lazerler gibi yüksek ener-

jili büyük miktarlarda şarj / deşarj
döngüsü gerektiren uygulamalar
için son derece uygun olmasını
sağlar. S-CAP BOOST teknolojisi, her
devir arasında depolanan enerjiyi
en yüksek düzeyde güvenlik ve
güvenilirlikle optimize etmek için
süper kapasitörlerin yükünün çok
sıkı kontrol edilmesi adına geliştirilmiştir.
XXBilgi için Ref No: 55382

Profibus ve Endüstriyel Ethernet Diyagnostiği
Anlık Olarak Bilgilendirme Ve Hat Hakkında Durum Bilgisi
Emikon Otomasyon‘un temsilciliğini yaptığı
PROFIBUS yada PROFINET, Ethernet/IP gibi
endüstriyel ethernet networkünüzde herhangi
bir problem çıktığında PROCENTEC Mercury cihazına güvenebilirsiniz. Bu dayanıklı tablet ile
hızlı ve kolay bir şekilde hattınızda hata teşhisi
yapabilirsiniz. Hata teşhisi yaparken, Q-factor,
Trafik ışığı şeklinde basitleştirilmiş bir arayüzü
kullanarak sizi anlık olarak bilgilendirir ve hat
hakkında fikir sahibi olmanızı, duruş sürelerinizi kısaltmayı sağlar.
XXBilgi için Ref No: 55370
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Basınç, Sıcaklık, Seviye Sensörleri
Tek Tip “Görünüm Ve Konsept” İle
sistör çıkışlı ve entegre bir
dijital indikatörün özellikle
yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Çoğu zaman sadece bir
sınır değeri izlenir. Makine
kontrolüne bağlantı için, bir
ikili, dijital giriş yeterlidir
ve ayrıca bir analog girişten
daha ucuzdur. Bununla
birlikte, uygulama için gerekirse, sürekli ölçüm için ek
bir analog çıkış da mevcuttur. Dijital ekran, devreye
alma ve bakım sırasında
faydalı bir özelliktir, böylece
ölçülen değer doğrudan
yerinde kontrol edilebilir.

yaklaşık 2 milyon kombinasyon ortaya çıkar. Bu
durumda belirlenen teslim
sürelerinde ürünlerin hazır
olmasını sağlamak üretimden lojistiğe kadar birçok
bilgi birikimi ve tecrübe
gerektirir.

Sıcaklık - TSD-30
Basınç ölçümünden farklı
olarak, sıcaklığın daima
“yerinde”, yani doğrudan
proseste ölçülmesi gereklidir. Sıcaklık sensörleri için
standart uzunluklar veya
gerekirse ek bağlantı parçaları TSD-30’un optimum
proses bağlantısına sahip
Ergonomik olarak düzenlenmiş ve kullanıcı için net olmasını sağlar. Çoğu uyguBasınç, sıcaklık ve seviye, üç hidrolik sistemlerdir. Bunlamada alan dar ve ölçüm
bir dokunma desteği ile
ana sıvı ölçüm parametresi- lara ek olarak, özellikle tor- büyük düğmeler, switch
noktasına ulaşılması zordur.
dir. WIKA, her üç paramet- nalama, delme ve taşlama ailesinin basit çalışmasını
Çeşitli kurulum durumlarıreyi de kaydedebileceğiniz, için, takım tezgahlarında
na çok esnek adaptasyona
destekler. Dijital ekranı ek
soğutucu yağlar sıklıkla kul- yardımcı olmaksızın özelkontrol edebileceğiniz ve
sahip kompakt bir cihaz
lanılır. Yukarıda belirtilen
düzenleyebileceğiniz yetasarımı, devreye alma sıralikle basit, kendi kendini
akışkanları izlemek, kontrol açıklayıcı bir menü navigas- sında son derece yararlıdır.
nilikçi bir elektronik şalter
etmek ve düzenlemek için yonu sağlar.
ailesi sunmaktadır.
Tüm WIKA switch ailesi, ekbasınç, sıcaklık ve seviye
ranın her zaman operatöre
ölçümlerinin yapılması
Kullanılan uygulamalar
Basınç – PSD-30
ve M12 bağlantısı için her
gerekmektedir.
ve sensör teknolojileri çok
Dünya çapında kullanılan
zaman makinede gerekli
farklı olmasına rağmen,
cihazların çeşitliliği ölçüm
kablo yönüne göre yönlenTipik uygulama: Maürün tasarımı ve kullabirimi, proses bağlantıları
dirilebilme özelliğine sahipkinelerde kullanılan
nımı için tek tip bir cihaz
ve sinyaller açısından ülke- tir. Şalterin tavana monte
soğutucu yağlar
konsepti kullanıcı için
lere özgü özelliklerin çoklu- edilmesi gerekiyorsa, 180
Cihazların zorlu endüstriyel ğuna bağlı olarak oldukça
oldukça faydalıdır. Basit
° dönebilen elektronik bir
kullanım sağlayan üç güçlü ortamlarda kullanım için
fazladır. Özellikle basınç
ekran mevcuttur. Ekranın
endüstriyel cihaz, kullanıcı- çok güvenilir ve sağlam
şalterleri için, pnömatik ve okunabilirliği, eğimiyle
nın zor koşullar altında bile olması gerekmektedir.
hidrolik sistemlerdeki tipik daha da kolaylaştırılır ve
değerlerin kolayca okuna- Bununla birlikte sistemin
uygulamalar, 1 bar ila 600 LED teknolojisi sayesinde
bilmesini sağlayan sağlam kapalı kalma sürelerinin
bar arasında çok sayıda
geniş bir okuma açısı sunar.
kısa tutulması, bakım ve
bir ekrana sahiptir.
ölçüm aralığını gerektirir.
servis çalışmalarının hızlı ve Toplamda, sadece PSD-30
Seviye – LSD-30
Akışkan gazlar veya sıvılar kolay yapılması gerekmek- basınç şalteri için, olası
Seviye ölçümü diğer ölçüm
için en bilinen uygulamalar tedir.
proses bağlantıları, ölçüm
prensipleri ile karşılaştıbasınçlı hava veya hidrolik
aralıkları, çıkış sinyalleri
rıldığında seviye ölçümü
Bu uygulamalarda tranyağ kullanan pnömatik ve
göz önüne alındığında
için oldukça fazla ölçüm
XXDevamı Yan Sayfada

prensibi bulunmaktadır.
Her teknolojinin avantaj ve
dezavantajları vardır. Ölçülecek malzemenin cinsine

ve uygulamaya bağlı olarak
kullanılacak ölçüm prensibi
belirlenir. Sıvı malzemeler
için şamandıralı şalterler
basit bir çözümdür. Manyetik
sisteme sahip bir şamandıra,
bir kılavuz tüpü üzerinde ölçülecek malzemenin seviyesi
ile hareket eder. Çıkış sinyali
seviye ile doğru orantılıdır.
Şamandıralı LSD-30 ile
köpük, iletkenlik, dielektrik

katsayısı, basınç, sıcaklık
ve buhar gibi malzemenin
fiziksel veya kimyasal durum
değişikliklerinden bağımsız
olarak seviye tespit edilebilir.
Ayrıca montaj ve devreye
alma hızlı ve kolaydır. İşletim
menüsü üniteyi (cm, mm,
inç,%) olarak ayarlamak
ve gerekirse, sinyallerin
ölçeklendirmesini ayarlamak
için kullanılabilir. İşleme

alma sırasında veya sonraki
çalışma sırasında kalibrasyon
gerekli değildir. Konteynerin
geometrisi ve malzemesi,
diğer birçok yöntemden
farklı olarak, şamandıralı
mıknatıslı şalterlerde seviye
ölçümünün doğruluğu veya
güvenilirliği üzerinde de
hiçbir etkiye sahip değildir.
XXBilgi için Ref No: 55377

Endüstriyel Atıksu Arıtmada
Ölçüm Çözümleri
Mikrodalga Teknolojisine Dayalı Çalışma
Prensibi Ve Patentli Sensör Teknolojisi İle
Valmet, yeni yüksek katı
madde ölçüm cihazı Valmet
HS’yi tanıttı. Endüstriyel
atıksu arıtma, selüloz ve
kağıt üretimi başta olmak
üzere farklı endüstriyel proseslerde istikrarlı ve doğru
ölçüm sağlayan Valmet
HS, katı maddelerin yüzde
30’dan fazlasında, yüzde
1-70 nem aralığında nem
ölçümü yapabiliyor.

Valmet Otomasyon Bölümü
Ürün Müdürü Jarmo Havana,
“Özellikle yüksek katı
maddenin doğru ölçümünün; gelişmiş yüksek kesafet
kontrolü, maliyet tasarrufu
ve artan kalite gibi birçok
fayda sağladığı selüloz ve
kağıt endüstrisinde, bu
çözüm için büyük potansiyel
görüyoruz.” diyor.

Aslen belediye atık su tesisleri için tasarlanan Valmet
HS, mikrodalga teknolojisine
dayanıyor. Patentli sensör
yapısı ile dikkat çeken
Valmet HS, prosesteki çökme
veya iniş borusu kısmından
düzenli olarak aldığı numuneyi, katı madde içeriği
ölçüldükten sonra tekrar
işleme geri döndürüyor.

