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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

Başlamak için IoT Güvenlik Paketi Değerlendirme Kitini (ücretsiz) indirin.

SAMA5D2 Xplained Ultra 
Değerlendirme Kurulu 
(ATSAMA5D2-XULT)

Microchip ismi ve logosu ve Microchip logosu, Microchip Technology Incorporated şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. ARM ve Cortex, ARM Limited’in (veya yan kuruluşlarının) AB ve diğer ülkelerdeki tescilli 
ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kayıtlı sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2018 Microchip Technology Inc. Her hakkı saklıdır. DS60001511A. MEC2201Tur02/18

www.microchip.com/SAMA5D2
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Sevgili Okurlarımız,
Sanayi Bakanlığı verilerine göre Üç Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında yayımlanan 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 
yılı IV. döneminde, bir önceki döneme göre (2017 yılı III. dönemine göre) %0,91 artmıştır. Takvim 
etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre (2016 yılı IV. dönemine göre) %5,60 artmıştır. Bölümler itibarıyla bakıldığında,  
önceki döneme göre çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan 24 alt sek-
törün 16’sında artış olmuş ve en büyük artışın %15,93 ile “makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı”  bölümünde olduğu görülmüştür. Bu da makine üretiminin Türkiye’deki önemini bir kez 
daha göstermiştir.
 
Her sene olduğu gibi TIM Global Medya olarak yer alacağımız 15-18 Mart 2018 tarihleri 
arasındaki WIN Eurasia Automation fuarında ana konu Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi olarak 
belirlendi. Bu fuarda bu dönüşümün Türkiye’ye sunacağı fırsatları, yol haritalarını ve dünyadaki 
uygulamaları göreceğiz. Electrotech fuar alanında Elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki, 
iletimi, dağıtımı ve depolanması Electrotech EURASIA’nın odağındaki başlıca konulardır. Hidrolik 
& Pneumatic EURASIA, sektör uzmanlarına öne çıkan yenilikler sunmaya hazırlanıyor.  Bu fuarda 
yer alacak “Endüstriyel Otomasyon”, “Elektrik - Elektronik”, “Hidrolik& Pnömatik” ve “CEMAT” 
sektörlerinden yüzlerce yerli firmanın yanı sıra 23 ülkeden yabancı firma bu fuarda endüstrideki 
son gelişmeleri ve ürünlerini sergileyecekler.
 
TIM Global Medya Grubu olarak gelişmeleri yakından takip etmek ve fuara katılım imkanı  
olmayan okurlarımızı bir sonraki sayılarımızda bu gelişmelerden haberdar etmek amacıyla fuar 
esnasında biz de WIN 2018 fuarında katılımcı olarak yer alacağız.Sizleri Salon 12’de C311  standımıza  
bekliyoruz. Ayrıca TIM Global Medya Grubu olarak bu sene de Almanya’da düzenlenecek  
Hannover Messe 2018 fuarının da Avrupa çapında tek resmi medya sponsoruyuz. Hannover 
kentinde düzenlenecek olan bu dünyanın en önemli ve en büyük endüstriyel fuarı için size özel 
ücretsiz giriş davetiyesini dergimizle birlikte alabilirsiniz.
 
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda emeği geçen tüm firmalarımıza, yurtiçi ve yurtdışı
ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Bilgi için Ref No: 52784



Bilgi için Ref No: 54813

Bilgi için Ref No: 54811
Bilgi için Ref No: 54812

Bilgi için Ref No: 54814

Bu bir ilandır.



JAI, bugün Sweep Serisi 
fotoğraf makinesi ailesine 
yeni yüksek hızda trilinear 
renkli tarama makinesi 
eklediğini açıkladı. Yeni 
SW-4000TL-PMCL, 4-K’lık 
(4096 piksel) çözünürlük ve 
24-bitlik interpolasyonsuz 
RGB çıkışı için 66 kHz’lik 
maksimum tam hat oranı 
ile özel bir CMOS trilinear 
görüntüleyiciye sahiptir.    
 
Yeni SW-4000TL-PMCL 
trilinear kamera, daha 
önce JAI’nin Sweep+ Serisi 
prizma tabanlı RGB ve RGB 
+ NIR hat tarama kamera-
larına dayanan renkli çizgi 
tarama tabanlı sistemlerin 
tasarımcılarının seçenekle-
rini genişleterek en yüksek 
renk imaj doğruluğunu, 
hassasiyet ve konfigürasyon 
esnekliğini iletir. SW-
4000TL-PMCL’deki yüksek 
performanslı trilinear 
teknolojisi, tasarımcılara 
prizma kameralarının sağ-
ladığı mükemmel hassaslık 
gerektirmeyen uygulamalar 
için cazip bir alternatif sun-
mak için, çoğu yüksek hızlı 

trilinear kamera arasında 
benzersiz olan geniş bir dizi 
gelişmiş özellik ile birleşti-
rildi .  
 
Örneğin, özel CMOS 
görüntüleyicide, sadece üç 
değil, altı ayrı 7.5-mikron 
piksel, her biri kırmızı, yeşil 
ve mavi piksellerin iki satırı 
bulunmaktadır. Bu düzen-
leme, SW-4000TL-PMCL’nin 
diğer yüksek hızlı trilinear 
kameralarda bulunmayan 
bir özellik olan yatay çizgi 
ya da  dikey çizgi oluştur-
ma, veya her ikisini de 
sağlamasına olanak tanır. 
Ayrıca, sensörün okuma mi-
marisi, gürültüyü arttırma-
dan sinyali ikiye katlamak 
için iki pikselin okunmasını 
tek bir difüzyon düğümü 
aracılığıyla birleştirerek bin-
ning işleminin hassasiyeti 
önemli ölçüde artırmasına 
olanak tanır.   
 
Başka bir benzersiz özellik, 
standart RGB’den sRGB’ye 
veya Adobe RGB renk 
alanlarına veya hatta 
bir kullanıcıya dönüşüm 

sunmanın yanı sıra, SW-
4000TL-PMCL’nin doğal HSI 
veya CIEXYZ renk çıkışı sağ-
lamasına izin veren yerleşik 
renk dönüşüm özelliğidir. 
 
SW-4000TL-PMCL, R, G 
ve B kanallarının düzgün 
senkronizasyonunu ve 
hizalanmasını sağlamak 
için mekansal telafi ve eğik 
görüntü düzeltme işlevleri-
ne sahiptir. Buna ek olarak, 
kamera dört ayrı giriş hattı 
ve iki harici kodlayıcıdan 
doğrudan bağlantıyı des-
tekleyen yerleşik algoritma-
lara sahiptir. Bu, kodlayıcıyı 
görüntü aktarıcı yoluyla 
bağlama ihtiyacını ortadan 
kaldırır, kabloları sadeleş-
tirir ve görüntü aktarıcı ve 
kamera arasındaki sorunlar-
dan dolayı çizgilerin düşme 
olasılığını azaltır. 
 
Doğrudan kodlayıcı bağ-
lantı özelliği, birden çok 
kamera kurulumunda bir-
den çok SW-4000TL-PMCL 
halka-zincirleme kameralar 
için kullanılabilir ve tarama 
yönünün değişikliğini 

otomatik olarak algılamak 
için kullanılabilir. Yön değiş-
tirme algılanırsa, doğru tel 
dizisi için mekansal telafi 
ayarlanabilir. Bu özellik, 
taşıma yöntemi olarak 
karşılıklı hareketli bir tablo 
kullanılmasında olduğu gibi 
senaryolar için son derece 
yararlıdır. 
 
Ek standart özellikler 
kazanç ve siyah seviye 
ayarı, manuel veya otoma-
tik beyazlık dengeleme, 
gölgeleme düzeltme, PRNU 
ve DSNU düzeltme ve çizgi 
verilerinin zaman damgası-
nı içerir.  
 
SW-4000TL-PMCL, hat ve-
rilerini çıkartmak için Mini 
CL konektörlerine sahip bir 
GenICam ve Gen-CP uyumlu 
Camera Link arayüzü 
kullanır. Gerekli bit derinliği 
ve satır oranına bağlı olarak 
Temel, Orta, Tam veya Deca 
yapılandırmaları destek-
lenir. 3 x 8 bit ve 3 x 10 bit 
çıktı seçilebilir. 
 
Güç Camera Link arayüzü 
üzerinden veya kameranın 
12 pinli Hirose konektörüne 
bağlı ayrı bir güç kaynağı ile 
sağlanabilir.  
 
İki farklı lens montaj 
seçeneği mevcuttur - Nikon 
F-montajı veya 16 mm’lik 
flanşlı geri mesafeli bir 
M42x1 montajı.

Trilinear Renkli Tarama Makinesi

Bilgi için Ref No: 54762
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Altı Ayrı 7.5-Mikron Piksel, Her Biri Kırmızı, Yeşil Ve  
Mavi Piksellerin İki Satırı Bulunur
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Aya ayak basan ikinci kişiyi
biliyor musunuz?

Muhtemelen bilmiyorsunuz. 
Çünkü hayatta ilk’ler önemlidir...

Hayata gözlerimizi açtığımız ilk gün, ilk öğretmenimiz, ilk aşklar, ilk dostluklar...

Sinemaya gittiğimiz ilk film, çıktığımız ilk tatil, ilk başarılarımız... Hiç unutulmaz.

Biz Ayvaz olarak insanların zihninde ve kalbinde kalıcı bir yer edinmek için
her zaman ilk’lerin peşinden koşuyoruz. 

Tam 70 yıldır.
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AGV (Automated Guided 
Vehicle); insan yönlendir-
mesi olmaksızın merkezi bir 
kontrol ünitesi tarafından 
kontrol edilen, istenen 
malzemelerin önceden 
belirlenen istasyonlar ara-
sında taşınmasını sağlayan 
otomatik araçlardır. 
 
Malzeme taşıma sistem-
lerinden biri olan AGV 
araçlarının amacı doğru 
malzemeyi istenen yere uy-
gun zamanda ve minimum 
masrafla güvenli bir şekilde 
taşınmasıdır. Herhangi bir 
kablo döşenmesi olmadığı 
için rota değişimi veya yeni 
rota belirlenmesi durumu 
sıfır maliyet ile gerçekleş-
tirilebilir. Aynı zamanda 
hareket ettikleri yolları 
herhangi bir araç veya 
insan da kullanabileceği 
için malzeme taşıma için 
ayrılmış alan minimuma 
indirgenmiş olacaktır. 
Günümüzde üretim 
yoğunluğunun fazla olduğu 

fabrikalarda çekme, itme, 
kaldırma, bırakma, taşıma,  
gibi işlemler için insansız 
araçlara rol verilmesi olduk-
ça yaygın hale gelmiştir. 
 
Otomatik taşıma sistemle-
rinin avantajları arasında 
sayabileceğimiz başlıca 
maddeler şu şekildedir: 
 
• Çalışan sayısında ortaya 
çıkacak olan düşüş ile mali-
yet düşürülmüş olur. 
 
• Taşıma ve depo içerisin-
deki planlamanın istenene 
daha yakın şekilde yapılma-
sına yol açar. 
 
• Ürünlerin aktarılmasında 
kullanılan alan için ekstra 
bir yer ayrılmasına gerek 
kalmadan forklift yada 
operatör yolu kullanılabilir. 
 
• 7/24 çalışabilirler.

Otomotiv sektörü, Beyaz-
Eşya sektörü gibi üretim 
yoğunluğunun yüksek 

oranda olduğu fabrikalarda 
son yıllarda yoğun şekilde 
rastladığımız AGV araçların 
üretiminde birçok farklı 
teknoloji ve tasarım kullanı-
mı söz konusudur. Ancak en 
basitinden en kapsamlısına, 
çizgi izleyeninden anlık 
haritalanma yapana kadar 
bütün insansız araçlarda 
güvenlik önemli bir yer 
almaktadır. 
 
Fabrika içerisinde insan 
yoğunluğu olan alanlarda, 
araçların insanlar ya da 
diğer araçlarla kesişebile-
ceği noktalar olduğunda 
AGV araçlarında güvenlik 
için kullanılan ekipmanlar 
arasında birinci olarak alan 
tarayıcı sensörler kullanıl-
maktadır. 
 
Ayrıca güvenlik ekipmanları 
emniyetli tamponlar ile 
tamamlanmaktadır. 
 