Maliyet ve yakıt tasarrufu, sürdürülebilirliği
artırıyor
Yeni ölçüm sistemi Valmet
HS, kullanıcılara çok sayıda
avantaj sağlıyor. Atık su
uygulamalarındaki çamurun
nakliye maliyetlerini en aza
indirmeye yardımcı olan
sistem, çamurun beslediği
kazanlarda ek yakıt kullanımını azaltarak endüstriyel

proseslerin sürdürülebilirliğini de artırıyor. Buna ek
olarak Valmet HS, toplam
katı madde seviyesinin optimize edilmesini ve gerçek
zamanlı olarak susuzlaştırma
veya kurutma işlemlerinin
performansını izlemeyi
mümkün kılıyor.
Halihazırda yüksek kesafetli
bir pres valsinden sonra
kullanılan Valmet HS, kağıt
makinesine arıtmada hatasız
hamur kesafet kontrolü
sağlayarak kağıt makinasına
girecek kağıt hamurunu
daha kararlı kılıyor. Proses
için sağladığı diğer avantajlar arasında; daha düşük
pres enerji tüketimi, elyaf
kırılmasında azalma ve
işlem ekipmanının hasar
görmesine neden olan çok

yüksek kesafetin önlenmesi
sayılabilir.
Valmet HS’nin kanıtlanmış
diğer uygulamaları arasında; kağıt hamuru ve kağıt
susuzlaştırma işlemi sonrası
çamur katılarının ölçümü,
ağaç işleme endüstrisinde
peletlemeden önce talaş
nemi ölçümü ve yakma
işlemi öncesi çamur neminin
izlenmesi bulunuyor.
Havana sözlerine şunu da
ekliyor: “Çözüm o kadar
başarılı oldu ki, daima yeni
uygulamalar ortaya çıkıyor.
Çeşitli endüstrilerde devam
eden geliştirme çalışmaları
arasında örneğin ısıl kurutma işlemlerinin kontrolü
ile nişasta, şeker ve alçıtaşı
nemi ölçümü de bulunuyor.
XXBilgi için Ref No: 55376
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Poke-Home Konnektörü
Kablo Dayanağı Olmadan Kullanılabilen
çeken, yerden kısıtlı SS ve
endüstriyel uygulamalar
için ilk kez kablolu dayanaksız bir kontağı sunan bir
portfolyodur.”

Gelişmiş elektronik bileşenler ve ara bağlantı, sensör,
kontrol ve anten çözümlerinin üreticisi ve tedarikçisi
olan AVX Kuruluşu, kablo
dayanağı olmadan kullanılabilen ilk endüstriyel
poke-home konnektörünü
piyasaya sundu.

akıllı şebeke, yapı denetimi, güvenlik sistemleri
ve diğer sağlamlaştırılmış
tasarımlar, yerden kısıtlı ve
levhadan levhaya, modülden modüle ve kablodan
levhaya uygulamalar için
tasarlanmıştır, yeni 5mm
70-9296 Serisi poke-home kontaklarının her iki
versiyonu örtük, ikili kirişli,
yüksek yay güçlü, sağlam
kutu kontak tasarımlı,
aşınma dayanımlı, fosforlu
bronz kontak kirişlerine ve
uygun konumlandırma,
maksimum mekanik kararlılık ve tel/ pim tutma gücü
sağlayan bir merkezleme
kılavuzuna sahiptir.

maktan ziyade kontağın
arkasından kısıtlanmadan
geçmesine olanak tanır.

“Sektördeki lider teklifimiz
20AWG’ye kadar çıkarken,
en yetenekli rekabet eden
kontaklar şu anda maksimum 22AWG’yı mümkün
kılıyor. Rekabetçi temasların çoğu da daha uzundur
ve bizimki gibi kalaylanmayan bükülü tele olanak
tanımaz ve hiçbiri şu anda
bir kablolu dayanak olmadan 2.5 mm’lik bir profil
ya da kablosuz bir versiyon
sunmaz. ”

STRIPT ™ kontakları,
daha ucuz ama tamamen
Yeni 70-9296 Serisi 2.5mm güvensiz el lehimli konektörlere olduğu gibi daha
poke-home kontakları,
geniş, daha pahalı fakat eşit
kontak aralığına, AWG’ye
şekilde güvenilir olan bir ya
bağlı 6-12A’ya, beş-devir
dayanıklılığa ve -40 ° C’den da iki parçalı izole konek+ 125 ° C’ye kadar uzanan tör çözümlerine de sade,
Yeni 2.5mm poke-home
çalışma sıcaklığına dayanan güvenilir ve uygun fiyatlı
alternatifler sağlamaktadır.
kontağı {1>70-9296 Serisi
300VAC için derecelenSTRIPT™ yalıtkan olmadirilmiştir.Aynı zamanda
PCB’ler yüzeye monte
yan, tek konumlu, yatay,
rakiplerin atlayıcılarıyla
poke-home kontaklarına
eşdeğerdir ve otomatik SMT edilir, tek ve bükülü tellerle
uyumludur, entegre tel kılaen son eklenen<1} alçak
yerleşimi için bant ve maprofilli endüstri lideri olan
kara üzerine paketlenirler. vuzları ve - yeni 2.5 mm’lik
farklılıklardan biri hariç - bir
bir dizi uyumlu tel ölçer ile
birleştirir:
AVX’in üretim müdürü Tom kablo dayanağı vardır ve şu
anda beş boyutta mevcutAnderson “Tek konumlu
tur: Onay bekleyen, ancak
20-26AWG tek ve bükülü
poke-home kontakları
Nisan 2018’in ortasına
Ek olarak, tel durdurma
tel, serisinde ve piyasada
portfolyomuz, piyasada
kadar yeşil ışık yakması
kablo dayanağı dahil ve ha- olmayan çeşit, geleneksel
mevcut olan her bir rakip
umulan yeni 2.5mm
riç olmak üzere değişiklikler pim atlatıcılarının lineer
poke-home konnektörünvaryantlar hariç, tümü UL
levhadan levhaya uygulasunan seride ve piyasada
den daha geniş bir yelpaonaylı olan 1.7mm, 2mm,
malarında değişken PCB ve zede katı ve telli kabloyu
bir ilktir.
modül eşleme toleranslarını içeren daha geniş ebatlarda 2.5mm, 3mm ve 4mm
etkin bir şekilde absorbe
Katı hal aydınlatma kulmevcuttur ve etkili tolerans tasarruf sağlar.
eden bir yalıtkanın arkasın- absorpsiyonu ve sağlam
lanımı (KHA), endüstriyel
daki hareketlerini durdurmakine kontrolü, sensör,
olarak üretilmesiyle dikkat XXBilgi için Ref No: 55379
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Kuru Vakum Pompası
VARODRY- Endüstriyel Uygulamalar İçin

Yüksek kaliteli sonuçlara
ek olarak, giderek artan
dijital ve küresel aktif
değer zincirleri için kısa,
güvenilir ve temiz üretim
süreçleri her zamankinden
daha önemlidir. Vakum
teknolojisi bu gereksinimleri karşılamada önemli bir
katkı sağlar. Vakum öncüsü
Leybold, verimli endüstriyel
vakum süreçleri için yeni
VARODRY vakum pompası
serisini tasarladı. Vakum
uzmanı bu yağsız, hava
soğutmalı vakum pompasını 11-15 Haziran tarihleri
arasında Frankfurt’taki
ACHEMA’da proses endüstrisi için ürün yelpazesinin bir
parçası olarak, Stand F61’de
Salon 8.0’de tanıtıldı.
Yağsız VARODRY dişli pom-

pa, birinci sınıf performansla inandırıyor. Özellikle
nemli veya tozlu işlemlerde
gerekli çalışma basıncını,
kısa bir döngü süresini
ve nihayetinde yüksek
sistem kullanılabilirliğini
ve sağlamlığı garanti eder.
VARODRY’nin kurulumu ve
bağlanması da kolaydır.
Kompakt tasarımı ve gereksinimleri azaltma sayesinde
vakum pompası yeni veya
mevcut sistemlere kolayca
entegre edilebilir.

kullanma fikrini yönlendirdi. VARODRY, kullanıcılarını
ortalama günlük çalışma
koşullarında düşük bakım
gereksinimleri, emisyon
içermeyen havalandırma ve
minimum çalışma gürültüsü ile ikna eder. Üstelik, bu
pompa kesinlikle kuru ve
temizdir, bu sayede yağ ve
partikül emisyonları veya
yağ sızıntılarının yanı sıra
vakum odasında ya da ürün
ve süreçlerdeki yağ geçişleri
önlenir.

Tamamen hava soğutmasıyla donatılmış olan
pompa, su ile soğutmayı
tamamen gereksiz hale
getirir. Leybold’daki geliştiriciler daha tasarımlarında
daha az sayıda kanıtlanmış
makine parçası ve bileşen

Sonuç olarak, Leybold’un
VARODRY ürünü, düşük yatırım ve işletme maliyetleri
ile en yüksek ve güvenilir
performans için tasarlanmıştır. Sayısız avantajı, iki
pompalama hız sınıfı VD 65
ve VD 100’de sunulan yeni

pompa serisini endüstriyel
vakum gereksinimleri için
ideal bir seçenek haline
getirmektedir. Endüstriyel
Vakum Küresel İş Geliştirme
Müdürü Uwe Zoelling, “Vakum pompasının kullanılması kullanıcı için kolaydır,
çünkü ne soğutma suyu ne
de basınçlı hava gerektirir
ve ortak işlem ortamlarının
sağlam bir şekilde kullanılmasıyla nitelendirilir.” dedi.
Sonuç olarak, VARODRY
sistem kesintileri olmadan
kesintisiz çalışmayı sağlar.
Sayısız faydası, pompayı
tüm endüstriyel vakum uygulamaları için ideal seçim
haline getirmektedir.
XXBilgi için Ref No: 55380
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Endüstriyel Çalışma Alanları için Kaldırma Kolonları
Max itme gücü: 1,200 N, Maksimum hız: 38 mm/S