Alan Tarayıcı Sensörler: 
Infrared led yada lazer 
kaynak ile alan tarayıcının 
özelliğine göre belli açı 
ve ayarlanabilir mesafede 
tarama gerçekleştirildikten 
sonra taranan alandaki ci-
simlerin algılanarak istenen 
eylemin gerçekleşmesini 
sağlayan sensörlerdir. 
 
Engel algılama, haritalan-
dırma gibi farklı uygula-
malar için farklı çalışma 
prensibine sahip olan ve 
farklı özellikte alan tarayıcı 
çeşitleri mevcuttur.  

Yazımız AGV araçları ile ilgili 
olduğu için AGV araçlarında 
kullanılan alan tarayıcılar 
ile devam edeceğiz. Alan 
tarayıcılar AGV araçlarında 
yada robotlarda göz olarak 
değerlendirilebilir. Tarayı-
cılar sayesinde çevredeki 
cisimler gözlenerek rota 
üzerinde cisim algılandığın-
da aracın yavaşlaması, yön 
değiştirmesi, yada durdu-
rulması şeklinde komutlar 
ile işlem yapılabileceği gibi 
haritalandırma yapılarak 
çevre, öğretilerek rota be-
lirlenerek harekete devam 
edilebilir. 
 
Haritalandırma yapılan 
2D alan tarayıcılarda X-Y 
koordinat bilgisi ve hedef 
menziline çıkan cisimlerin 
bu koordinattaki mesafe ve 
yoğunluk bilgisi elde edilir-
ken, 3D alan tarayıcılarda 
ise aynı işlem X-Y-Z koordi-
natları için yapılmaktadır. 
ROS destekli kullanılabilen 
Hokuyo alan tarayıcı sen-
sörleri C, C#,C++ dillerinde 
kullanılabilmektedir. 
 
 
Engel algılama olarak 
kullanılan alan tarayıcılar 
genellikle 3 farklı alanı aynı 
anda tarayabilmektedir. 
Alan tarayıcılar özellikleri 
içerisinde yar alan me-
safe ve açısal taramanın 
ayarlanabileceği bu 3 alanı 
bir arayüz vasıtası ile ürünü 
programlayarak belirlene-
bilme imkanı sunmaktadır. 

AGV Kullanımı ve Yardımcı Malzemeler

Devamı 12. Sayfada
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Otomotiv Sektörü, Beyaz-Eşya Sektörü Gibi Üretim Yoğunluğunun 
Yüksek Oranda Olduğu Uygulamalar İçinÜ
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Bilgi için Ref No: 54371



Emniyetli olan ve olmayan 
olarak ayrılan modeller 
kendi içlerinde farklı do-
nanım ve özellikler ile uy-
gulamaya ve kullanılmak 
istenen çevresel şartlara 
göre tercih edilmektedir. 
 
Emniyetli Lazer Alan 
Tarayıcı (Safety Laser 
Scanner): 
 
İnsan yoğunluğunun oldu-
ğu bölgelerde çalışan AGV 
araçlarının çalışan güven-
liği ve çevre güvenliğini 
sağlamak amacıyla belirli 
güvenlik standartlarında 
olmaları gerekmektedir. 
 
Bu aşamada emniyetli 
lazer alan tarayıcıları tercih 
edilmektedir. Japon men-
şeili Hokuyo markasına ait 
UAM serisi alan tarayıcılar 
bu amaçla üretilmiş bir 
seridir. 
 
Dünyanın en küçük bo-
yutlarına sahip olan UAM 
serisi ürünleri AGV araç-
larında montaj kolaylığı 
sağladığı gibi hafifliğinden 
dolayı yakıt tasarrufu da 
sağlamaktadır. 
 
UAM-05LP Teknik 
Özellikleri ve Kullanım 
Alanları: 
 
270° açı ile tarama gerçek-
leştiren ürünün 5m koru-
ma alanı ve 20m’ye kadar 

da ikaz alanı taraması 
mümkündür. Bu özellik 
sayesinde 4 sensör yerine 
2 adet alan tarayıcı ile 
AGV aracın dört tarafınıda 
gözetmek mümkündür.
Tehlikeli alanı korumak için 
çoklu kullanım gerektiğin-
de maksimum 4 adet UAM 
Master-Slave fonksiyonu 
ile birbirine bağlanabilir. 
 
Ethernet vasıtası ile 
mesafe ve yoğunluk 
bilgisi alınmasını mümkün 
kılan ürün haritalandırma 
modellerinin prensibi gibi 
ROS destekli kullanılabil-
mektedir. 
 
SCIP2.0 protokolünü 
desteklemektedir. 
 
AGV projelerinde farklı 
araç hızları için farklı 
alanlar tanımlamak ve bu 
alanlarda tarama yapılma-
sı gerekmektedir. Encoder 
sayesinde elde edilen 
hareketin yön ve hızı tara-
nan alanı değiştirmek ve 
anormal hareket sırasında 
AGV’yi durdurmak için 
sürekli olarak gözlenmek-
tedir  
 
SD kart özelliği ile ayar-
lanması gerçekleşen alan 
kayıt edilebilir sonrasında 
bilgisayar bağlantısı 
olmadan SD kart takılarak 
konfigürasyon sağlanabil-
mektedir.

Ürün yenileneceğinde ya 
da aynı ayarlarda birden 
çok ürün kayıt edileceğin-
de zaman kaybı yaşan-
mayacağından özellik 
kullanışlıdır. 
 
Emniyetli Tamponlar: 
Otomatik araçlarda 
olası tehlike durumların-

da güvenlik önlemlerini 
tamamlamak, çevredeki 
çalışanların ve araçların 
görebileceği zararları 
ortadan kaldırmak mak-
satlı kullanılan emniyetli 
tampon (safety edge ya da 
bumpers) ürünleri kullanıl-
maktadır. Grein markasına 
ait olan uygulama, araç 
tipi, hızı, çarptığında olu-
şabilecek kuvvet ve tepki 
süresine göre farklı yapıda 
ve özelliklerde tamponlar 
mevcuttur. 
 
Yandaki resimde de gö-
rüldüğü gibi AGV önünde 
güvenlik sağlamak amaçlı 
Grein emniyet tamponu 
kullanılmıştır. 
 
AGV araçlarında uygula-
maya göre kullanılabi-
lecek ürünler: 
 
İnsansız araçlarda aracın 
gideceği istasyon nok-
talarında haberleşme 
sağlamak maksatlı çözüm 
yöntemlerinden biri de 
optik veri aktarım cihazla-
rıyla veri aktarımıdır. 
 
Aşağıda Hokuyo markasına 
ait optik veri iletim cihaz-
ları ile ilgili bazı uygulama 
ve çalışmalar hakkında 
kısa bilgiler vermeye 
çalışacağım.  
 
AGV ile istasyon arasında 
durum, konum bilgisi ile 
birlikte lift durum bilgisi ve 
AGV’ye start/stop bilgile-
rini aktarabilmek müm-
kündür. Ayrıca optik veri 
transfer cihazları ile optik 
veri iletiminin yanı sıra 
mesafe bilgisi de aktarı-
labildiği için ray üzerinde 
hareket eden RGV araç-
larında çarpışma önleyici 

olarak da kullanılmaktadır. 
 
Yine Hokuyo markasına ait 
optik uzaktan kumandalar 
ile ray üzerinde hareket 
eden araçların manuel 
olarak hareket ettirilmesi 
gerektiğinde kullanılabile-
cek alıcısı aracın üzerinde 
ve kumandası operatörde 
bulunan bir uzaktan 
kumanda ile 999 alıcının 
çalışabileceği kumanda 
sistemleridir. 4 hareket ko-
mutu ve 12 hareket komu-
tu olan tipleri mevcuttur. 
AGV aracın manuel hareket 
ettirilmesi gerektiği bakım, 
tamir zamanlarında start/
stop ve hareket şeklinde de 
kullanılabilir. 
 
Bazı özel AGV uygulamala-
rında döner alandan sabit 
alana sensör bilgisi yada 
enerji aktarılacağı zaman 
slip ring ürünleri tercih 
edilmektedir. 
 
Slip ring: Sabit alan ile 
hareketli alan arasında veri 
(sinyal, güç, ethernet, et-
hercat, pnomatik, hidrolik 
vs.) aktarımların bir ya da 
birçoğunun aktarımını aynı 
anda sağlayabilen elekt-
riksel parçalardır. Farklı 
uygulamalar ve montaj 
yerlerine göre farklı tipleri 
mevcuttur. 
 
Bir tarafı dönerken bir 
tarafı sabit kalan ya da 
uygulamaya göre içi 
dönerken dışı sabit kalan 
şeklinde kullanımları 
olduğu gibi operasyona 
yönelik özel ürün üretimi 
de sağlanmaktadır.

Bilgi için Ref No: 54763
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Leybold, Köln’deki 
önde gelen fuar Anuga 
FoodTec’de, gıda işleme ve 
paketleme endüstrisi için 
vakum teknolojilerini 20-23 
Mart 2018 tarihleri arasında 
sunuyor. Vakum tedarikçisi-
nin etkin çözümleri dünya 
çapında kullanılmaktadır. 
Çok çeşitli uygulamalarda, 
bu köklü şirketin pompa-
ları, sistemleri ve ölçüm 
cihazları, yiyecek içecek 
endüstrisinde sürdürüle-
bilir ve rekabetçi ürünler 
ve süreçlere önemli katkı 
sağlamaktadır. 
 
Ambalajlama işlemlerini 
hızlandırmak için vakum 
pompası yardımı İtalya’nın 
Parma yakınlarındaki et 
ürünlerinin en büyük üreti-
cilerinden birinde, Leybold 
sistemi paketleme süresini 
yaklaşık yüzde 20 oranında 
azaltıyor. Yüksek vakum 
performansına ek olarak et 
ürünü uzmanı, düşük servis 
ve bakım maliyetleri ile 
enerji tasarruflu bir üretim 

sürecine özel bir önem 
vermektedir. DRYVAC kuru 
vidalı pompaya dayanan 
sistem, yıllarca kesintisiz 
ve güvenilir bir şekilde 
çalışıyordu, böylece müşteri 
kendisini asıl işine odak-
lanabilir. Global tedarik 
zincirleri raf ömründe daha 
fazla dayanıklılık gerektirir 
 
Vakum altında etkili, 
hijyenik gıda işleme de 
gittikçe artıyor. 
Diğer nedenler için önemli-
dir: Küresel tedarik zincirleri 
çağında, raf ömrü talepleri  
artmaktadır. Bu akımın 
ışığında, özel vakum çö-
zümleri şirketlerin ekono-
mik verimliliği için gerek-
lidir. Leybold, on yıllardır 
ambalajın kalite kontrolü 
için teknolojiler üretmek-
tedir. Örneğin, sızdırmazlık 
vakum altında giderek 
test edilir, çünkü sadece 
PHOENIX serisi gibi sızıntı 
dedektörleri en yüksek test 
standartlarını karşılar. Gıda 
analizinde kullanılan kütle 

spektrometreleri ECODRY 
plus gibi modern, gürültü 
azaltan pompaların perfor-
mansını da kullanır. 
 
Vakum kurum içi lojisti-
ğini geliştirir
İşleme ve paketleme 
tesislerinde hammadde 
dağıtımı için dahili taşıma 
süreçlerini gerçekleştirmek 
adına vakum gereklidir. Bu 
sistemler özel risk mater-
yallerinin ortadan kaldı-
rılmasına kesimhanelerde 
önleme amaçlı yan ürünleri 
sıralamaya ve kolaylaştır-
maya yardımcı olur. Bu 
sayede hijyenik standartlar 
etkili bir şekilde sağlana-
bilir. Bu uygulamalar için 
de sistem çözümleri enerji 
verimliliği, bakım kolaylığı 
ve yerden tasarruf sağla-
malıdır. VACUBE merkezi 
vakum sistemi, özel hız 
ayarlamaları ile uygulama 
işlemi için talep odaklı 
vakum sağlayarak bu ge-
reksinimleri karşılar. Buna 
ek olarak, Leybold ürünleri 
fabrika ve iş güvenliği için 
tüm yönergelere uygundur. 
 
Gıda işlemede yenilikçi 
süreçler 
Vakumlu pişirme, bitki 
imalatçıları, üreticiler, 
pastaneler ve tüketiciler 
için avantaj sağlamaktadır: 
Müşteriler, hemen hemen 
her zaman görünüm ve 
sunumda en iyi niteliklere 
sahip taze unlu mamullerin 
tadını çıkarabilir ve satış 
ve üretimde kayda değer 
tasarruflar mümkündür. 