Ergonomiye daha fazla
odaklanmak, birçok kuruluşun çalışanlarına daha az
yorucu iş istasyonları kurmanın yollarını aramasına
neden olmuştur. Sırt ağrısı
ve işle ilgili diğer rahatsızlıklardan dolayı işten uzak
kalmak işveren için pahalıdır, verimliliği korumak
ve işleri cazip tutmak için
yenilikçi çözümler gerektirir. İş istasyonlarının esnek
ayarlanması, çözümde
önemli bir rol oynayabilir.
Bu noktada LINAK’ın
DL6 kaldırma kolonları iş
istasyonlarının ergonomisini ve çalışan verimliliğini
arttırmak için önemli bir rol
oynamaktadır.
DESKLIFT DL6, endüstriden
ofis masalarına kadar geniş
bir yelpazede farklı masa
uygulamaları için mükemmel bir seçim olan 3 parçalı kompakt bir kaldırma
kolonudur. 3 parçalı yapı,

uzun kurs boyu (650 mm)
ile birlikte kısa bir kurulum
boyutu (560 mm) sağlar
ve DL6’yı masayı kullanan
kişinin yüksekliği ne olursa
olsun optimal bir seçim
yapmaya olanak tanımaktadır.

sistemde kullanılabilir.
• Max itme gücü: 1,200 N
• Maksimum hız: 38 mm / s

LA36
Aktüatör LA36, zorlu koşullar altında çalışmak üzere
tasarlanmış en sağlam ve
güçlü LINAK aktüatörlerinDL6, farklı masa tasaden birisidir. LA36, uzun
rımlarına uyacak şekilde
ömürlü, bakım gerektirmeçeşitli standart renklerde
mevcuttur. Opsiyonel PIEZO yen ve yüksek IP koruma
(IP66 dinamik ve IP69K
™ (çarpışma koruması)
statik) derecesine sahip bir
bulunmaktadır. PIEZO, bir
engelle karşılaşılması duru- üründür. Bu yüksek kaliteli
munda çarpışmanın neden aktüatör, hidrolik çözümolacağı hasar riskini en aza lere çok güçlü bir alternatif
sunmaktadır.
indirmektedir.
DL6 sistemi bir DESKLINE® kontrol kutusu (CBD)
tarafından kontrol edilmektedir. Tercih edilebilecek her
kontrol kutusu, en uygun
paralel sürücü ve düşük ses
seviyesi sağlamaktadır.
DL6, tek bir kolon olarak
veya 2, 3 veya 4 paralel

• Max itme gücü: 10.000N
• Max. Hız: 160 mm/sn
• Kurs boyu: 100 – 999 mm
LA36 ile uyumu IC (Entegre
Kontrolör) seçenekleri IC
Basic, IC Advanced, LINbus,
CANbus, Modbus and Paraleldir. IECEx/ ATEX sertifkaları bulunmaktadır.

LA36, zorlu koşullarda
sorunsuz çalışmasını
sağlayacak alüminyum
gövde ve sağlam metal
konstrüksiyona sahiptir.
Tuz püskürtme ve kimyasal
testlerden başarıyla geçerek
dayanıklılığını ve sağlamlığını kanıtlamıştır. Yüksek
basınçla temizlemeye
uygundur. Testlerle kanıtlandığı da üzere dış mekan
kullanımı için kusursuz bir
şekilde tasarlanmıştır.
Dış mekan kullanımına
uygun olan bu LA36’nın
uygulama alanları;
• Tarımsal uygulamalar
• İş makineleri için
mobil uygulamalar
• Yer süpürücü veya
temizleyicileri
• Her türlü endüstriyel
ekipman uygulamaları
• Güneş takip uygulamaları
XXBilgi için Ref No: 55381

LTE (4G), WLAN ve Gbit LAN ile Endüstri Ağ Geçidi
Fabrika Otomasyonu, Bina Ve Araç Ağları Veya Lojistik Uygulamalarındaki
Gibi Modüllerin Uzaktan Yönetimi İçin
dir. Düşük enerji tüketimi ve
çeşitli iletişim seçenekleri
(LAN, WLAN, LTE ve UMTS)
kullanım için mümkün olan
en iyi esnekliği sağlar. İki
adet mini PCIe yuvası ile,
cihaz, iki bağımsız, kalıcı
bir şekilde olarak kurulmuş
olan LAN bağlantısına
(sırasıyla 1 x gigabit ve
10/100-Mbit) ek olarak
istenen iletişim arayüzleriyle donatılabilir. Dört
adet RS-485 arayüzüne
(ayrıca bir RS-422 dahil) ek
olarak, Matrix-713, sırasıyla
iki USB arabiriminin ve bir
konsol bağlantısının yanı
sıra görevlerin ve alarm
sinyallerinin izlenmesinde
kullanılabilen iki yalıtılmış
dijital giriş ve çıkışa sahiptir.
Donanımın merkezi Cortexrak kurulmuş olan Ethernet A5-CPU’dur (535 MHz).
Endüstriyel Nesnelerin
arayüzleri (1x gigabit),
İnterneti (IIoT), iletişim
8 GB eMMC flaş ve 8 MB
kanallarının mümkün olan WLAN’ın (802.11 b / g /
DataFlash ile hızlı, kolay
maksimum değişkenliğine n) yanı sıra, mobil iletişim
güncelleme ve sorunsuz
standartları 4G ve 3G’nin
ve esnekliğine bağlıdır.
sistem kurtarma için bir
önemli kablosuz iletişim
yedekleme dosyası sistemi
Burada, sensörler veya ak- yolları ile genişletilir.
olarak geliştirilen 512 MB
törler arasında aracı olarak
LPDDR-2 bellek RAM olarak
kullanılan ağ geçitleri ve ağ İki Kontrol Alan Ağı (CAN)
mevcuttur. Bir MikroSD
belirleyici rol oynamaktadır. veri yolu arayüzü, yayyuvası 128 GB’a kadar
gın endüstri standardını
Acceed’in temsilciliğini
SDHC kartlarını destekdesteklemektedir. Endüst- ler. Standart donanım,
yaptığı Artila’nın akıllı IoT
ağ geçidi olan yeni endüst- riyel kutu PC Matrix-713,
önceden yüklenmiş bir
fabrika otomasyonu, bina
riyel Box PC Matrix-713’ü,
dosya sistemi ile Linux 4.9
mini PCIe kartlarını bireysel ve araç ağları veya lojistik
güvenilir işletim sistemini
uygulamalarındaki sensör
iletişim modülleri olarak
ve Web sunucusu, PHP
kullanma seçeneği sunuyor. ve aktörler gibi modüllerin sunucusu, Python, Java,
Bununla birlikte, kalıcı ola- uzaktan yönetimi için ideal- MySQL ve SQLite gibi bir

yazılım yardımcı paketini
içerir. Aynı şekilde, NodeRED desteklenir; dağıtıcı
Acceed, ücretsiz bir Snippet
indirmesi sağlar.
Endüstriyel gereksinimlere
uygun olarak, 165 x 35 x
120 mm boyutlarındaki
sağlam gövde, yalnızca
metal kullanılarak üretilmiştir ve iki yan kanal
montaj halkasına sahiptir.
Besleme voltajı 9 ila 60 VDC
gerilimi aralığında olabilir,
Matrix-713’ün sadece 600
mA (12 V) güç tüketimi çok
düşüktür. -20 ila + 80 ° C
arasında geniş bir ortam
sıcaklığı aralığında çalıştırmaya izin verilir.
Alman distribütörü Acceed,
web sitesindeki tüm Matrix
serisi modellerinin yanı
sıra çok sayıda başka IoT ağ
geçidi, Ethernet Kutusu modülü ve endüstriyel iletişim
teknolojisinin tüm yönlerini
kapsayan gömülü sistemler
hakkında net bir genel
bakış sunar. Acceed, uzun
yıllardır endüstriyel iletişim
ve otomasyon alanında
uzmanlaşmıştır ve dünya
çapında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda
kendi depolarından büyük
miktarları mümkün olan
en kısa zamanda uygun
koşullarda tedarik edebilmektedir.
XXBilgi için Ref No: 55378
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Makine Yaralanmalarına Karşı Koruma Sistemi
Perçin, Nokta Kaynak Makinelerinin Ve Diğer Küçük Makineler İçin
olabilir. Çoğu nokta kaynak
ve perçinleme makineleri
başlatıldığında otomatik
olarak tam sekansı tamamlar ve elektrotlar arasında
ne olduğuna bakmaksızın,
üretim parçalarına inç kare
başına 12.000 pound (PSI)
kuvvet uygulanmaktadır. Çalışanlar genellikle
parçaları hareketli elektrotlara yakın tutmaya ihtiyaç
duydukları için, eller veya
parmak kesilme ve diğer
gibi
nokta,
izdüşüm
ve
Makine ve ürün koruma
sakatlanmalar ile sonuçdikiş
kaynağı
yapan
asılı
hizmetlerinin önde gelen
lanabilen uçlar arasına
pnömatik
perçin
makineleri
sağlayıcısı olan Rockford
sıkışabilir. OSHA’ya göre
ve
direnç
kaynak
makineleSystems LLC, bugün Unitrol
el yaralanmalarının yüzde
rinin
üzerine
kolayca
monte
Electronics, Inc. ile bir
80’i kıstırma noktalarından
edilebilir.
Tanıtımından
bu
dağıtım ortaklığı duyurdu.
kaynaklanıyor.
yana
binlerce
Soft
Touch
Bir dağıtım ortağı olarak,
sistemi
dünya
çapında
Rockford Systems, çalışan
Bu tür yaralanmaları
başarıyla yayıldı.
güvenliğini arttırmak
önlemek için Soft Touch,
ve kıstırma noktasından
kaynak yapılan kısma dokukaynaklanan yaralanmaları LLC Pazarlama ve İş
nulduğunu doğrulamak için
Geliştirme Bölümü Başkan elektrotlar arasındaki elektönlemek için tasarlanan
Yardımcısı Carrie Halle “Kıs- riksel sürekliliği ölçer. Bir
nokta kaynak makinesi ve
tırma noktası korumalı ürün çalışanın parmakları veya
pnömatik perçin makinesi
müşterileri için devrim nite- portföyümüze Soft Touch’ın elleri elektrotun hareketini
eklenmesi, Rockford
liğinde Soft Touch Pinchengelliyorsa, Soft Touch süSystems’e en iyi yaptığımız rekliliği algılamayacaktır ve
Point Güvenlik Sistemi
üzerinde satış, kurulum ve işi yapmak için bir başka
elektrotlar otomatik olarak
teknik destek sağlayacaktır. fırsat sunar: makine yaralanma risklerini azaltarak
çalışan güvenliğini arttırSoft Touch, normal opemaya yardımcı olur” dedi.
rasyonlar sırasında üre“Pnömatik perçin ve direnç
tim sürecine müdahale
etmemekle birlikte, sistem kaynak makineleri için Soft
parmak uçlarını operasyon Touch Güvenlik Sistemini
tanıtmaktan dolayı çok
noktasında algıladığı takdirde, perçin makinelerinin, heyecanlıyız: 1) çalışanlar
nokta kaynak makinelerinin tarafından atlanamaz, 2)
ve diğer küçük makinelerin üretimi yavaşlatmaz, 3)
OSHA tarafından geliştirildi
döngüsünü önleyen pasif,
ve 4) işverenleri ve işçileri
arızaya karşı güvenli bir
olası parmak veya el kesilsistemdir. Çok yönlü tasamelerinden korur. “
rım sayesinde Soft Touch,
nokta kaynak makineleri,
Kıstırma Noktaları
kavrama kolu kaynak maYaralanmalarını Önleme
kineleri, hareketli pompa
Nokta kaynağı ve perçinlekaynak makineleri, asma
pompa kaynak makineleri me son derece tehlikeli işler

açılacaktır ve perçinleme
veya kaynaklama gücüne
girmeyecektir. Elektrotlar
sadece kaynaklı veya perçinlenmiş metal parça ile
temas ettikten sonra tam
güce kadar artar.
Diğer kaynak emniyet
sistemlerinin aksine, Soft
Touch çalışan tarafından
kaldırılamaz, engellenemez
veya dokunulamaz ve farklı
metal parçalara uyması için
sürekli ayarlamalar gerektiren mekanik problara bağlı
değildir. Ayrıca, Soft Touch,
elektrotları elektrot bakımı,
değiştirme veya hizalama
prosedürleri sırasında düşük kuvvet altında bir araya
getirmek için bir Uç Bakımı
anahtarını içerir, böylece
elektrot bakımı sırasında
operatör koruması problemini çözer.
XXBilgi için Ref No: 55394

385VDC Dalgalanma
Koruyucuları
Demiryolu Dönüştürücüleri İçin
RECOM, RSP-168 gerilim dalgalanma koruyucularını
portföyüne ekledi; bu da, DC/DC dönüştürücülerinin demiryolu uygulamaları için hem RIA12 hem de NF F 01-510
dalgalanma bağışıklığı özelliklerini karşılamasını sağlıyor. Üç
model, geniş yelpazeli RECOM’un sertifikalı demiryolu DC/DC
dönüştürücülerini 20W’tan 240W’a kadar kapsıyor.
RSPxxx-168, demiryolu DC/DC dönüştürücülerini 385VDC’ye
kadar olan aşırı voltaj dalgalanmalarından korumak için
tasarlanmış aşırı gerilim koruyucu modüllerdir. Çıkış voltajı,
giriş voltajını 165VDC’ye kadar izler, daha sonra çıkış voltajı,

normalde filtrelenemeyen aşırı giriş voltaj koşullarından
dönüştürücünün zarar görmesini önlemek için sabitlenir.
Üç farklı ürün seçeneği sunuluyor: RSP20-168 20W’a kadar,
RSP150-168 150W’a kadar ve RSP300-168 300W’a kadar
olan dönüştürücülere uygundur. Hem RIA12 hem de NF F 01510 dalgalanma bağışıklığı özelliklerine uygunluk sağlamak
için bu modüller DC/DC dönüştürücülerin girişi ile basit
bir şekilde seri olarak bağlanır. Ürün örneklerini ve orijinal
ekipman üretici fiyatlarını tüm yetkili distribütörlerden veya
doğrudan RECOM’dan temin edebilirsiniz.
XXBilgi için Ref No: 55383

Üç Fazlı Power Logger
Sistem Güvenilirliğini Ve
Tasarrufları Optimize Etmek İçin
Netes Mühendisliğin temsilciliğini yaptığı Fluke Corporation teknisyenlerin ve mühendislerin daha iyi güç kalitesi ve
enerji tüketimi kararları almaları için gereken verilere ilişkin
daha fazla görünürlük sağlamak üzere 500’den fazla güç
kalitesi parametresini otomatik olarak yakalayan ve kaydeden 1736 ve 1738 Üç Fazlı Power Logger ürününü piyasaya
sunuyor.
Power logger’lar; yük çalışmaları, enerji değerlendirmeleri,
harmonik ölçümleri ve gerilim olaylarına ilişkin kapsamlı
veriler sunmak üzere gerilimi, akımı, gücü, harmonikleri ve
ilgili güç kalitesi değerlerini yakalar ve kaydeder. Birlikte
verilen Fluke Energy Analyze Plus yazılımı, enerji tüketimi
ve güç kalitesine ilişkin detaylı bir analiz sunar ve raporları otomatik olarak oluşturur. Optimize edilmiş kullanıcı

arabirimine ve esnek akım problarına sahip olan bu ürünler
ayrıca genel bağlantı hatalarını dijital olarak doğrulayarak
ve düzelterek ölçüm hatalarını azaltmak üzere tasarlanan
akıllı ölçüm doğrulama işlevine sahiptir. Logger ürününe
doğrudan ölçülen devreden güç sağlayarak kurulum daha da
basitleştirilebilir. Fluke 1736 ve 1738; Fluke Connect® yazılım
ve kablosuz test araçları sistemi ile çalışmak üzere tasarlanan
ilk üç fazlı power logger cihazlarıdır. Fluke Connect araçları,
Fluke Connect® Cloud üzerinde güvenli depolama imkanı
ve sahadan ekip erişimi sağlamak amacıyla, teknisyenlerin
ölçüm verilerini test aletlerinden akıllı telefonlarına kablosuz
olarak aktarmalarına olanak tanır.* Power logger’lardaki
veriler güvenli bir mesafeden izlenebilmesini sağlayan Fluke
Connect akıllı telefon uygulaması ile koruyucu ekipman, saha
ziyareti ve kayıt ihtiyacı azalır.
XXBilgi için Ref No: 55390
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Vites kutuları İçin Yağ Keçeleri
20.000 Saate Kadar Kullanım Ömrü
etkili yağlama ve yağ
değişimi sağlar. Ana yağ
conta-sındaki hasar veya
aşınma, yağ sızıntılarına ve
bunun sonucunda oluşabilecek kirliliğe yol açabilir.
Genel kullanımda yağ
sızıntılarının birçok nedeni
vardır ve vakaların çoğunda
kök nedeni kusurlu bir keçe
değildir.

1955 yılından bu yana
güç iletim sistemlerinin
tasarımı, üretimi ve satışı
konusunda uzman olan
Varvel Grup, düşük ve
orta güç uy-gulamaları için
vites kutuları tedariğinde
güvenilir bir partner olarak
uluslararası müşterilere
hizmet vermektedir.
Varvel, tedarikçilerinin
seçiminden başlayarak tüm
alanlarda en yüksek kalite
standartlarına ulaşmaya
kendini adamıştır. Bu
nedenle Varvel, Freudenberg yağ keçelerini seçiyor.
Freudenberg, makine
mühendisliği endüstrisinin
çeşitli alanlarında hizmet
veren ve farklı uygulamalar
için geniş bir yelpazede yağ
keçeleri üreten tarihi bir
Alman şirketidir.
Yağ keçeleri her vitesi kutusunda önemli bir rol oynar.
Yağ sızıntılarını önlemek ve
sistemi harici kirlenmeye

karşı korumak için keçe
döner milleri kullanırlar.

Buna rağmen, kullanıcılar
yağ keçelerini vites kutusunun zayıf noktası olarak
algılar ve bu bileşenin
arızası özellikle vites kutusu
üretici-sinin imajına zarar
verir.

Bu ortak algının üzerine,
Yağ keçeleri temel olarak 3 son yıllarda, makine üreticileri güç iletim sistemlerinin
elementten oluşur: Ek bir
performansına daha fazla
metal keçeye şeklini verir.
önem vermeye başlamışlarKauçuk malzeme, keçe
dır. Daha dinamik hareket,
işlevselliğini, tipik olan,
mahfa-za delikleri için sta- daha yüksek güç yoğunlutik bir keçe etkisi sağlayan ğu, daha yüksek basınçlar,
daha sık başlatma ve
elastomer dış çapını ve
döner mil üzerinde dinamik durma ile daha sert çalışma
döngüleri, daha ekolojik
bir keçe sağlayan ve vites
olan ancak aynı zamanda
kutusunda yağlayıcı ile
daha agresif yağ keçeleri,
doğrudan temas halinde
olan ana keçe ağzını müm- daha küçük çaplı keçeler
ve uzatılmış garantiler
kün kılmaktadır. Kırkayak
için ye-ni yağlar: tüm bu
yayı, mil üzerinde radyal
etkenler, performansın
kuvveti sağlamak için ana
garanti altına alınması
keçe ağzını destekler.
ve müşterilerin memnun
kalması durumunda doğru
Yağ keçeleri, toz ve kir
yağ keçesinin seçimini
maruziyetine karşı uygugiderek daha önemli hale
lamalar için, mil yüzeyine
getirmektedir. Yeni milentemas eden koruyucu bir
yumun ilk yıllarına kadar,
ağıza sahiptir.
vites kutuları sanayide
genellikle günde sadece bir
Vites kutusu çalışırken, vitesin pompalama hareketi, vardiya için kullanılıyordu
(yılda yaklaşık 2000 saatlik
vites bağlantı bölgesinde