SOGEVAC veya DRYVAC gibi 
bu uygulamalarda kullanı-
lan pompaların optimum 
verimliliği ile desteklenen 
enerji tüketimi ve lojistik 
maliyetleri de azalır. Tesisin 
tasarımına bağlı olarak, 
en kısa soğutma süreleri, 
depolama alanındaki 
önemli düşüşler nedeniyle 
gıda güvenliğinde açık bir 
avantaj sağlayan% 50’ye 
varan tasarruf sağlanabilir. 
 
İlgili tüm taraflar için 
avantajlar: 
Sonuç olarak, Leybold’un 
modern vakum teknolojisi, 
kalite ve üretkenlikte artışa 
neden olur - CLAWAC gibi 
vakum pompaları, özellikle 
kaba vakum aralığında 
ayrıcalıklı ürün özellikleri 
sunar. Bu pompaların son 
derece sağlam tasarımı, 
zorlu uygulamalarda kul-
lanılmalarını sağlar; toz ve 
buharlar ile kirlenmiş pro-
ses gazları da ele alınabilir. 
Yenilikçi vakum teknolojisi, 
üretim, altyapı, personel, 
lojistik maliyetleri ve enerji 
tüketimi açısından geliş-
tirme potansiyelini kullan-
maktadır. Yağsız SOGEVAC 
ve RUVAC pompaları gibi 
değişken kombinasyon se-
çenekleri, modern, yağsız, 
kuru, sıkıştırılmış DRYVAC 
pompaları ile kanıtlanmış 
bir güvenilirlik sunar. En 
uygun hale getirilmiş, süreç 
istikrarını garanti eden 
uygun teknik kavramlar 
Leybold ürün yelpazesini 
tamamlar.

Vakum Teknolojisi

Bilgi için Ref No: 54764
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Kaynak yaparken dikiş 
kalitesinin yanı sıra kaynak 
hızı da önemli bir rol 
oynamaktadır. Her ikisi 
de kaynakçının verimli bir 
şekilde çalışmasını ve bu 
şekilde maliyetlerin düşü-
rülmesini sağlamaktadır. Bu 
ihtiyaçları karşılamak üzere 
Fronius, modifiye edilmiş 
TIG prosesi ArcTig ile meka-
nik birleştirme kaynakları 
için bir yenilik geliştirmiştir. 
Özel bir torç sayesinde TIG 
ark arkı ArcTig ile çok daha 
hedefe dönük çalışabilmek-
te ve enerji yoğunluğunu 
oldukça arttırabilmektedir. 
Kullanıcılar bu şekilde on 
milimetre kalınlığa kadar 
yüksek alaşımlı sacları ve 
boruları, zorlu dikiş hazırlık 
çalışmaları yapmaksızın, 
mükemmel kalitede ve çok 
daha kısa sürede kaynakla-
yabilirler. 
 
Fronius tarafından 
geliştirilen ArcTig yöntemi 
Tungsten Inert gaz veya 
kısaca TIG kaynağı pren-
sibine dayanmaktadır. Bu 
kapsamda ark, erimemiş 
bir tungsten elektrotu ile 
metal iş parçası arasında, 
oksijensiz, tepkimesiz bir 

atmosferde yanar. Akım 
geçişi ile elektrot ısınır, bu 
şekilde bir elektrot akışı 
sağlanır. Buna bağlı olarak 
toplam direnç düşer, bu 
şekilde daha yumuşak ve 
geniş bir ark oluşur. İnert 
koruyucu gaz sayesinde sıvı 
kaynak havuzu ile herhangi 
bir kimyasal tepkime ortaya 
çıkmaz. Kullanıcılar bu 
sayede geçişlerde renk de-
ğişikliği ve çapak olmayan 
mükemmel bir dikiş görü-
nümü ve iyi bir döküm elde 
ederler. TIG kaynağı, titan 
gibi sofistike malzemeler 
gibi çok farklı malzeme ve 
uygulamada kullanılmaya 
uygundur. 
 
ArcTig kaynak prosesi, 
konteynır ve boru tesisatı 
imalatındaki uygulama-
larda, türbin imalatlarında 
veya özel makine, vinç veya 
tank imalatlarında kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır. 
En önemli yenilik, en ucuna 
kadar elektrotun soğu-
tulmasını mümkün kılan, 
elektrot gerdirme sistemine 
sahip iyileştirilmiş kaynak 
torcudur. Bu da toplam 
direnci arttırır ve yüksek bir 
kaynak gerilimi oluşturur. 

Elektron emisyonu sadece 
küçük bir noktada ve çok 
büyük bir yoğunlukta 
oluşur. Ark bu şekilde daha 
ince ve odaklanmış bir 
şekilde uygulanır ve kul-
lanıcı mükemmel bir dikiş 
kalitesi oluşturabilir. Diğer 
bir avantajı: Soğutma, 
kaynak sırasında elektrotla-
rın aşırı ısınmasını engeller. 
Bu sayede arttırılmış ark 
kararlılığına ek olarak uzun 
bir kullanım ömrü ve iyi bir 
ateşleme sağlanır. Kullanı-
cılar 220 Amperden başla-
yan güce sahip Fronius TIG 
güç kaynaklarını sorunsuz 
bir şekilde ArcTig proses-
lerinde kullanmak üzere 
geliştirebilirler. Bunun için 
yeni bir torç ve soğutma 
kapasitesini ve talep edilen 
ısı kararlılığını sağlayan, ek 
bir arka soğutucu gerekli-
dir. ArcTig buna ek olarak 
komple sistem olarak da 
mevcuttur. 
 
Kısa işçilik süreleri ve 
düşük ilave malzeme 
maliyetleri 
Odaklanma ve yüksek 
ark basıncı sayesinde 
ArcTig yapı parçaları ile on 
milimetreye kadar olan et 
kalınlıklarında tek katmanlı 
kaynak işlemleri gerçek-
leştirilebilir. Klasik TIG 
kaynaklarında bunun için 
genelde daha fazla katman 
gerekli olmaktaydı. Aynı 
zamanda kullanıcılar artık 
çoğu durumda parçaların 
zaman alan yeniden işle-
mesini uygulamak zorunda 
değildir. Çapaksız dikiş 

hazırlığı sayesinde ArcTig 
prosesinde banyo desteği 
bulunmamaktadır. Yeniden 
işleme zorluğu çok daha 
azdır, çünkü dikiş taşma 
yapmaz ve düşük ısı girdisi 
nedeniyle çok az çekme 
meydana gelir. Kullanıcılar 
çalışma sürelerini oldukça 
kısaltmış olurlar, çünkü 
ayrıca yöntem sayesinde 
daha hızlı kaynak yapılabil-
mektedir. Buna ek olarak 
düşük dikiş hacmi nedeniy-
le maliyetler düşer.  
 
Ayrıca uygulama konusun-
da da ArcTig göz dolduru-
yor: Kullanımı TIG kaynağı 
ile çok benzemektedir. Yani 
kullanıcıların çok yararına-
dır, çünkü yer değiştirmele-
rine ve zorlu eğitim süreç-
lerinden geçmelerine gerek 
kalmaz. bu sadece zorlu 
eğitim sürecinin değil, aynı 
zamanda kullanım hataları-
nın da önüne geçmektedir. 
Sadece birkaç parametrenin 
ayarlanması yeterli olmak-
tadır. Kullanıcılar gelenek-
sel TIG elektrotlarına dönüş 
yapabilirler. Bu da hızlı bir 
değişim imkanı sağlar ve 
gerektiğinde kolayca yeni-
den işleme gerçekleştirile-
bilir. Yeni elektrot gerdirme 
sistemi sayesinde elektrot-
lar geniş yüzeyde gerdirilir. 
Bu şekilde dikişe erişim 
kolaylaşır, arka daha iyi bir 
şekilde müdahale edilebilir 
ve elektrotun boştaki ucu 
ihtiyaca göre istenilen 
şekilde ayarlanabilir. 

TIG Kaynak Prosesi

Bilgi için Ref No: 54765
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Zorlu çevre koşulları için güvenlik 
ve yüksek esneklik
Yeni 16BL tek kutuplu yüksek akım konnektörlerimiz birçok inovasyona sahiptir ve kullanıcıların optimize edilmiş emniyet fonksiyonları ile 

daha fazla esneklikle çalışmasına izin verir. Yüksek derecede sağlamlık ve arttırılmış işlevsellik ile yeni 16BL sistemi, yüksek akım taşıma 

kapasitesi ve düşük yerleştirme kuvveti ile sahada güvenli ve sezgisel kullanım için, yüksek güç gerektiren uygulamalar için ve mobil güç 

kaynakları için ideal bir çözümdür.

Bir bakışta ürün özeti:

Daha az sayıda bileşenle tam işlevsellik

630 A‘a kadar daha yüksek akım taşıma kapasitesi

-40 ile +120 ° C arası çalışma sıcaklığı

IP65, IP68, IP69 ve tuz sprey dayanımı

Yeni 45° bayonet kilit sistemi

Renkli ve mekanik kodlama sayesinde artan güvenlik

Crimp ve tekrar kullanılabilir AxiClamp kablo bağlantıları

UL standartları

Gelişmiş kontak teknolojisi

www.staubli.com/electrical

16BL – YENİ YÜKSEK AKIM KONNEKTÖR SİSTEMİ
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Netes’in temsilciliğini yaptığı gaz sızıntı detektörü, gelişmiş 
SF6 tespiti sunan üstün performanslı kamerayla verimliliği 
artırarak tasarruf etmenizi sağlıyor; ayrıca iki önemli işlevi 
tek bir araçla gerçekleştirir. Makul fiyatlı olması; böylece 
ağır kira bedelleri ödemek veya pahalı yüklenicilerle çalış-
mak zorunda kalmadan dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde 
kızılötesi ve gaz denetimleri gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Fluke üretimi üstün performanslı kabzalı kameranın 
teknolojisini kullanan Fluke Ti450 SF6, kızılötesi moddan 
gaz moduna kolayca geçer. Sahadayken modları bir çırpıda 
değiştirmeyi kolaylaştırır. Yeni Ti450 SF6 Gaz Sızıntı Dedek-
törü, performans ve fiyat konusunda iyi bir kombinasyona 
sahiptir. Kabza rahatlığı ve hedefleyip fotograf çekme ko-
laylığıyla, zor noktaları dahi tespit etmeniz kolaydır. SF6 yer 
belirleme ek özelliğiyle, ihtiyacınız olan analizleri dilediğiniz 
zaman dilediğiniz yerde yapabilirsiniz. 
 
Önemli özellikleri: 
• Aygıtı kapatmadan SF6 sızıntısının yerini tespit eder 
• Gaz görüntüleme ve kızılötesi modu arasında hızlı geçiş-
sağlamak için hızlı giriş/çıkış düğmesi 

• Gaz ve kızılötesi görüntüler için 320 x 240 çözünürlük; 
SuperResolution yalnız kızılötesi modda 640 x 480’e çıkar 
• LaserSharp® Otomatik Odaklama ile, hem kızılötesi hem 
gaz modlarında odaklanmış görüntüler elde edin 
• Daha hızlı kararlar almak için kameranızı kablosuz olarak 
Fluke Connect® sistemine bağlayın. Siz daha inceleme 
sahasından ayrılmadan, ekip üyeleri aynı verileri görüntüle-
yebilir, sorunu belirlemede işbirliği yapabilir veya çalışmaya 
onay verebilir. 
• Kalem deftere gerek yok: 
• İsteğe bağlı akıllı lenslerle ilave detaylara bakın - uyumlu 
kameralar arasında geçiş yaparken kalibrasyon gerekmez 
• Ürününüzle birlikte verilen SmartView® masaüstü yazılı-
mıyla, resimleri optimize edin, analiz işlemlerini gerçekleşti-
rin, hızlı ve özelleştirilebilir raporlar oluşturun ve görüntüleri 
istediğiniz formatta dışa aktarın 
• MultiSharpTM Odaklama ile, görüş alanı boyuca net, doğru 
kızılötesi görüntüler elde edin 
•  Küçük ve hafif tasarımı ile alet çantanıza kolayca sığar                                                                                                         

Enerji tasarruflu cihazlar tasarlarken sadece en yeni enerji 
tasarrufu direktiflerine uymakla kalınmaz, aynı zamanda 
enerji bakımından hassas sistemlerin ihtiyaçları da dik-
kate alınır. Sensörler bakımından zengin olan modern 
IoT, RECOM’un RAC serisinin enerji açısından verimli AC/
DC güç kaynaklarını kullanmanın avantajlarından yararla-
nabilecek. Daha güçlü ve kritik IoT ve akıllı ev sistemlerini 
kapsamak için RECOM şimdi düşük güçteki 3W ve 4W 
RAC serisini ek çıkış voltajlarıyla sunuyor.RECOM’un yeni 
RAC03-G ve RAC04-G serisi özellikle modern akıllı evlerin 
akım ile beslenmesinin yanı sıra her biri yüksek sayıda 
düşük güç düğümleri, aktüatör ve sensörleri gerektiren IoT 
sistemlerinin akıllıca bilgi işlem yapması için tasarlanmıştır. 