çalışma sağlıyor). Bununla birlikte, son 15 yılda
kullanım, günde iki hatta üç
vardiyaya yükseldi ve yılda
7000-8000 saat çalışma
sağlandı. Bu nedenle vites
kutuları daha az zamanda
daha fazla çalışmak zorundadır ve sonuç olarak
daha sık bakım gerektirir.
Bir vites kutusu çalışırken,
mil rotasyonu kaçınılmaz
olarak keçenin lastiği ile
milin metali arasında,
rotasyon hızına bağlı olarak
oluşan sürtünme miktarı
arasında sürtünme yaratır.
Elbette sürtünme, ısı üretir
ve keçe ile mil arasındaki
basınç ne kadar yüksek
olursa, sıcaklık da o kadar
yüksek olur. Örneğin, tipik
ça-lışma koşullarına sahip
bir uygulamada, 3000
rpm’lik bir hızda dönen 45
mm çapında bir mil üzerindeki bir yağ keçesi, yaklaşık
0,2 Nm’lik bir sürtünme torku oluşturabilir. Bu, yaklaşık
olarak 65W bir gücü emer
ve 220 W/cm2 özgül bir
sıcaklığa eşittir. Bu nedenle,
yağ keçelerinin normal vites
kullanımı nedeniyle er ya
da geç aşınması ve olası bir
yağ sızıntısına neden olması şaşırtıcı değildir. Pazarın
yıllık çalışma saatlerine
olan talebi elbette daha
hızlı yağ keçesi aşınması
anlamına gelmektedir.
Yağ keçesinin kullanım
ömrünün tahmini mümkün
değildir, güvenilirlik spesifik
çalışma koşullarına bağlıdır, ancak yağ keçesinin
bek-lenen ömrü, yapıldığı
XXDevamı Yan Sayfada

elastomer malzemenin
tipine bağlıdır. Varvel, vites
kutusu uygulamaları için
iki ana tip bileşeni kullanır:
3000-5000 saat arasında
bir kullanım ömrü sağlayan
NBR ve standart bir FKM
durumunda 5000-7000

saate kadar bir kullanım
ömrü sağ-layan ve özel
FKM bileşenler durumunda
20.000 saate kadar kullanım ömrü sağlayan FKM
Tipik çalışma koşulları için,
NBR kauçu-ğu, mil çaplarına ve yaklaşık 80-100 °
C çalışma sıcaklığına bağlı
olarak 1500-2000 rpm’ye
kadar hızları içeren tüm uygulamalar için kullanılabilir.
FKM keçeler, daha yüksek
hızlar ve keçe alanında 150
° C’ye kadar olan sıcaklıklar
için kullanılır. Varvel, üstün
kaliteyi korurken, perfor-

mans için her zamankinden
daha zorlu taleplere cevap
vermek için uluslararası
kabul görmüş bir üreticiden
üstün kaliteli yağ keçeleri
edinmeyi seçmiştir. Son
yıllarda, Freudenberg,
yüksek performanslı NBR
bileşenleri, önemli ölçüde
geliştirilmiş dayanıklılık
için yeni FKM bileşenleri ve
sürtünmeyi azaltan ve etkili
keçe ömürlerini uzatan yeni
ağız konfigürasyonları gibi
bir dizi yenilikçi çözüm
geliştirdi. Varvel tarafından
seçilen yeni yağ keçeleri,

gıda endüstrisindeki uygulamalar ile uyumludur, aşırı
sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve standart keçelere
karşı kritik derecede agresif
olan yağlayıcılar ile kullanılabilir. Bu yeni Freudenberg
keçelerinin çok yönlülüğü
ve işlev-selliği, Varvel
Grubunun her zaman güç
iletimi alanındaki herhangi
gereksinime en uygun
çözümü nasıl bulabildiğini
açıkça göstermektedir.
XXBilgi için Ref No: 55384

Anti-Sloshing Özelliği İle
Verimliliği Artırın
Sıvılarda Dökülme Olmaksızın
Daha Hızlı Taşıma
B&R’ın endüstriyel taşıma
sistemi ile sıvıları hızlı
şekilde ve dökülmeden
taşımak artık çok daha kolay.
SuperTrak, Anti-Sloshing
teknolojisi sunan piyasadaki
tek sistemdir. Bu teknoloji
sıvıların serbest yüzeyinin
titreşimlerini bastırır ve böylece malzemelerin taşıma
sırasında kaplardan dökülmeleri önlenmiş olur.
Açık kaplardan
dökülmeme özelliği
Sloshing, kaplarda taşı-

nan sıvıların hareketlerini
tanımlar. Sıvıların sallanması
esnek taşıma sisteminin
özel hareket profilleri ile
engellenir. Böylelikle taşıma
esnasında sıvı dengede kalır.
Makine duruş süreleri en aza
indirgenir ve açık kapların
taşımasında verimlilik
artırılır.

Sıvıların titreşimi ne kadar
düşük tutulursa, ürünler de
bir o kadar hızlı taşınabilir.
Anti-Sloshing teknolojisinin
özel yöntemi sayesinde hava
kabarcıklarının sıvının içine
karışması ve bu sebeple
meydana gelen köpük oluşumu önlenir.

Daha yüksek üretim hızı
Sıvıların yüzey titreşimini
minimuma indirgemenin her
şeyden önce paketleme sektörü için önemi çok büyük.

Sıvıyı dengede tutmak için
gereken makine duruş süreleri büyük ölçüde azaltılır
ya da tamamen ortadan
kaldırılır. Böylece paketleme
hattının verimliliği arttırılır.

SuperTrak, sıvıların yüzey
titreşimlerini bastıran ve
böylece taşıma esnasında
dökülmelerini engelleyen
Anti-Sloshing teknolojisini
destekleyen piyasadaki tek
sistemdir.

XXBilgi için Ref No: 55393
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Buhar Kolektörü ve Buhar Hattı Üzerinde
Önerilen Kondens Cebi Tasarımları

Buhar kazanı sonrası; buhar
kolektörü ve kondens cepleri tasarımı sistemin sağlıklı
ve uzun ömürlü hizmet
verebilmesi açısından çok
önemlidir. Özellikle globe
vanaların zaman zaman
yarı açık konumda çalıştırılması fark basıncına bağlı
olarak kısa sürede sit-klape
yüzeylerinin aşınması
sonucu vana içinde kaçak
ve/veya mil sızdırmazlık
elemanının zarar görerek
milden kaçak oluşmasına
neden olabilir. Standardın
dışında yüksek bir fark
basıncı ile vanayı açmak
bile mümkün olmayabilir.
Bu nedenle vanaların
kullanılacağı noktalarda
çalışma şekli ve sistemin
zaman içinde değişen fark
basınçları göz önünde

bulundurulmalıdır.
Şekil-1’de görülen buhar
kolektörü tasarımında
buhar vanalarının yanında
baypas vanasının bulunması nedeni; sistem devreye
alınırken vananın iki ucundaki basıncın eşitlenmesi
sağlanarak büyük vananın
yavaşça açılması, herhangi
bir koç darbesi oluşumunu
ve vananın zarar görmesi
engellenmektedir. Buradaki
diğer bir fayda yüksek fark
basıncı nedeniyle açılamayan vananın da açılır hale
getirilmesidir. Kolektör
üzerindeki ana buhar
vanalarının üzerindeki hat
boşaltma vanaları, ana
buhar vanaları açılmadan
önce kapalı sistemde birikmiş olan kondensin hattan
uzaklaştırılması içindir. Ko-

lektör altında özellikle dış
ortam etkileri, donma vb.
nedenlerden ötürü ilk tercih
olarak bimetalik buhar
kapanı tavsiye edilir. Termodinamik veya şamandıralı
buhar kapanı isteğe göre
seçilebilir. Unutulmamalıdır
ki 1 bar fark basıncı ve altında termodinamik buhar
kapanı çalışmaz. Kolektör
altındaki sıvı atıcı ise sistem
durduğunda ayarlanan basınca göre otomatik olarak
kondens tahliyesini yapar
ve sistemdeki kondensi
boşaltır. Basınç yükseldiğinde ise otomatik olarak
kapanır. Sistemin normal
ve vuruntusuz bir şekilde
çalışmasına yardımcı olur.
Kolektör üzerindeki emniyet ventili aşırı basınca karşı
kolektör ve vana gruplarını

korur. Emniyet ventilinin
çıkış borusunda damlama
borusu olmalıdır. Tahliye
sonucunda yoğuşan buhar,
kondens olarak burada
birikir ve emniyet ventilinin
çalışmasını engeller ve
korozyona neden olur.
Buhar hattı üzerindeki
ceplerin, buhar hattının
uygun bir yalıtıma sahip
olması durumunda 50 metrede bir, yalıtım olmaması
durumunda 30 metrede
bir olacak şekilde oluşturulması tavsiye olunur.
İhtiyaç noktasında hesabı
yapılarak boru hattında
oluşan kondens miktarına göre kondens cepleri
mesafeleri belirlenebilir.
Ayrıca buhar hatlarında
boru alt yüzeyinde oluşan
XXDevamı Yan Sayfada

UYGULAMA HABERLERİ

31

kondensin kolayca buhar
akışı yönünde akarak cebe
dökülebilmesi için buhar
hattına eğim verilmelidir.
Birçok kaynakta 7/100 vb.
değerler görülebilir ve 100
metrede bir 7 metre boru
hattının kotunun düşürülmesi anlamına gelir. Fakat
bu değer pratikte çok mümkün değildir. Bunun yerine
5/1000 çok daha gerçekçi
bir değerdir. Kondens cep
tasarımının amacı kondensi, karbon çelik boruya
temas eden su içindeki
oksijenden dolayı oluşan
pas parçacıklarını ve tortu-

yu toplamaktır. Bu nedenle
cebin tam altına konan ve
boşaltma için kullanılan
kesme vanaları kullanılma
sıklığına bağlı olarak kaçırır.
Bu vana grubunu cebin
altına değil yanına almaktır. Burada en iyi çözüm
sistemin durdurulduğu ve
bakıma alındığı dönemlerde kör flanşı çıkararak cebi
temizlemektir. Bu mümkün değilse farklı tasarım
çözümleri de mevcuttur.
Pratikte kondens cebi çapı
ve buhar hattı çapı DN100’e
kadar aynı kabul edilir.
Daha büyük buhar hattı