Sadece 75mW’lık bu dönüştürücülerin yüksek verim ve 
yüksüz güç tüketimi, akıllı sistemlerde gerekli olan enerji 
tasarruflu çözümler için idealdir. Bu çoğaltım ile bu seriler 
artık gereken gerilimleri karşılamak için 3.3, 5, 9, 12, 15 ve 
24V çıkışlar sunuyor. 85VAC’dan 305VAC’ye kadar üniversal 
giriş voltajı aralığı, dünya çapındaki şebeke gereksinimleri 
için tasarlandığı anlamına gelir. SGA sürümleri EN60335 
ve SGB sürümleri için EN55022 Sınıf B’ye göre herhangi bir 
ek bileşene ihtiyaç duymadan sertifikalandırılmıştır. Tüm 
modüller ayrıca EN/UL62368 sertifikasına sahiptir ve üç 
yıllık garantiye sahiptir. 

Gaz Sızıntı Dedektörü

3W ve 4W Güç Kaynakları 
Ek Voltaj Çeşitleri

MultiSharp™ Odaklama Ve  
Ek SF6 Gaz Tespit Özelliği İle 

Akıllı Ev Ve IoT AC/DC 
Dönüştürücüleri İçin

Bilgi için Ref No: 54766

Bilgi için Ref No: 54769
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Kardeş Elektrik’in piyasaya 
sunduğu geniş kablo bağı 
kesiminde hız ve rahatlık için 
EVO9. Kablo bağı kesme ve 
gerdirme el aletidir. 13,5 mm 
genişliğe kadar kablo bağını 
kolay ve rahat gerdirme ve 
kesme. Özellikleri; Standart 
tutma mesafesi (90 mm) ve 

kısa tutma mesafesi (80 mm) mevcuttur. Rahat ve güvenli tutuş 
için ergonomik, kaymaz tutma yerine sahiptir. Son derece düşük 
bakım ihtiyacı vardır. Minimum çaba ile hızlı ve hassas uygula-
maya (TLC mekanizması) sahiptir. Kullanışlı ve basit gerginlik 
ayarına sahip. Entegre 3 pozisyonlu hızlı ayarlıdır. Esnek ve hafif 
cam elyaf takviyeli polyesterden yapılmış gövdeye sahiptir. Yük-
seklik 135 mm, uzunluk 191 mm’dir. Kullanım Alanları; Havacılık 
Endüstrisi, Otomotiv Endüstrisi, Güneş Enerjisi Sektörü, Savunma 
Sanayi, Rüzgar Enerjisi Sektörü, Demiryolu Taşıma Sektörüdür.

Çevresel algılamada uzman olan 
Sensirion şimdi bir sonraki 
değerlendirme kiti nesli SEK Çevre 
Algılama’yı sunuyor. SEK-Çevre 
Algılama, mühendislerin sensörle-
ri değerlendirmelerini ve yenilikçi 
sensör uygulamaları daha hızlı ve 
kolay bir şekilde geliştirmelerini 

sağlar. Bu kit, tak ve kullan donanımını, tüm Sensirion çevre sen-
sörlerinin derinlemesine değerlendirilmesini sağlayan, kullanımı 
kolay bir görüntüleyici yazılımı olan Kontrol Merkezini bir araya 
getiriyor. Her bir değerlendirme kiti, gerekli sensör kablolarının 
yanı sıra çeşitli sensör numulerini içeren bir Sensirion SensorB-
ridge içerir. Sensorbridge, iki çevresel sensör numunesinin aynı 
anda değerlendirilmesini sağlayan iki bağımsız önemli kanalı 
yayınlar. ControlCenter görün-tüleyici yazılımı, aynı PC’de birkaç 
SensorBridges’e bağlı birden çok sensör için sensör sinyal-
lerini görüntülemeyi ve kaydetmeyi mümkün kılar. Yazılım, 
Sensirion’un web sitesinden indirilebilir. Kitin nem, sıcaklık ve 
çok pikselli gaz sensörü numuneleri ile farklı versiyonları şu anda 
mevcut-tur; değerlendirme kiti ayrıca Sensirion’un gelecekteki 
çevresel sensör çözümleriyle de çalışacak.

Kablo Bağı Kesme ve 
Gerdirme El Aleti

Çevresel Sensörler İçin 
Yeni Değerlendirme Kiti

Bilgi için Ref No: 54771

Bilgi için Ref No: 54770
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13,5 mm Genişliğe Kadar Kablo

Birden Çok Sensörün Sinyallerini  
Görüntüler Ve Kaydeder 



Elektrik üretim tesisleri, gerekli buhar üretmek için kazan-
lara ve besleme suyu ısıtıcılarına güveniyor. Çünkü modern 
yüksek basınçlı kazanlar her çalışma saaatinde birkaç mil-
yon litre su buharlaştırdığından, kazanın içindeki besleme 
suyunun saflığı gereklidir.

Saf suyun sağlanması farklı yöntemler kullanılarak gerçek-
leştirilebilir. Bir besleme suyu buharlaştırıcısı, ekstraksiyon 
buharı ile ham suyun buharlaştırılması yoluyla yabancı 
maddeleri uzaklaştırarak kimyasallara alternatif bir yöntem 
olarak kullanılabilir. Fakat, çoğunlukla, besleme suyunun 
saflığı, kimyasal işlemlerle elde edilmektedir. Bu kimyasal 
işlem, ham suyunu kazana zarar vermeyecek veya suya 
dönüştürmeyecek olan demineralizasyon tanklarında 
gerçekleşir. 
 
Magnetrol, güç ve yardımcı endüstriler için, güç üretim 
sürecinin her adımında ölçüm zorluklarını ve çözümleri 
ayrıntılandıran bir uygulama broşürü hazırladı. Bu blog 
yazısı, her bir başvuruyu ayrıntılı olarak araştıran çok amaçlı 
serinin bir parçasıdır. 
 

Seviye Ölçümündeki Zorluklar ve Hususlar  
Su arıtımına yönelik destek kimyasalları yakıcı madde, 
sodyum hipoklorür, sülfürik asit veya başka katkı maddeleri 
içerebileceğinden, bu sert koşullara dayanabilecek seviyeli 
aletlerin seçilmesi önemlidir. Su besleme seviyesinin yöne-
tilmesi, kimyasallara maruz bırakıldığında bile doğruluğunu 
koruyan aletler gerektirir. Demineralizasyon tanklarının 
seviye teknolojisine göre nasıl izlendiğiyle ilgili küçük 
nüanslar, kullanılan araç/gereçlerin günden güne pratikliği 
ve güvenilirliği üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip olabilir. 
Bireysel kimya ve depolama gereksinimleri seçilen seviye 
enstrümantasyonunu belirleyecektir. 
 
Seviye Ölçüm Çözümleri; MAGNETROL, demineralizasyon 
tankları için seviye ölçüm çözümleri üretti:  
• Seviye noktası için:

T52  veya T62 model şamandıra anahtarları 
 
• Aralıksız seviye için: 
Eclipse® Model 706 kılavuz dalga radar vericisi veya E3 
Modulevel® yer değiştiricinin çalıştırdığı verici

Netes’in piyasaya sunduğu elektrik test cihazı ile test ucu 
canlı gerilimle temas etmeksizin, açık çatal ile 1000 V kadar 
gerilimi ölçebilirsiniz. + Kapakları açmadan veya tel somun-
ları çıkarmadan. 200 A kadar yük taşıyan AWG 4/0’a (120 
mm 2) kadar olan tellerde. Bu işinizi daha güvenli, daha 
hızlı ve daha kolay olmasını sağlar. Öne Çıkan Ürün Özellik-
leri; Canlı gerilimle elektriksel temas olmadan ac gerilim, 
akım ve frekans ölçümü için FieldSense teknolojisi+ . Anlık 
gerilim ve akım ekranı – etkili sorun giderme için, tüm güç 

kaynağı ölçümlerini bir bakışta gösterir. 1 ila 1000 V ac veya 
dc (T6-1000). 0,1 ila 200 A ac. True-RSM gerilim ve akım. 
Direnç: 1 Ω - 100 KΩ. Frekans ölçümü 45 Hz ila 66 Hz. 17,8 
mm çene açıklığı ile AWG 4/0’e kadar olan tellerle çalışır 
(120 mm2). HOLD (Beklet) düğmesi, kolay görüntüleme 
için okumayı dondurur. Arka ışıklı kolay okunur ekran. Rahat 
kullanım için isteğe bağlı Fluke TPAK Manyetik Ölçüm Cihazı 
Askısı. Satın alım tarihinden itibaren 45 gün içinde ürün 
kaydı ile 4 yıla kadar uzatılabilen standart 2 yıllık garanti*.

Seviye Ölçüm Çözümleri

Elektrik Test Cihazı

Demineralizasyon Tankları İçin

Canlı Gerilimle Elektriksel Temas Olmadan 
AC Gerilim, Akım Ve Frekans Ölçümü

Bilgi için Ref No: 54772

Bilgi için Ref No: 54767
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Bilgi için Ref No: 54273



Rüzgar enerjisi sektörüyle doğrudan ilgili olan, uluslararası 
akreditesi olan tescil kuruluşu ve sınıflandırma topluluğu 
DNV GL, NSK’nın Süper-TF malzemelerinden yapılmış 
makaralı ve bilyalı rulmanların önemli ölçüde, daha yüksek 
dinamik yük oranları sergilediği onaylamıştır. Daha yüksek 
yük oranı sağlayan bu etki, rüzgar türbini uygulamalarında 
servis ömrünü etkili bir şekilde iki kat uzatmaktadır. Bu 
malzeme için bağımsız belgelendirme edinmek isteyen 
NSK, Super-TF’den üretilen rulmanların ISO 281: 2001’e 
olduğunu tasdik etmek için dünyaca ünlü test şirketi DNV 
GL’yi devreye soktu. İnceleme sonunda NSK’nın yayınladığı 
spesifikasyonlar teyit edildi ve 15.11.2017 tarihli bir Uygun-
luk Durumu belgesinde, Super-TF malzeme kullanıldığında 

temel dinamik yük oranının makaralı rulmanlarda % 23, bil-
yalı rulmanlarda ise % 26 oranında artabileceğini onayladı. 
Bu, sıradan rulmanlarla karşılaştırıldığında, rulman yorulma 
ömrünün iki katına eşdeğerdir. Super-TF’nin performan-
sını artıran en önemli faktörlerden biri, kontamine olmuş 
yağlayıcı maddeden kaynaklanan yüzey kaynaklı aşınmayı 
azaltma kabiliyetidir. Buna ek olarak, bu malzeme beyaz 
dağlama çatlaklarının (WEC) görünümünü önler veya gecik-
tirir. Bunlar, yüzeyin altında oluşan spesifik olmayan hasar 
semptomlarıdır ve erken rulman arızasına neden olabilir. Bir 
dizi test sayesinde NSK, Super-TF’nin arızanın başlangıcına 
kadar çalışma ömrünü uzattığını göstermiştir.

30 yıldan fazla bir tecrübeye sahip hidrolik boru hatları 
üreticisi OP, müşterilerine atölyeler için ideal tam ekipman 
hattı olan: H135ES sıkma makinesi, TF5 kesme makinesi, 
SPF3 soyma makinesi ve Insert 02/P’yi artık sunuyor. 
 