çaplarında ise; kondens cebi
çapı, buhar hattı çapının
3/4’ü olarak alınır. Şekil2’de görüldüğü gibi eğer
düz buhar hattı için bir cep
isteniyorsa, buhar kolektöründe kullanılan tasarım
geçerlidir. Buhar kapanı
seçimi öncelikleri ve diğer
her şey aynıdır. Sadece buhar hattı boru çapı hesabı
farklıdır.
Şekil-3’te görüldüğü
gibi tasarım aşağı yukarı
aynıdır. Sadece dirsekle
yükselen veya alçalan bir
boru hattında, aşağıdan

veya yukarıdan gelen akışla
kondensin doğrudan cebe
dolması sağlanmalıdır.
Şekil-4’te görüldüğü gibi
tasarımda çok büyük bir
farklılık bulunmamaktadır. Hat sonuna toplanan
havanın atılabilmesi için
buhara uygun hava atıcı ve
vakum kırıcının tasarıma
eklenmesi gerekliliği farkı
oluşturmaktadır. Bileşenin
vakum kırıcı özelliği sistemde oluşabilecek vakumu
engellemek için sisteme
hava alır, hava atıcı ise bu
havayı dışarı atar.
XXBilgi için Ref No: 55385
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Makine, Ürün ve Sistemlerin Hızlı İletişim Teknolojisi
Otomotiv Fabrikaları Ve Bina Otomasyonu Projeleri İçin
fabrikası Yorii’de araç
gövdesi montaj hattı için
CC-Link IE ağını tercih
ettiğini belirten Bizel, şu
açıklamalarda bulundu;
“Üretim yönetimi bilgileri ve güvenlik sinyalleri
dahil olmak üzere fabrika
otomasyon cihazlarından
kontrol sinyalleri için birleşik ağ dahilinde iletişime
imkan tanıyan ethernet
temelli CC-Link IE ağını tercih eden Honda, bu sayede
Yorii Fabrikası’nın üretim
ve operasyon yönetiminin
etkinliğini ve verimliliğini
artırıyor.
Honda’nın Yori Fabrikası’nda
araç gövdesi montaj hattı
binanın otomasyonunda
Sanayi 4.0 evresi ile birlikte ve Mazda 6’nın üretildiği
için kontrol hattı kuruluryoğun olarak tercih ediliyor. ken, genel ağ mimarisi
AutoAlliance tesisi gibi
gerek üretim tesislerinde
CC-Link uyumlu ürün
gerekse akıllı binalar ve alt pek çok büyük markanın
önce fabrikanın tamamını
üreticileri ve CC-Link kulla- tek bir ağda birleştiren bir
fabrikalarında ve Çin’deki
yapı projeleri gibi hayatın
içindeki her türlü platform- akıllı binalar, Singapur’daki nıcılarını aynı çatı altında
düz konstrüksiyon üzerinde
toplayarak dünya genelinde düşünüldü. Ancak tek bir
Nanyang Güzel Sanatlar
da tüm makine, ürün ve
bu ağı yaygınlaştırmak
Akademisi gibi çok sayıda
sistemlerin birbiriyle çok
hatanın fabrikanın tüm ağıprojede sağladığı başarılar- için çalışan CLPA’nın (CChızlı bir şekilde haberleşnı durdurabileceği ihtimaLink Partner Association)
mesi gerekiyor. Bu noktada la dikkat çekiyor.
lini göz önünde bulunduTürkiye Ülke Müdürü Tolga rarak çoklu ağ kullanmanın
devreye giren iletişim ve
Bizel, otomotiv sektöründe daha uygun olduğuna karar
kontrol teknolojisi CC-Link, Sanayi 4.0’ın ihtiyaçönemli başarılara imza atan verildi ve diğer fabrikalara
larının desteklenmesi
şu anda saniyede 100
CC-Link uygulamalarından know-how aktarımı için
megabit ile haberleşebilen konusunda büyük önem
örnekler verdi. CC-Link’in
taşıyan iletişim ve kontendüstriyel haberleşme
hem sağlam hem de basit
tek bir kablo üzerinden
rol teknolojisi CC-Link
sistemlerinden 10 kata
bir konstrüksiyona ihtiyaç
farklı üreticilere ait çok
(Control&Communication
kadar daha hızlı olan tek
duyuldu. Sistem mimarisiLink), şu anda saniyede 100 sayıda otomasyon cihazına nin planlama aşamasında
açık endüstriyel iletişim
altyapısı olarak öne çıkıyor. megabit ile haberleşebilen bağlanarak sanayide oldu- ekip ağ için iki temel fonkğu gibi binalarda da yüksek siyonu da saptayan Honda,
endüstriyel haberleşme
Gıda, ilaç, beyaz eşya gibi
hızlı kontrol ve haberleşme bunlardan birini fabrika
sistemlerinden 10 kata
pek çok farklı sektörde
sağladığına dikkat çeken
makine ve proses kontrolü kadar daha hızlı olan tek
otomasyon kontrol cihazlaBizel, dünyadaki akıllı bina rının merkezi görselleştirilaçık endüstriyel iletişim
için ideal çözümler sunan
altyapısı olarak öne çıkıyor. otomasyonu projesi örnek- mesi, diğer temel fonksiyoCC-Link, otomotiv sektörü
ve bina otomasyonunda da Dünya genelinde gıda, ilaç, lerinden de bahsetti.
nu ise güvenlik sinyallerinin
yoğun olarak tercih ediliyor. beyaz eşya gibi pek çok
iletilmesi olarak belirledi.
Honda, üretim ve
Yüksek performanslı güve- farklı sektörde makine ve
Bu doğrultuda fabrika
operasyon yönetiminin otomasyon kontrol cihazı
nilir iletişim imkanı tanıyan proses kontrolü için ideal
verimliliğini artırıyor
çözümler sunan CC-Link
CC-Link; otomotiv sektökurulumu, izlemesi, hata
Honda Motor’un Japonya
ründe Honda Motor’un Yorii teknolojisi, otomotiv
tespiti ve diğer faaliyetlerin
sektöründe ve pek çok akıllı Saitama’da yer alan ana
fabrikası, Ford Mustang
ağ aracılığıyla merkeziXXDevamı Yan Sayfada

leştirilebileceği bir sistem
kurmayı amaçlayan Honda,
esnek hat değişimlerini
mümkün kılan bir yapıya
kavuşmak için güvenlik
sinyallerini de ağa dahil
etmeye karar vererek ciddi
bir zaman kaybının önüne
geçiyor. Yorii Fabrikası’nın
ihtiyaç duyduğu bu
sistemin gerçekleştirilmesi
için CC-Link IE teknolojisini
tercih eden Honda, bu ağ
sayesinde tek bir ethernet
kablosu, PLC’ler ve kontrol
cihazları için kontrol bilgilerinin yanı sıra bağlı fabrika
otomasyon cihazlarından
bakım ve güvenlik bilgilerinin de iletilmesine olanak
sağlıyor.”

dizi konveyör, araç gövdelerini çeşitli kaynak, montaj
ve boya istasyonlarından
geçiriyor. Her bir araç,
üretim sürecinde yaklaşık
yirmi kilometre seyahat
ediyor. Üretimdeki robotların iletişim ve koordinasyonunu sağlayan CC-Link ağı,
robot hareketlerini başlatıp
durdurduğu gibi aynı
zamanda çarpışmaların
önlenmesi için robotların
pozisyonlarını birbirleriyle
paylaşmalarını da mümkün
kılıyor. Tesiste, gövde montaj bölümündeki kontrolörlerin yüzde 95’inden fazlası
da CC-Link ağıyla birbirine
bağlı şekilde çalışıyor.”

Ford Mustang ve Mazda
6’nın üretim tesisinde
büyük tasarruf
ABD’nin Michigan eyaletinde, Ford Mustang ve Mazda
6’nın üretildiği AutoAlliance
tesisinde CC-Link ağından
yoğun bir şekilde faydalanıldığını belirten Bizel,
süreci şöyle tanımladı; “CCLink sayesinde yeni hatların
kurulumunda ve devreye
alınmasında yakalanan
hız, daha önce kullanılan
diğer ağlı sistemlere kıyasla
kayda değer ölçüde tasarruf
edilmesini sağlıyor. Üstün
güvenilirliğe sahip CC-Link
teknolojisi, üretim tesisinin
verimliliğini artırıyor. CCLink ile kontrol edilen bir