Tubomatic H135ES sıkma makinesi hidrolik hortumları 
2” altı spiral ve 3” ‘e kadar endüstriyel hortum sıkma için 
idealdir. Sıkma kuvveti 315 TON ve maksimum sıkma çapı 
135 mm’dir. Bir arka sınır anahtarı ve ES3 elektronik kontrol 
ile sağlanır ve isteğe bağlı olarak bir dizi aksesuarla (elektrik 
pedal, arka ayna, özel ve işaretleme kalıpları, USB, kalite 
kontrol kiti) donatılabilir. 
 
TF5 kesme makinesi hidrolik hortumları 3” altı’ya kadar 
kesmek için idealdir. Kendiliğinden frenleyen motor ve hızı 

kesme ayarlama aygıtı ile sağlanır. Dahası, isteğe bağlı 
olarak makine duman çekici ve üfleme kiti ile donatılabilir.  
O+P Çapı 2”’ye kadar olan hidrolik hortumları soymak için, 
hidrolik hortumun iç ve dış yüzeyini eş zamanlı soymak için 
pedal donatımlı pnömatik kontrollü, bağlantı hortumlarının 
geniş ölçekli üretimi için bu makineyi uygun hale getiren, 
interSPF3 soyma makinesini önerir. Insert 02/P, hidrolik 
hortumların ön montaj uyumu ile ilgilenir. Bu cihaz ergo-
nomik bir tasarıma sahip olup, pratik ve kullanımı kolaydır, 
bu sebeple 2”ye kadar olan hortumlarda kıvrımlı veya düz 
bağlantıları mükemmel bir şekilde önceden monte edilme-
sine olanak tanır. Pnömatik bir beslemeye sahiptir ve silindir 
darbe basıncını ayarlamaya olanak tanır; bu bir ön torna 
takım çubuğu ile sağlanır. 

Süper-TF Malzemeden  
Yapılmış Makaralı Ve  
Bilyalı Rulmanlar

Atölye için Hidrolik 
Hortum Ekipmanı

Rüzgar Türbini Uygulamalarında Servis 
Ömrünü İki Kat Uzatma

H135ES Sıkma Makinesi, TF5 Kesme 
Makinesi, SPF3 Soyma Makinesi ve 
Insert 02/P

Bilgi için Ref No: 54585

Bilgi için Ref No: 54773
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Fluke 1742, 1746 ve 
1748 Üç Fazlı Güç Kalitesi 
Kaydediciler, güç kalitesi 
ve enerjiyle ilgili önemli 
kararları vermek için ihtiyaç 
duyduğunuz verilere gerçek 
zamanlı olarak hızlı ve kolay 
erişim sunar. Kompakt ve 
sağlam Fluke 1740 Serisi Üç 
Fazlı Güç Kalitesi Kayde-
diciler; sorun giderme, 
enerji kullanımını ölçme ve 
güç dağıtımı sistemlerini 
analiz etme esnekliğine 
ihtiyaç duyan teknisyen ve 
mühendisler için özel olarak 
tasarlanmıştır. IEC 61000-
4-30 gibi uluslararası güç 
kalitesi standartlarıyla ta-
mamen uyumlu ve olayları 
yakalarken 500 parametreyi 
eş zamanlı olarak kayde-
debilme özelliğine sahip 
olan Fluke 1740 Serisi, 
aralıklı ve bulunması zor 
güç kalitesi sorunlarının her 
zamankinden daha kolay 
tespit edilmesine yardımcı 
olur. Dahili Energy Analyze 
Plus yazılımı, EN 50160 ve 
IEEE 519 gibi uluslararası 
standartlar uyarınca gücün 
kalitesini servis girişinde, 
alt istasyonda veya yükte 

hızlıca değerlendirir. 
Optimize edilmiş bir kulla-
nıcı arabirimi, esnek akım 
probları ve bağlantıları 
dijital olarak doğrulayıp 
düzeltmenizi sağlayan akıllı 
bir ölçüm doğrulama işlevi, 
kurulumu her zamankinden 
daha kolay hale getirerek 
ölçüm belirsizliğini azaltır. 
Verileri doğrudan sahada 
görüntülemek için bir 
kablosuz bağlantı (WiFi) 
kullanarak potansiyel 
olarak tehlikeli ortamlarda 
geçirdiğiniz zamanı en aza 
indirin ve PPE’ye uyum 
sağlama zorluğunu azaltın. 
 
Fluke 1748, her ortalama 
dönemi için 500’den fazla 
farklı parametreyi kayde-
der. Böylece güç kalitesini 
ayrıntılı olarak analiz 
etmenizi ve aralıklı olay-
ları ayrıntılı dalga biçimi 
verileriyle ilişkilendirmenizi 
sağlayarak bozuklukların 
temel nedenlerini tespit 
etmenize yardımcı olur. 
Temel güç kalitesi kaydı için 
Fluke 1746, 1748’e yük-
seltme seçeneğiyle birlikte 
enerji tasarrufu çalışmaları 

ve elektrik ağı planlaması 
gerçekleştirmek için tüm 
ilgili güç parametrelerini 
kaydeder. Basit yük ve 
enerji çalışmaları için Fluke 
1742, sağlam bir gövdede 
optimum performans sunar 
ve 1746’ya veya tam 1748 
işlevselliğine yükseltilebilir. 
 
Donanım Özellikleri 
• Üç gerilim ve akım fazının 
yanı sıra nötr akımı ölçün: 
Üç fazlı ve nötr gerilim 
uçları ve dört esnek akım 
probu. 
• Kapsamlı kayıt: 20’nin 
üzerinde kayıt oturumu 
cihaza ayrı ayrı kaydedilebi-
lir. Kapsamlı bir güç ve güç 
kalitesi değişkenleri aralığı, 
ölçüm trendlerini asla kay-
betmemeniz için otomatik 
olarak kaydedilir. 
• En yüksek hassasiyetle öl-
çüm yapın: Katı IEC 61000-
4-30 A Sınıfı 3. Baskı “Test 
ve ölçüm teknikleri - Güç 
kalitesi ölçüm yöntemleri” 
standardını karşılar. 
• Düşüşler, yükselişler ve 
kesintileri kaydedin: 1748, 
güç kalitesi sorunlarının 
olası temel nedenlerini 
belirlemek için tarih, zaman 
damgası ve şiddet bilgile-
rinin yanı sıra olay dalga 
biçimi kaydını ve RMS olay 
profilini içerir. 
• Ana güç kalitesi paramet-
relerini ölçün: Gerilim ve 
akım için harmonikleri ve 
araharmonikleri ölçer ve 
dengesizliği, kırpışmayı ve 
hızlı gerilim değişikliklerini 
içerir. 
• Gelişmiş kullanıcı arabiri-
mi Hızlı, kılavuzlu, grafiksel 
PC tabanlı uygulama 

kurulumuyla her defasında 
doğru verileri kaydedin ve 
akıllı bir doğrulama özelliği 
ve güç kalitesi kaydedici 
için tek otomatik düzeltme 
işleviyle bağlantılarınızla 
ilgili belirsizliği azaltın. 
Bağlantı hataları, ünitenin 
güç düğmesinde bulunan 
amber ışıkla otomatik 
olarak gösterilir. Hata 
düzeltildiğinde ışık yeşil 
renge döner. 
 
• Gelişmiş kullanıcı arabi-
rimi Hızlı, kılavuzlu, grafik 
kurulum, her zaman doğru 
verileri yakalamanızı sağlar; 
ayrıca akıllı doğrulama 
işlevi doğru bağlantılar 
yapıldığını göstererek kulla-
nıcının şüphelerini ortadan 
kaldırır 
• Esnek güç kaynağı: Oto-
matik olarak 100 V’tan 500 
V’a çıkan bir güç kalitesi 
kaydedici için mevcut olan 
en geniş aralıkla ölçülen 
devreden veya bir duvar 
hattı kablosundan doğru-
dan çalıştırılır, böylece her 
yerde test yapabilirsiniz. 
• Sağlam ve güvenilir: IP65 
gerilim giriş adaptörüyle 
kullanıldığında IP65 değerli 
zorlu montaj ortamlarına 
dayanacak şekilde tasarlan-
mıştır.

• İki harici USB bağlantı 
noktası: Biri PC bağlantısı, 
diğeri standart USB flash 
sürücülere veya diğer USB 
cihazlarına hızlı ve basit 
veri indirmeye yönelik bu 
bağlantı noktaları, kaydı 
kesintiye uğratmaksızın 
ölçüm cihazını yerinde 
bırakmanıza olanak tanır.

Üç Fazlı Güç Kalitesi Kaydediciler

Devamı Yan Sayfada
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Sorun Giderme, Enerji Kullanımını Ölçme Ve Güç Dağıtımı  
Sistemlerini Analiz Etmek İçin
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• Ethernet bağlantısı: Cihaz 
kurulumu ve yüksek hızlı 
veri indirme için kablolu ve 
kablosuz bağlantılar. 
 
• Kompakt boyut: 23 cm x 
18 cm x 5,4 cm (9,1 inç x 7,1 
inç x 2,1 inç) boyutuyla dar 
alanlara ve panolara sığacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
 
• Endüstrideki en yüksek 
güvenlik oranı: 600 V CAT 
IV/1000 V CAT III sınıfı, servis 

girişi ve sonrasında kullanım 
için. 
 
• İyileştirilmiş ölçüm aksesu-
arları: Düz voltaj kablosu ve 
ince esnek akım probları, dar 
alanlarda bile kolay montaj 
sağlar. 
 
• Pil ömrü: Geçici güç kesinti-
lerine dayanmak için lityum 
iyon pille şarj başına dört 
saat çalışma süresi (yedek 
süresi) 
 
• Güvenlik: Standart bir 
zincir veya başka bir güvenlik 
cihazıyla en iyi varlığınızı 
hırsızlığa karşı koruyun. 
 
• Manyetik askı seti: Cihazı 
elektrik panolarının içine 

veya dışına rahatlıkla ve 
güvenli biçimde yerleştire-
bilirsiniz. Tüm modellerle 
uyumludur ve 1748 mo-
delinde standart olarak 
bulunur. 
 
Yazılım Özellikleri 
 
• PC uygulama yazılımı aracı-
lığıyla “atölyede” veya “saha-
da” kurulum ve indirme: USB 
bellek , WiFi indirme, kablolu 
ethernet bağlantısı veya USB 
kablo ile basit indirme. 
 
• Energy Analyze plus 
uygulama yazılımı: Otomatik 
raporlama sistemiyle, enerji 
tüketimi ve güç kalitesi 
sağlık durumunun ölçülen 
tüm detaylarını indirin ve 

analiz edin. 
 
• Tek dokunuşla raporlama: 
EN 50160, IEEE 519, GOST 
33073 gibi yaygın olarak 
kullanılan standartlar 
uyarınca tek tip raporlar 
oluşturun veya üçüncü 
taraf yazılımlarla kullanmak 
amacıyla verileri PQDIF veya 
NeQual uyumlu formatta 
dışa aktarın. 
 
• Gelişmiş analiz: Gelişmiş 
veri korelasyonu için son 
derece özelleştirilmiş bir 
kayıtlı ölçüm görünümü 
oluşturmak için mevcut 
kayıtlı parametrelerden 
birini seçin.

Bilgi için Ref No: 54768
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21. yüzyılda, pnömatik 
sistemler dünyaca kabul 
gören bir teknoloji olarak 
üretimin her alanında 
kullanılmaktadır. Basınçlı 
hava, soğutmadan montaj 
ve ambalajlama hattı üze-
rindeki otomatik makineleri 
kontrol etmeye kadar her 
yerde kullanılır.  
 
Pnömatik sistemler son 
derece etkili olmasına rağ-
men hava sıkıştırma içeren 
uygulamalarda sıkıştırma 
maliyeti genel elektrik 
maliyetinin içine gizlene-
bilir. Çünkü birçok üretici 
pnömatik sistemlerinin 
tam çalıştırma maliyetini 
belirleyemez. Avrupa’da 
ortalama basınçlı hava 
maliyeti, her kWh için yerel 
elektrik maliyeti, kullanılan 
kompresörlerin çıkış gücü, 
sistemin büyüklüğü ve 
kompresöre çekilen havanın 
yoğunluğuna bağlı olarak 
her metreküp için 1,5 ila 2,7 
cent arasında değişir.  