Akıllı binalarda yüksek
enerji tasarrufu, düşük
işletim maliyeti
İnşaat sektörünün aktif
olduğu Çin’de, akıllı ofis
binaları ve konutlarda CCLink teknolojisinin yoğun
olarak kullanıldığını ifade
eden Tolga Bizel, şu bilgileri
aktardı; “Özellikle Şangay
dahil olmak üzere Doğu
Çin’de bina otomasyon
sistemi için CC-Link teknolojisi oldukça benimsenmiş
durumda. CC-Link, bu
binalarda geniş bir ekipman
yelpazesini kontrol ederek
yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve işletim maliyetlerini
düşürüyor. Aynı zamanda
konforlu bir çalışma ve
yaşam ortamı sunuyor.
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CC-Link ağı; elektrik
dağıtımı, su temini, klima
ve aydınlatma sistemleri,
kazan ve sıhhi tesisat
kontrol sistemleri gibi pek
çok sistemi kontrol ediyor.
Su ve elektrik sayaçlarının
uzaktan taranmasına da
imkan veren CC-Link, daha
önce kurulmuş olan akıllı
bina sistemlerine kolayca
adapte edilebiliyor ve
düşük maliyetle yüksek
performans sağlıyor.”
Bina otomasyonunda
izleme ve kontrol süreçlerinde büyük kolaylık
Singapur’daki Nanyang Güzel Sanatlar Akademisi’nin
bina otomasyon sistemi
için de CC-Link ağının
tercih edildiğini ifade eden
Tolga Bizel, şöyle konuştu; “Singapur’da eğitim
tesislerinde temiz, yeşil
ve konforlu bir ortamın
sağlanması büyük önem
arz ediyor. Bununla birlikte
düşük maliyetle etkin bir
inşaatın gerçekleştirilmesi, tesislerin uzun süreli
verimliliğinin sağlanması
ve enerji kaynaklarının korunması da oldukça hassas
konular arasında yer alıyor.
Nanyang Güzel Sanatlar
Akademisi’nde tüm bu
gereksinimleri karşılamak
için HVAC, elektrik dağıtımı,
sıhhi tesisat ve aydınlatma
otomasyonu gibi geniş
yelpazedeki hizmetlerin
entegrasyonu CC-Link ağı
ile sağlanıyor. Yüksek hızlı

bina otomasyon sistemi
gerçekleştirmek ve güvenlik, enerji tasarrufu,
iç mekan konforu için 24
saat boyunca izleme ve
kontrol sağlamak amacıyla
PLC’lerin tesislerin tümünde kurulmuş olması avantaj
sağlıyor. Binanın tamamında pompalar, fanlar
ve sıcaklık sensörleri gibi
kontrol cihazları kullanılıyor
ve her cihaz PLC kontrolörüne CC-Link ağı ile bağlanıyor. Bu sayede kablolamada
azalma, bakım işlemlerinde
iyileştirme, izlemede kolaylık ve her cihaz için kontrol
sağlanmış oluyor.”
CC-Link teknolojisinde
bakım açısından avantaj
sağlayan en önemli özelliklerden birinin, müşterilerin
ağı programlayabilmesi ve
master PLC’ye bağlı bir modem üzerinden istasyonları
bağlayabilmeleri olduğunu
vurgulayan Bizel, “Bu
özellik, satış sonrası bakım
ve servis programlarının
müşteriye yetkin bir şekilde
sunulmasına ve sahaya
gitmeden önce sorunların
uzaktan teşhis edilmesine
olanak sağlıyor” diyerek
sözlerini tamamladı.

XXBilgi için Ref No: 55387
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Termal Multimetre
10+ Saat Şarj Edilebilir Pil, Normal Şartlar Altında Tüm Gün Dayanır
10+ saat şarj edilebilir pil,
normal şartlar altında tüm
gün dayanır.
Sonuçlarınızı iletme
Dahili Fluke Connect® ile,
sonuçlarınızı kablosuz
olarak akıllı telefona aktarın
ve işin tamamlandığını
doğrulamak için yapılan
raporlamada zamandan
kazanın. Ölçümler için akıllı
telefonunuzun ekranında
anlık olarak trend oluşturarak ve anlık izleyerek daha
iyi sorun giderin.
Raporları doğrudan sahadan oluşturup e-posta ile
gönderin.

daha kısa zamanda daha
çok iş yaparsınız!
• iFlex ölçüm kapasitenizi
artırır; akım ölçümü için dar
ve erişilmesi güç alanlara
erişin (2500 A AC’ye kadar)
• 3 m’den düşmelere dayanacak şekilde sağlam tasarlanmış ve artan koruma
sağlamak için yükseltilmiş
lastik kılıfla iki kat yalıtım
yapılmıştır
• 6,1 m uzaktaki (arada
engel olmadan) akıllı
telefonla kablosuz olarak
iletişim kurarak ölçümleri
ve görüntüleri kaydedin
• Görüntü çözünürlüğü 80
x 60

Öne çıkan ürün
özellikleri;
3,5”/8,89 cm renkli LCD
• Dahili termal görüntüleme •ekran
uçlarında ve düğmelerdeki cihazı olan tam özellikli
Netes’in temsilciliğini
ısınmaları tespit edebilen, multimetre
yaptığı Fluke 279 FC,
• Doldurulabilir lityum iyon
elektrikli ekipmanlara
entegre termal görüntünormal şartlar altında
lemeye sahip tam özellikli yönelik ilk basamak sorun
• Aşağıdakileri de içeren 15 pil,
tam
bir iş günü (10+ saat)
bir dijital multimetredir ve giderme aletleridir. 279
ölçüm işlevi: Düşük geçiçalışmanıza
olanak sağlar
verimliliğinizi ve güveninizi FC’nin termal görüntüleme rimli filtre ile AC geriimi, DC
artırmak için tasarlanmıştır. cihazıyla tarama, pek çok
gerilimi, Direnç, Devamlılık, • ABD’de monte edilmiştir
elektriksel sorunu hızla ve
Termal multimetre, çoğu
Kapasitans, Diyot testi,
güvenli bir mesafeden orta- Min/Maks/Ort, AC akımı
elektrik sorununu hızlı bir
• Üç yıl standart garanti
ya çıkarır. İki aleti bir araya (iFlex ile), Frekans
şekilde bulmanıza, onargetiren termal multimetre,
manıza, doğrulamanıza
ve raporlamanıza yardımcı yükü hafifleterek verimliliği • Termal görüntüleme, çoğu • Otomatik kapanma ile pil
ömründen tasarruf
artırır.
olur; böylece sorunların
elektriksel sorunu hızlı ve
çözüldüğünden emin
güvenli bir şekilde açığa çı- • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Artan işlevsellik
olursunuz.
kararak zaman alan test ve ölçüm kategorisi
Ölçüm kapasitenizi artırdoğrulamalara olan ihtiyacı
mak ve akım ölçümünde
Sorunu hemen bulun
ortadan kaldırır
• İsteğe bağlı aksesuarlar:
(2500 A AC’ye kadar) dar,
Termal görüntüleme
Fluke i2500-10 or i2500-18
erişilmesi güç alanlara
multimetreleri, yüksek
• İkisi bir arada araç,
iFlex® Esnek Akım Probları,
erişmenizi sağlamak üzere verimliliği artırmak üzere
voltajlı ekipmanlarda ve
Fluke BC500 AC Gücü Şarj
iFlex® (esnek bir akım pen- tasarlanmıştır; paylaşılan
transformatörlerde sıcak
Cihazı ve Fluke BP500
noktaları kontrol edebilen, si) ile uyumludur. Geniş ful bir kamerayı almak için
renkli LCD ekran, görüntüler kamyona veya ofise gitmek Lityum iyon Pil 3000 mAh
sigortalarda, tellerde,
ve okumalar için daha kolay ya da termografı beklemek
yalıtım malzemesinde,
ve net görüntüler sağlar.
konnektörlerde, birleşim
zorunda kalmazsınız ve
XXBilgi için Ref No: 55391

Üretimde Verimliliği Artıracak Yapay Zeka Teknolojisi
Üretim Hatlarında 1 Milisaniyede Veri Topluyor

Sanayi 4.0 evresinde
Nesnelerin İnterneti (IoT)
ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin üretim süreçlerinde çok daha yoğun olarak
kullanılmasıyla birlikte,
üretim sahalarında basit ve
hızlı veri toplama çözümlerine, görselleştirmeye ve
veri teşhisine olan ihtiyaç
ve talep de artıyor. Bu
noktada Mitsubishi
Electric, yapay zeka
gömülü veri analizi ve
teşhisi yazılımının yanı
sıra çok çeşitli cihazlardan
kolayca veri toplayabilen
yeni sistemler geliştirdi.
Mitsubishi Electric’in bilgi
işleme yazılım ürünleri
platformu iQ Edgecross
grubuna eklenen bu yeni
çözümler, fabrika otomasyonu ve bilişim teknolojilerinin koordinasyonunu
sağlıyor. Fabrikalarda
gerçek zamanlı üretim
verimliliğini artıran bu
ürünler sayesinde üreticilerin, Mitsubishi Electric’in
Sanayi 4.0’a yanıtı olan
dijital fabrika konsepti
e-F@ctory çözümlerinde
ileri teknoloji bilgi işleme

imkanından yararlanması
hedefleniyor. İnovatif
çözümleri ile iQ Edgecross
ürün grubunu genişleten
Mitsubishi Electric, önümüzdeki dönemde üretim
sahalarına yeni yapay
zeka teknolojileri sunarak
üretimi dijital dönüşümün
gereklilikleri doğrultusunda şekillendirmeye devam
edecek.

nesil ürünler, Mitsubishi
Electric’in fabrikalarda
toplam geliştirme, üretim
ve bakım maliyetlerini
azaltan e-F@ctory konsepti ile entegreli fabrika
otomasyon çözümlerindeki
bilgi işleme teknolojilerini
güçlendirerek verimliliği
artırıyor.