Yasal talepler ve artan 
elektrik maliyetinin üreti-
cileri mümkün olduğunca 
enerji tasarrufu yapmaya 
itmesi gibi nedenlerle ener-
ji tüketimini azaltmak gü-
nümüz OEM’leri için önemli 
bir gündem maddesi haline 
gelmiştir. Örneğin, Birleşik 
Krallık endüstri sektörü 
hava sıkıştırmak için her yıl 
10 TWh’nin üzerinde elekt-
rik kullanır. Bu da atmosfere 
beş milyon tondan daha 
fazla CO

2 
salındığı anlamına 

gelir. Pnömatik sistemle-
rin, fabrikalardaki enerji 
tüketiminin oldukça büyük 
bir kısmını oluşturması 
nedeniyle israfın ve sızıntı-
ların en aza indirilmesi için 
önlemler alırken sistemdeki 
hava akışını en yükseğe 
çıkarmak çift taraflı kazanç 
sağlar. 
 
Boyutlandırmanın 
önemi 
Artık kırk yıl öncesine kıyas-
la doğru boyuttaki parça-

ları kullanmak konusunda 
akıllandık. “Eski günlerde”, 
“borunuzun boyutu ne ise 
doğru boyut odur” denilirdi. 
Mühendislerin büyük, boru 
çapına uygun parçaların 
fabrikalar için pnömatik 
sistemleri tasarlarken tek 
seçenek olmadığını fark 
etmesi çok uzun sürdü.  
 
Örneğin, standart bir hava 
hattı filtresi, su ve diğer 
parçacıkların hattı kirletme-
sini önlemek için uç kısımda 
santrifüj hareketi kullanır. 
Filtre boyutu çok büyükse 
(genelde olduğu gibi boru-
ya göre boyutlandırılmışsa) 
santrifüj hareketi suyu 
gidermek için yeterince sert 
olamaz. Diğer taraftan ise 
çok küçük boyutlandırılırsa 
basınçta gözle görülür bir 
düşüş yaşanır. Dolayısıyla, 
sistemin genel verimlili-
ğini sağlamak ve basınç 
düşüşlerini engellemek için 
doğru boyutu bulmak çok 
önemlidir. Ayrıca boruların 
doğru şekilde boyutlandı-
rıldığından emin olmak da 
hesaba katılması gereken 
başka bir etkendir. 
 
Boru tesisatını yeniden 
değerlendirme 
Birçok pnömatik sistemde, 
borular ana hat borusundan 
uygulamaya bağlanır. Bu 
işlem, genellikle erkek ve 
dişi parçaları kullanarak 
kolayca takılan ve çabuk 
bağlantı elemanı adı verilen 
bir konnektör tarafından 
bağlanır. Cihazların çok faz-
la bağlanması ve ayrılması 
gereken yerlerde çabuk 
bağlantı elemanları oldukça 

kullanışlıdır. Ancak yüksek 
miktarlarda basınç düşüş-
lerine neden olarak zaten 
en yüksek düzeyde çalışan 
sistemi basınçtan mahrum 
bırakabilirler.  
 
Bazen su kirliliğinden dolayı 
çelik boruların içinde pas ve 
tortu birikir. Bu pas ve tortu 
tabakası zaman zaman 
çabuk bağlantı elemanları-
nı tıkayabilir. Buna çözüm 
olarak çelik boru tesisatları 
plastiğe çevrilebilir veya 
çelik yerine alüminyum 
kullanılarak üretilmiş stan-
dart bağlantı elemanları ve 
parçaları kullanılabilir. 
 
Çift basınç yaklaşımı 
Hâlâ birçok uygulama tek 
basınç kaynağı ve çift egzoz 
yaklaşımıyla tek basınç 
dolaşımında kurulur. Bu 
kurulum optimum egzoz 
koşulları sağlasa da birçok 
endüstriyel uygulama için 
en iyi kurulum seçeneği 
olmayabilir. Buna alternatif 
olarak çift basınç yaklaşımı 
adıyla bilinen yöntem kul-
lanılabilir. Bu yöntem, ileri 
ve geri hareket koşullarında 
aynı gücün kullanılmasını 
gerektirmeyen uygulamalar 
için uygundur. 
 
Örneğin bir silindirin, yük 
taşımak için 80 PSI’de iler-
letilmesi gerekirken silindiri 
eski haline getirmek için 
aynı güç gerekmeyebilir. 
Çift basınç modelinde iki 
regülatörün kullanılmasıyla 
silindir dışarıya ilerler-
ken 80 geri çekilirken 30 
PSI’de çalıştırılabilir.  Bu iki 
basınca ulaşmanın birçok 

Pnömatik Sistemler Neden Optimize Edilmelidir?

Devamı 28. Sayfada
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Yeni seri DCX, çok daha güçlü, yüksek torkta,

boyutları daha küçük ve online olarak size özel 

tasarım imkanı sunmaktadır.

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad.

Hukukçular Towers Sit. B Blok Apt. No: 66/B

Kat : 13 D : 88 34865 Kartal / İstanbul-Türkiye

www.ensatek.com.tr 

ensatek@ensatek.com.tr 

dcx.maxonmotor.com

Size özel motor, redüktör 
ve enkoder çözümleri.
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yolu vardır ve bazıları 
diğerlerinden daha etkilidir. 
Ancak yüksek basınç çıkışı 
ve düşük geri çekiş basıncı 
ilkesi tüm seçeneklerde 
aynıdır. 
 
Filtreleri değiştirme 
Verimliliği optimize 
etmenin başka bir yolu kirli 
parçaları değiştirmek veya 
temizlemektir. Pnömatik 
dolaşımdaki tipik, ticari 
primer filtreler, havadaki 
beş mikron büyüklüğündeki 
parçacıkları bile filtrelemek 
için tasarlanmıştır. Bu 
filtrelerin birçoğu, tüm su 
damlacıklarını filtrelemek 
için döndürme hareketi 
kullanır. 
 
İlk olarak, parçacık filtresi 1 
veya 1,5 bar basınç farkına 
göre boyutlandırılabilir. 
Bu boyutlandırma, içeriye 
giren hava akışı ve dışarıya 
çıkan suyun doğru mik-
tarda olması için yeterli 
karşı basınç sağlar. Ancak, 
kirlenme başladığında 
parçanın yalnızca dışı değil 

aynı zamanda iç yüzeyleri 
de tabakayla örtülür. Ölçme 
deliğinin bir kısmı mutlaka 
tıkanır ve 1,5 bar’lık fark 
yavaş yavaş azalır. Sonuç 
olarak, yalnızca parça 
kirlendiği için 2 ila 4 bar 
arasında kayıp yaşanabilir. 
 
Birçok kullanıcı parçayı 
dışarı çıkarıp temizledikten 
sonra tekrar sisteme yerleş-
tirerek çalıştırmaya devam 
eder. Birçok kirletici madde 
parçanın içinde olduğu ve 
kolayca ulaşılamayacağı 
için bu çok iyi bir fikir de-
ğildir. Nispeten daha ucuz 
olan parçayı değiştirmek 
yerine sistemi tıkalı filtreyle 
çalıştırdığınızda kompre-
sör ek basınç düşüşünü 
telafi etmek için daha çok iş 
yapar ve bu nedenle sistemi 
çalıştırmak her ay daha 
maliyetli hale gelir. 
 
Parker’ın sinter bronz veya 
lifli kağıt tipi filtrelerden 
beyaz sinter plastik parçaya 
geçmesinin sebebi kirlen-
diğinde kolay anlaşılmasını 

ve değiştirilmesini sağla-
maktır. 
 
Temiz, kuru hava 
Havayı sıkıştırmanın temel 
ilkelerinden biri çevredeki 
havayı almak ve küçük bir 
hazneye sıkıştırmaktır. An-
cak kompresörün etrafında-
ki ortamda bulunan hava su 
ve kir gibi birçok şeyi taşır. 
Havayı sıkıştırdığınızda 
aynı zamanda ısıtırsınız ve 
sıkıştırma işleminin kendisi 
gaz kaybına neden olur. Bu 
da havanın tekrar soğuyana 
kadar suya tutunma isteğini 
artırır.  
 
Hava soğudukça su, sistem 
borularının içinde yoğun-
laşır. İşte sistemin içindeki 
su bu borulardan gelir. 
Pnömatik sisteme akan su 
miktarını azaltan birçok 
farklı mekanizma vardır. 
Ancak temel başlangıç 
noktalarından biri kurutu-
culardır. Kurutucular, havayı 
soğutur ve suyun yoğun-
laşarak havadan çıkmasını 
sağlar. Sisteme kurutucu 
eklemek içindeki tüm suyu 
olmasa da suyun büyük bir 
miktarının giderilmesini 
sağlar. Bu noktada, para-
çacık filtreleri devreye girer 
ve suyun geri kalanı ile tozu 
sistemden temizler.  
 
Sistemde su kalması 
doğal olarak ekipmanın 
paslanması ve diğer çevre 
sorunlarının yanı sıra birçok 
sorun oluşturur.  
 
Basınç kaybını en aza 
indirme 
Birçok üretici, hava kaçak-
larının hiç hissettirmeden 
zarara neden olduğunu 
bilir. Fabrikanın her yerinde 

kaçak olabilir, bulunması 
zordur ve normal işlemlerin 
sesi nedeniyle de genel-
likle duyulamaz. Kaçaklar, 
yeterince sıkıştırılmamış 
bir bağlantı parçasından, 
sızdırmazlık keçesi olan bir 
silindire kadar her nedenle 
gerçekleşebilir. Genellikle, 
boru bağlantısı veya çabuk 
bağlantı elemanındaki bir 
çatlak hava kaçırır. Yalnızca 
tek bir kaçak bile basınç ve 
kaçak oranına bağlı olarak 
yılda binlerce Euro zarara 
sebep olabilir. Örneğin, 12 
Bar çalışma basıncına sahip 
bir sistemdeki 1 mm çaplı 
delik yıllık 500 EUR civarın-
da enerji maliyetine neden 
olabilir. Sistemde birden 
çok kaçak olduğunda 
maliyetlerin ne kadar hızlı 
artabileceğini kestirmek 
güç değildir. İdeal bir senar-
yoda, fabrikalar sistemin 
verimliliğini en iyi duruma 
getirmek için çalışmama 
süresinde kaçakları tespit 
etmek ve onarmak için çok 
sıkı bir sistem uygulayabilir. 
Kaçak tespiti ve onarımı, 
basınçlı hava maliyetlerini 
önemli oranda düşürmek 
için en uygun maliyetli 
yöntemdir. 
 
Bu noktaların hepsi, enerji 
tasarrufunun optimize 
edilmesi ve hava akışını 
güçlendirmek için göz 
önünde bulundurulmalı-
dır. Fabrikalar büyüdükçe 
pnömatik sistemdeki 
her parçanın da talebin 
üstesinden gelebilmek 
için büyütülmesi gerektiği 
unutulmamalıdır.

Bilgi için Ref No: 54774
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Merak etmeyin.

O bir Pac .
Zorlu şartlar için dayanıklı teknoloji.
Yeni Dräger Pac serisi portatif gaz algılama cihazları.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.
İlkbahar Mh. Konrad Adenauer Cd. No: 54/A-B Yıldız, Çankaya - Ankara
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14 • www.draeger.com.tr Dräger. Yaşam için Teknoloji.

®

PVC Kablo Etiketleri, Makaron Markalama,  

Buton Etiketleri, Pano Etiketleri için

Üç İşlev Bir Arada (Potansiyel 
Dağıtımı, Sigorta, Klemens)

Kardeş Elektrik’in temsilciliğini yaptığı Cembre Rolly3000, 
yeni teknolojisi sayesinde aynı yazıcıda hem etiket ve hem 
de makaron yazabilir. 1000 adet 4x10 mm etiketi 2 dakika-
dan az sürede yazar. 1000 adet 25mm daralan makaronu 3 
dakikadan az sürede yazar. Kullanıcı dostu yazılımı sayesin-

de,  yazdırılacak verilerin kolayca veri tabanına  aktarımını 
sağlar. Tek bir ribonla 140.000 adet 4x10 etiket,  55.000 adet 
daralan yazdırabilir. 300dpi çözünürlüğe sahiptir. Kullanım 
Alanları: PVC Kablo Etiketleri, Makaron Markalama, Buton 
Etiketleri, Pano Etiketleri’dir.

Bağlantı teknolojilerindeki tecrübesini elektronik ekipmanlar 
ile kombine eden Weidmüller, yeni maxGuard ürün ailesi 
ile klemens yapılarını elektronik sigorta modülleri ile entegre 
ederek, pano içerisinde %50 ye yakın yerden kazanç sağlar-
ken aynı zamanda montaj süresini %20 oranda kısaltarak 
işçilik maliyetlerini minimize etmektedir. Yeni ürün ailesi 
ile DC yüklerin değişken akım değerlerinde izlenmesi ve 

aşırı gerilimlere karşı sigorta yapısı ile korunmasına olanak 
sağlar. Ürün portföyü içerisinde yer alan dağıtım blokları ile 
aynı yapı içerisinde tarak köprüler ile potansiyel dağıtımına 
imkân sağlanırken, alarm modülü ile SCADA üzerinden alarm 
alma ve sistemi uzaktan kumanda ederek modüler resetleme 
işlemlerine olanak sağlanmaktadır.

Termal Transfer Yazıcılar

Elektronik Yük İzleme ve 
Sigorta Modülleri

Bilgi için Ref No: 54777

Bilgi için Ref No: 54779
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Tahrik konusunda uzman 
olan Baumüller, “H” 
harfinin High Precision yani 
yüksek hassasiyet anlamına 
geldiği yeni DSH1 serisi ile 
servo motor yelpazesine 
yeni bir üye ekledi. Nürn-
berg merkezli tahrik ve 
otomasyon çözümleri sağ-
layıcısının bu en yeni ürünü 
neredeyse hissedilmeyen 
bir vuruntu momentine sa-
hiptir ve böylece Baumüller 
tahrik elektronik aksamıyla 

birlikte fazlasıyla iyi bir 
kontrol kalitesine ulaşır.  
DSH1 yüksek hassasiyetli 
servo motorlar, en üst 
düzey kalite ve sarsıntısız 
çalışma gerektiren uygu-
lamalar için özel olarak ta-
sarlanmıştır. Tipik kullanım 
alanları arasında uygulama 
ve robot alanında doğru ve 
kaliteli kaynak bağlantı-
sıyla parça üreten kaynak 
robotları bulunur. Yeni 
servo motorların ayarlama 

özelliklerinin çok iyi olması 
sayesinde ör. değişmeyen, 
tekrarlanabilir baskı kalitesi 
sağlamak zorunda olan 
etiket baskı makineleri için 
çok uygundur. 
 
Yeni motorlar, güncel DS 
servo motor ürün yelpaze-
sine en iyi şekilde entegre 
olmaktadır. Modüler bir sis-
tem olması sayesinde me-
kanik arabirimler ve bağ-
lantı teknolojileri de DSH1 

serisinde mevcut Baumüller 
servo motorlarına benzer 
şekildedir. Uygulamanın 
gerekliliklerine bağlı olarak 
böylece makine üreticisinin 
mekanik aksamda ya da 
bağlantı teknolojilerinde 
herhangi bir değişiklik 
yapmasına gerek kalmadan 
en iyi servo motor kullanı-
labilir. 45-100 arasında yapı 
boyutlarına sahip DSH1 
servo motorların azami 
devir sayısı aralığı, kendin-
den soğutmalı modelde 10 
kW’a kadar olan nominal 
güçlerde 6.000 dev/dk’a 
ulaşır. 
 
Baumüller, geniş servo mo-
tor yelpazesiyle her sektör 
ve uygulama için uygun 
çözümü sunar. DSC1, DSD2, 
DSH1, DSP1 motor serisi 
seçenekleri ve DSE entegre 
motorlarla hem uygula-
ma ve robot teknolojileri 
alanı hem de plastik, baskı, 
tekstil, alet ve ambalajlama 
makineleri ile diğer pek 

çok alanda her zaman tam 
olarak istenen performans 
elde edilir.

DSH Servo Motorlar 

Bilgi için Ref No: 54780
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Yaygın bir şekilde kullanıl-
makta olan kontaktörlü, 
termik manyetik şalterli 
veya açık tip devre kesicili 
transfer sistemleri, mekanik 
ve elektriksel kilitleme 
yapılarak, ihtiyaç duyu-
lan yük transferi işlemini 
sağlamaktadır. Fakat bu 
sistemler, acil durumlar 
ve çalışma mantıkları ile 
yarattığı dezavantajlarla, 
birçok durumda doğru 
transfer sistemi olmadıkla-
rını göstermektedirler. Sıkça 
karşılaşmaktayız ki; bu yön-
temlerle yapılmış transfer 
panolarında, çoğu zaman 
mekanik kilit dahi kulla-
nılmaması, sisteme olan 
güveni azaltmakla beraber, 
mühendislik açısından 
değerlendirildiğinde, birçok 
soru işaretini de beraberin-
de getirmektedir.  
Transfer şalterleri, kullanı-
lan diğer sistemlere göre 

sağladığı üstün özellikler, 
ürün tercihinde kendini ön 
plana çıkarmaktadır.  
 
Transfer Şalterlerinin 
İşlevsel Üstünlükleri 
Transfer şalterleri kalıcı tip 
3 sabit pozisyona sahiptir 
ve sadece transfer anında 
enerjiye ihtiyaç duyarlar, 
dolayısı ile gerilim dalga-
lanmalarından etkilen-
mezler, termik tüketimleri 
düşüktür ve güvenli çalışma 
sağlar.  
 
Kontaktörlerde ise mekanik 
olarak sabit pozisyon yok-
tur, bobinin sürekli ener-
jilenmesi gerekir, dolayısı 
ile gerilim düşmelerinden 
etkilenebilir, kontak sıç-
raması meydana gelebilir. 
Kontaktör bobini devamlı 
enerji altında olduğundan 
gereksiz enerji tüketimi 
mevcuttur.   

Transfer Şalterlerinin çalış-
ma modu otomatik veya el 
kumanda şeklinde seçilebi-
lir ve acil durumlarda tahrik 
kolu ile kumanda edilebilir. 
Kontaktörle yapılan transfer 
sistemlerinde ise el ile 
kumanda olanağı yoktur, 
dolayısı ile acil durumlar 
için herhangi bir çözümü 
yoktur. Transfer şalterinin 
çalışma modunu el kuman-
dasına aldığınız durumda, 
kumanda devresinin devre 
dışı kalmasına olanak verir 
ve problem anında veya 
bakım sırasında tahrik 
kolunun bulunması pratikte 
önemli yararlar sağlar. 
 
Transfer şalterlerinin ku-
manda mantığı kontaktör 
şeklinde (devamlı gerilim) 
veya darbeli (impuls) 
şeklinde olabilir, bu du-
rumda kullanıcıya esneklik 
sağlanmış olur. Kontaktör-
lerin çalışma mantığı ise 
değiştirilemez.  
 
Transfer şalterlerinde, hata-
dan önce geçen süre ( MTBF 
) cihazın basit yapısı ne-
deniyle uzundur. MTBF’nin 
uzun olması potansiyel 
arızalarında az olması anla-
mına gelir. Kontaktörler ise 
birçok parçadan meydana 
geldiğinden hata riski daha 
fazladır.  
 
Transfer Şalterlerinin 
Montaj ve Maliyet  
Avantajları  
Transfer şalterleri, tek refe-

rans ürünü ile tarif edebilir 
ve diğer transfer sistemle-
rine göre pano içinde daha 
küçük bir alana, kısa sürede 
monte edilebilir. Bu durum, 
montaj işçiliği maliyetinde 
avantaj sağlamakla bera-
ber, mekanik ve elektriksel 
kilitleme mekanizması 
cihazın içinde olduğundan 
ayrıca aksesuar olarak sipa-
riş etmek zorunda kalınmaz 
ve kilitleme ile ilgili prob-
lemlerin üretici garantisi 
altında olmaması sorununu 
ortadan kaldırır. Kontak-
törlerde ise bütün aksesu-
arların (Kontaktör, bobin, 
yardımcı kontaklar...) ayrı 
ayrı siparişi gerekir. Bu 
durum, montaj ve sipariş 
sırasında yanılmalara yol 
açabilir. Bu özelliğin sağla-
dığı en önemli avantaj ise 
transfer sisteminin tek bir 
firmadan tedarik edilerek, 
kritik bir transfer sisteminin 
garantisinin de tek bir firma 
tarafından verilmesidir. 
Transfer panosunda ortaya 
çıkan bir arıza durumunda 
farklı noktalarda arızanın 
nedeninin aranması yerine 
sadece transfere odaklı bir 
ürün kullanarak kullanıcının 
karşısında tek bir muhatap 
bulması, üretici firmanın 
kullanıcılara sağladığı en 
önemli güven unsurudur. 
 
Transfer şalterlerinde,  
bara montajı şalterin ön 
ve arka kısmına yapılır. 
T.M. Şalterlerde ise montaj 
şekli yan yana veya bir 

Kontaktörlü ve T.M. Şalterli Transfer Sistemleri İle 
Transfer Şalterinin (ATyS) Karşılaştırılması

Devamı Yan Sayfada
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www.ceviriciler.com

Netbiter
IoT çözümleriyle otomasyon 
sistemleriniz Endüstri 4.0’a 

şalter diğerinin üst kısmında 
olacak şekildedir. Bu durum, 
transfer şalteri kullanıldığı 
durumda devreye almada 
kolaylık ve pano içinde yer 
kazancı sağlar.  
 
Transfer şalterlerinin Icw 
değeri (Kısa devre anma 
akım dayanımı değeri)  yük-
sektir, dolayısı ile kısa devre 
sırasında tahribata uğramaz. 
Açık tip devre kesicilerde ise 
Icw değeri düşüktür. Çoğu 
zaman, kısa devre oluştuğu 
durumlarda, bir daha kulla-
nılmayacak şekilde tahribata 
uğrarlar.   
 
Transfer şalterleri,  250 A ve 
üzerindeki değerlerde, diğer 

sistemlere göre daha düşük 
maliyetlidir ve satın almada 
maliyet avantajı sağlayabilir.  
 
SOCOMEC otomatik transfer 
şalterleri serilerinin tümünde 
insan ve ekipman güven-
liğini sağlayan özellikler 
standart olarak sunulmak-
tadır. Serilerdeki bazı ortak 
ve farklı özellikler aşağıda 
sıralanmıştır;  
 
• Tüm serilerde istenildiğinde 
manuel kullanım,  
 
• Tüm motorlu serilerde 
motor bloğu arızasında 
manuel kullanım ve enerji 
altında motor bloğu değişimi 
yapabilme, 

• Tüm serilerde manuel 
kullanım sırasında otomatik 
transfer sisteminin kilitlen-
mesi, 
 
• Tüm serilerde otomatik 
kullanım sırasında kumanda 
kolu takılamaması, 
 
• Tüm serilerde mekanik 
konum göstergesi, 
 
• Tüm serilerde “0” pozisyo-
nunda asma kilit takılabilme 
özelliği ve isteğe bağlı olarak 
tüm pozisyonlarda asma kilit 
takılabilme, 
 
• Tüm kontrol ünitelerinde 
“kaynak hazır” ve konum 
göstergeleri, 

• Tüm kontrol ünitelerinde 
program menüsünü şifre ile 
koruma, 
 
• Tüm kontrol ünitelerinde 
faz sırası doğrulaması, 
 
• Tüm kontrol ünitelerinde 
gerilim ve frekansı sürekli 
izleme, özel serilerde güç 
bilgilerini alabilme, 
 
• İsteğe bağlı olarak şalter 
için özel üretilmiş koruma 
kapakları ve köprüleme 
baraları,

Bilgi için Ref No: 54781
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Diapump Pompa’nın 
2002 yılından bu yana 
üretimini yapmış olduğu 
dia markalı diyaframlı 
pompaları endüstrinin her 
alanında farklı uygula-
malarda kullanılmaktadır. 
Kompresör havası ile çalışan 
diyaframlı pompalar 0-895 
lt/dk kapasite aralığında 
farklı ölçülerde üretilebil-
mektedir. Elektrik aksamı 
olmadığı için patlamazlık 
(ex-proof) özelliği vardır. Bu 
sebeple ATEX istenen pek 
çok uygulamada rahatlıkla 
kullanılabilmektedir.  
 
Petrol ürünleri depolarında 
oluşan yağ ve çamurların 
temizlenmesi işleminde, 
havalı pompalar kullanı-
cıya çok büyük kolaylık 
sağlar. Her tür kimyasallar, 
yapıştırıcılar, solventler, 
boya ve mürekkeplerin, 
transfer ve sirkülasyonların-
da yaygın olarak kullanılır. 