Üretim hatlarında 1
milisaniyede veri
toplanıyor
Bilgi işleme teknoloMitsubishi Electric’in
jilerini güçlendirerek
çevrimdışı analiz ve gerçek
verimliliği artırıyor
zamanlı teşhis için ayrı
Mitsubishi Electric’in ileri
teknoloji bilgi işleme yazı- yazılım yerine tek yazılım
lım platformu iQ Edgecross kullanan yeni çözümleri
ürün grubuna eklediği yeni sayesinde, üretim sistemlerinin gerçek zamanlı
ürünler, gerçek zamanlı
veri analizörü ve dört veri analizi ve teşhisi kolaylıkla
toplayıcıdan oluşuyor. Veri gerçekleştirilebiliyor.
Sistemdeki sensör, dalga
analizi ve teşhisi için özel
formu modelleri gibi veriyapay zeka ile donatılmış
leri öğrenip tanıyor. Bunun
bir yazılım olarak öne
için gerçek zamanlı teşhis
çıkan gerçek zamanlı veri
sırasında, benzer dalga
analizörü; üretim tesisformu tanıma teknolojisi
lerinde önleyici bakım
olan Mitsubishi Electric
çalışmalarının etkisini
Maisart AI teknolojisini
ve kaliteyi artırıyor. Veri
toplayıcılar ise verilerin ko- kullanıyor. Bu sayede
layca ve yüksek hızda top- sistem, ekipmanlardaki
lanmasını sağlıyor. Bu yeni anormal durumların

algılanması için hassasiyet
düzeyini artırıyor ve ek
programlama yapmadan
önleyici bakım ve kalite geliştirme işlemleri
uyguluyor. Veri toplayıcılar,
yüksek hassasiyette ekipman kontrolünü sağlamak
amacıyla üretim sahasında
1 milisaniye gibi yüksek
bir hızda veri toplamak
için iletişim ve kontrol
teknolojisi CC-Link IE Field
Network ile tamamen
uyumlu çalışıyor.
XXBilgi için Ref No: 55389
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Molded-Oil Rulmanlar
Yağ, Buhar Veya Sıvılar İle Yıkanamaz Ve Kirlerin Rulmana Girmesini Önler
süreleri boyunca sağlanır.
Sabit bilyalı rulmanlar,
oynak makaralı rulmanlar
ve konik makaralı rulmanlar
dahil, çeşitli ürün serilerinde ve yataklı rulman
üniteleri gibi özel şekillerde
oldukça geniş Molded-Oil
rulman çeşitleri mevcuttur.
Gıda endüstrisinde, hijyen Ayrıca yelpazede, paskonusunda sıkı sektör
lanmaz çelikten yapılan
gereksinimleri önemli oldu- Molded-Oil rulmanlar da
ğundan, kapsamlı temizbulunmaktadır. Bu gelişmiş
leme düzenleri olağandır.
ürünler, birçok makine ve
Fakat, bu uygulamalar
sistem üreticisinin Moldedüretim hattı bileşenlerine, Oil rulmanları orijinal ekipözellikle hassas makinemanın bir parçası olarak
lerde hareketi sağlayan
kurduğu oldukça geniş gıda
rulmanlara, ekipmana ve
endüstrisi uygulamaları için
sistemlere zararlı olabiliruygundur. Bununla birlikte,
ler. Burada, sıcak buharla
donanım yenileme uygulaspreyleme, yüksek basınçlı maları için de uygundurlar.
su jetleri veya oldukça güçlü temizleme malzemeleri Tipik bir örnek, bir İngiliz
başlıca iki probleme neden gıda üreticisinin yedi taşıolabilirler: rulmanlara yama sistemindeki standart
bancı maddelerin girmesi; sabit bilyalı rulmanlarının
ve yağın rulmanlardan
ömrünün 4 ay sürdüğü
yıkanarak çıkarılması. Bu
uygulama verilebilir. Sebep,
nedenlerle NSK, zorlu gıda masraflı bakım işiyle ve
endüstrisi ortamlarında
taşıma bantlarına zararla
uzun çalışma ömrü ortaya
sonuçlanan günlük yıkama
koymak için amaca uygun
sırasında rulmanların içine
tasarlanmış kapsamlı bir
su girmesiydi. Her arıza
Molded-Oil rulman serisi
olduğu zamanda, şirket
sunuyor.
verimlilikte kayda değer
bir azalma oluşturan 24
Molded-Oil rulmanların
saatlik bir aksama süresine
içindeki yağ emdirilmiş
dayanmak zorundaydı.
poliolefin reçine olarak
adlandırılan bir sabit taşıRulmanları inceledikten
yıcı ortam içinde dayanıklı sonra NSK, Molded-Oil
bir şekilde birleşmiştir. Bu
yağlama ve iki tarafta da
tür yağ, buhar veya sıvılar
DU keçe ile paslanmaz
ile yıkanamaz ve kirlerin
çelik rulmanlar kullanmayı
rulmana girmesini önler.
önerdi. Sonradan, rulman
Üstelik, taşıyıcı, yağı yavaş- alakalı bakım masrafı
ça serbest bırakırken, yeterli (aksama süresi dahil) yıllık
yağlanma uzun çalışma
€52.000’den daha fazla aza-

lırken rulman çalışma ömrü
üç katına yani 12 aya çıktı.
Hikaye şirketin gıda taşıyıcısında hizmet sunan kayış
gergisinde her dört haftada
arızaların deneyimlendiği
bir donmuş pizza üreticisinde de benzer. Üretim
hattının su ile düzenli
temizlenmesi korozyona
sebep olmuştu. Üstelik,
gres yağı rulmanlardan
yıkanmıştı ve keçeler zarar
görmüştü. NSK uygulamayı
inceledi ve yine paslanmaz
çelikten yapılmış MoldedOil rulmanların kullanımını
önerdi. Önemli ölçüde
uzatılan çalışma ömrü
ve yıllık yaklaşık olarak
€15.700 masraf tasarruf ile
sonuçlandı.
Başka bir yerde, büyük bir
fırında, kek kesici makinenin içindeki kayış kasnaklarının rulmanları sürekli
olarak arızalanıyordu. Her
yıl, her 4-6 haftada yaşanan
arızalar sebebiyle yaklaşık
olarak 20 rulman takımı
değiştirilmek zorunda
kalıyordu. NSK tarafından
analizden sonra, başlıca
sebebin rulmanlara giren su
ve toz olduğu ortaya çıktı.
NSK bu sebeple Molded-Oil
rulmanlar ile değiştirmeyi
önerdi. Bir test yapıldı
ve rulmanların çalışma
ömürleri 26 haftaya kadar
arttı. Bu, kullanıcının bakım
ve aksama süresinde yıllık
€9.400 tasarruf etmesini
sağlarken, üretim hattının
verimliliğini gözle görülür
biçimde arttırdı. Son örnekte, sebze işleyen bir şirket,
üretimde organik atığı

mayalandırmak ve ortaya
çıkan metanı kendi tüketimi
için elektiriğe ve sıcaklığa
çevirmek amacı ile bir
biyogaz tesisi kurdu. Ancak,
mayalama aşamasından
önce işlenmemiş ve mayalanmayan materyali ayıran
döner elekte problemler
ortaya çıktı. Döner eleğin
rulmanlarında tekrarlayan
arızalar meydana geliyordu
ve biyogaz tesisinin genel
çalışmasını bozuyordu.
Ortalama her altı haftada,
temaslı keçeli sabit bilyalı
rulmanlar değiştirilmek
zorunda kalınıyordu. Her
döner mil, iki rulmana sahip
ve her döner elek başına iki
döner mil var. Değiştirme
zamanı her biri için bir
saatti.
NSK’dan uzmanlar, arızaların rulman yuvarlanma
yoluna giren kirlilikten
kaynaklandığını buldular.
Müşteri çok daha az değişime yol açan bir hareket
olarak NSK’nın; iki tarafında
DU keçeli, paslanmaz
çelikten yapılan MoldedOil sabit bilyalı rulmanları
kurma tavsiyesini izledi.
Bu yine NSK’nın temel
kurallarından birini doğruluyor: ortamın nem ve toz
ile kirlendiği uygulamalarda, paslanmaz çelikten
Molded-Oil rulmanların
hizmet ömrü geleneksel
gres yağlı rulmanlarınkinin
iki katından daha fazla.
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Reklam İndeksi
Arçelik

11

Beckhoff

Arka Kapak

Draeger

9

Emikon Otomasyon

13

Endress Hauser

3

Esit Elektronik

5

Maktek
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Microchip

Ön Kapak İçi

Mitsibushi

7

Schmalz
Staubli

15
Arka Kapak İçi

RAILWAYLINE

Zorlu Çevre Koşullarında Güvenilir
Stäubli Elektrik Konnektörleri (eski adıyla Multi-Contact), zorlu ortam taleplerini karşılayan
elektrik konnektörleri konusunda uzmanlaşmıştır. Verimliliğinizi artırmak için yenilikçi ürün
çözümleri sunuyoruz.
Modüler Güç Konnektörü
Kompakt ve modüler sistem, elektrik taşıma zincirinin çeşitli fonksiyonları ile otomobiller arasındaki güç bağlantı aktarımı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Modüler CombiTac Sistemi
CombiTac, sayısız uygulama için farklı kontak tiplerinin özelleştirilmiş kombinasyonlarına izin
verir. Yeni raf tipi CT-HE, özellikle slide-in (sürgü) sistemleri için uygun olup, çalışma sıcaklığı,
şok, titreşim ve yangın koruması için demiryolu standartlarını karşılar.
www.staubli.com/electrical

Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries.
© Stäubli 2018 | Photocredits: Shutterstock_30432445, Stäubli
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Minimum boyutlarda
maksimum uygulama esnekliği.
Ultra kompakt C6015 IPC.

www.beckhoff.com.tr/C6015
Ultra kompakt C6015 Endüstriyel PC ile Beckhoff, PC tabanlı kontrolün uygulama olanaklarını
yeniden genişletiyor. Daha önce alan ya da maliyet sınırlamaları yüzünden PC tabanlı kontrolün
kullanılamadığı her yerde çözüm sunan bu yeni kompakt IPC nesli, son derece mükemmel bir fiyatperformans oranı sunuyor. C6015, 4 çekirdeğe kadar çıkabilen CPU, düşük ağırlık ve eşsiz kurulum
esnekliği ile otomasyon, görselleştirme ve haberleşme görevlerinde evrensel bir uyum sağlıyor.
Ayrıca ideal bir IoT geçişine de olanak veriyor.
İşlemci: Intel® Atom™, 1, 2 veya 4 çekirdek
Arayüzler: 2 Ethernet, 1 DisplayPort, 2 USB
Ana bellek: 4 GB'a kadar DDR3L RAM
Gövde: Dökme alüminyum-çinko alaşımı
Boyutlar (G x Y x D): 82 x 82 x 40 mm

Arka veya yan panel montajıyla esnek kurulum.
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