Havalı pompalar elektiriksiz 
çalışır. Böylelikle yanmaya 
ve patlamaya karşı güvenli 
ex-proof özelliğine sahiptir. 
Boya ve tutkal ham madde-
lerinin depolanma ve trans-
ferlerinde kullanılmaktadır. 
Su bazlı akışkanlar için Nitril 
Kauçuk (Buna-N) diyafram, 
solvent bazlı akışkanlar için 
PTFE (Teflon®) diyafram 
tipleri kullanım prosesine 
uygundur. 
 
Havalı pompalar gıda 
sektöründe çok yaygın 
kullanılırlar. Transfer ettiği 
sıvının kimyasal özelliğini 
bozmaması ve inceltme-
mesi, süt, ayran, krema, 
hardal, mayonez, ketçap 
gibi hassas sıvıları aktarıl-
ma ve depolama işlemleri 
için vazgeçilmez bir pompa 
olmasına neden olmuştur. 
Çikolata, marmelat gibi 
yoğun maddelerin transfe-
rinde gıda tüzüğü şartlarına 

uygun havalı pompalar 
mevcuttur. Havalı pom-
palar seramik sektöründe, 
çamur transferi ve kalıplara 
doldurma amaçlı kullanılır. 
Bunun yanında sır kaplama 
işleminde sirkülasyon ve 
püskürtme amacı ile kulla-
nılmaktadır. 
 
Tersanelerde, gemi inşaası 
ve tamiratında yaygın bir 
şekilde kullanılırlar. Sintine 
sularının boşaltılmasında, 
kumlama ve raspalama 
atıkları, paslı atıklar 
havalı pompaların kullanım 
alanları içerisindedir. Havalı 
pompalar tekstil sektörün-
de yer alan boyahanelerde 
birçok kimyevi maddenin 
transferinde, depolanma-
sında ve baskı makineleri-
nin boya sirkülasyonlarında 
kullanılmaktadır. Makine-
nin baskı ve renk kapasi-
tesine göre, her renk için 
ayrı bir havalı pompa, boya 
pompası olarak kullanılır. 
 
Talaşlı imalatlarda, bor yağ-
ları transferinde, boyama 
kabinlerinde, püskürtme 
atığı tortu ve boyaların 
giderilmesinde, oto servis 
istasyonlarında, karter 
atıkları ve yanık yağların 
toplanmasında sanayi 
atıkları ve pis suların arıtma 
tesislerine pompalanma-
sında kullanılırlar. Arıtma 
tesislerinde ortaya çıkan ve 
çeşitli asit ve kimyasal atık 
içeren çamurun transferin-
de, sedimantasyon havuzla-
rı çökelti çamurlarının filtre 
preslere basılarak susuz-

laştırılması işlemlerinde 
havalı pompalar kullanılır. 
Filtre preslerde kullanılan 
pompalar presi 16 bar’a 
kadar sıkıştırabilir. Canlı 
hayvan kesim tesislerinde 
oluşan hayvansal atıkların 
transferinde, balık yağı üre-
tim tesislerinde depolama 
ve şişeleme işlemlerinde 
havalı pompalar kullanıl-
maktadır.

Avantajları; 
• Yüksek Viskoziteli sıvıları 
transfer edebilir. 
 
• 6-7 metre derinlikten 
emiş yapabilir. 
 
• Kuru çalışabilir, soğutma 
yada sızdırmazlık elemanı-
na ihtiyaç duymaz. 
 
• Pompa’nın havasının 
alınmasına gerek yoktur. 
 
• Ex-proof özelliği vardır. 
Ayrıca Diapump’ın ATEX 
sertifikası da mevcuttur. 
 
• Gıda, Arıtma, Petrol, Kim-
ya, Boya, Maden gibi pek 
çok sektörde pek çok farklı 
akışkanlar için kullanılabilir. 
 
• 9 mm’ye kadar katı parti-
kül geçirgenliğine müsaade 
eder. 
 
• Tamir bakımı ve yedek 
parça değişimi çok kolaydır. 
 
• 16 bar basınca kadar 
çıkabilirler.

Diyaframlı Pompalar
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Enerji IoT Platformu Reen-
gen Enerji Teknolojileri 
A.Ş tarafından Tübitak ve 
Avrupa Birliği Ar-Ge Proje-
leri ile desteklenerek %100 
Türk mühendisler tarafın-
dan geliştirilmiştir. Enerji 
IoT Platformu bulut tabanlı 
bir iş zekası çözümüdür. 
Enerji tüketimlerinin anlık 
izlenmesi ve analizi, otoma-
tik online raporlama, alarm 
yönetimi hizmetleri sunar. 
Yeni ya da mevcut altyapıya 
cihazın marka-modelinden 
ve haberleşme protokolün-
den bağımsız kolay entegre 
olabilen bir yazılım olması, 
ilk yatırım maliyetlerinizi 
düşürür. Ana tüketim ve 
alt kırılım noktalarının 
izlenebilmesi ile iklimlen-
dirme, aydınlatma gibi bina 
içindeki her bir sistemin 
enerji performans analizini 
çıkarabilir ve uçtan uca 
yönetimini sağlar.  
 
Aylık ve yıllık online rapor-
lama modülüyle binanızın 
enerji dikeyinde ne kadar 
iyi yönetildiğini görebil-
me imkanı sağlar. Alarm 
yönetimi hizmetiyle enerji 

yönetim planlarınızda 
doğru kararlar almanız için 
destek mekanizması olur. 
Gelişmiş analitik yetkinliği 
ve müşteri özelinde kişisel-
leştirilebilen alarm modülü 
sayesinde, tesisinizdeki 
anormallikleri farkederek 
doğru zamanda doğru 
aksiyon alabilmeniz için sizi 
yönlendirir. Reaktif enerji 
kullanımızı takip ederek 
limit aşımı durumlarında 
alarm modülü üzerinden 
vereceği bildirimler ile 
cezaya girmenizi önler. 
Açık unutulan sistemlerden 
haberdar olarak bilinçsiz 
tüketimleri en aza indire-
bilirsiniz. Bu sayede enerji 
maliyetlerinizi ortalama 
%5-30 düşürebilirsiniz.  
 
Enerji IoT Platformu tüm 
kritik güç sistemlerini (Je-
neratör, UPS, kojen vb.) tek 
platformdan izleyebilme ve 
yönetebilme imkanı sunar. 
Bu imkanın hem operasyo-
nel hem idari katkıları olur. 
Birincisi excel sayfalarında 
vakit kaybetmek yerine 
enerji performans raporla-
rınızı kısa sürede oluştura-

bilirsiniz. İkinci olarak farklı 
lokasyondaki işletmeleri-
nizin enerji tüketimini ve 
kritik cihazlarını platform-
dan takip edip uzaktan 
yönetebilirsiniz. Bu imkanla 
teknik ekip yönlendirme-
lerini optimize ederek aylık 
30-45 adam*gün’e kadar 
operasyonel verimlilik sağ-
lamanıza yardımcı olur.  
 
Platformun sağladığı tarife 
analizi ile kendinize en 
uygun tarifeyi seçebilirsiniz. 
Elektrik faturanızın metre-
kare bazında kırılımlarını 
görerek faturanızı daha an-
lamlı getirebilir, tüketimini-
zin aylık trendini anlık takip 
ederek faturanızın doğrula-
masını yapabilirsiniz. Enerji 
alanında edindiğimiz ve 
edinmeye devam ettiğimiz 
tecrübeler sonucunda 
kurmuş olduğumuz ve 
geliştirmesini sürdürdü-
ğümüz algoritmalar ise 
tüketim tahminleri yaparak 
bütçeleme sürecinize katkı 
sunmaktadır. 
 
Kestirimci bakım sayesinde 
cihaz arızaları öngörülerek 

bakım süreleri optimize 
edilir. Bu durum cihazların 
daha uzun ömürlü olmasına 
imkan tanırken operasyonel 
süreklilik sağlanmış olur.

Enerji IoT Platformu’nun 
gerekliliklerinden biri 
olarak elektrik tüketiminin 
yanı sıra, binada enerji 
kullanımını etkileyen su, 
doğalgaz, nem, iç hava 
kalitesi gibi parametrelerin 
de takip edilerek analiz 
edilebilmesiyle tesisinizi 
maksimum düzeyde verimli 
kılma imkanı sunar. 
 
Enerji IoT Platformu size 
sanal enerji yönetimi 
hizmeti sunar; platforma, 
web ve mobil uygulamaları 
üzerinden her an ulaşabi-
lir, binanızın anlık enerji 
performansı ile ilgili bilgi 
sahibi olabilirsiniz. Tüketim 
anormallikleri hakkında 
e-posta, SMS yoluyla 
haberdar olup, bu anor-
malliklere karşı harekete 
geçebilirsiniz.

Enerji IoT Platformu
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Entegre Otomasyon dünde kaldı:

Gelecek artık SCALABILITY+
www.br-automation.com/Scalability
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Entegre Otomasyoneg e O o asyo
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Kontrol Sistemlerio o S e e

Tahrik Teknolojisia e o oj s

Güvenlik TeknolojisiGü e e o oj s

Scalability+ entegre otomasyona yeni bir boyut kazandırdı.
Geniş kapsamlı ve uyumlu donanım portföyümüzü çok sayıda tek-
noloji paketi ile tamamlıyor. Sistemin açık oluşu, müşterilerimizin 
temel yetkinliklerine odaklanmalarına olanak tanır.
Böylelikle rekabet avantajları elde eder, geleceğin teknolojilerini 
geliştirebilirsiniz.
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125 A ile 3200 A arası, 3 kutup veya 4 kutuplu, yükte açma 
kapama yeteneğine sahip yük ayırıcılar, bu konuda yeterli 
derecede güvenilir olmayan ve yük altında kullanılamayan 
özengili şalterlere göre çok daha yetenekli ve üstün ürün-
lerdir. Kısa devre dayanımı yüksektir, boyut olarak daha 
küçüktür. Ayrıca ürünün estetik kolu da pano görüntüsünü 
olumlu yönde etkilemektedir. 
 
SIRCOVER BY-PASS şalterleri, el kumandalı, çok kutuplu, 
yükte açma-kapama yapabilen anahtarlardır. Üst üste 
oturan, birbirleri arasında kilitlenmiş 3 anahtardan oluşur. 
Bu şekilde 3+6 kutup veya 4+8 kutuplu anahtar kombinas-

yonları oluşturulmuştur. Yükün girişi ve çıkışını, aynı anda 
ayırarak genellikle bakım sırasında güvenli şekilde by-pass 
işlemini yerine getirirler.  
 
SOCOMEC, elektrik ve otomasyon sektöründe yer alan pano 
üreticileri, elektrik taahhüt şirketleri, endüstriyel tesisler ve 
malzeme tedarikçilerine sağladığı özel ürünler ile bu ürünle-
rin teknik destek ve satış sonrası hizmetlerinin verilmesi ve 
kurulan sistemlerin bakım hizmetlerinin verilmesi konusun-
da çalışmalarına yön vermiş ve sektördeki yerini geçtiğimiz 
yıllar içerisinde %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak 
daha da güçlendirmiştir. 

Portwell; Endüstriyel PC ve gömülü programlama çözüm-
leri için, yenilikçi ve Intel® Internet of Things (IoT) Çözümler 
Birliği ortak üyesidir. Bugün eski kod adı Apollo Lake olan 
Intel® Celeron® ve Pentium® işlemci serilerini içeren küçük 
form faktörlü (SFF) gömülü sistem kartı olan WUX-335’nin 
lansmanını duyurdu. Intel® işlemciler, düşük güç tüketen 
Intel® Gen9 grafik motorunu 18 yürütme birimine entegre 
ederek gelişmiş 3B grafik performansı ve 4K kodlama ve kod 
çözme işlemleri için daha yüksek hız sağlar. WUX-3350, da-
hiyane ve etkili tasarımıyla artı düşük güç tüketimini, tıbbi, 
dijital gözetleme, endüstriyel otomasyon, ofis otomasyonu, 
perakende ve benzeri alanlarda görsel iletişim ve gerçek 
zamanlı programlama uygulamalarını destekleyen çözüm-
ler için mükemmel bir yapı taşı haline getiriyor. Portwell 
Almanya GmbH PR-01/2018  
 
Portwell’in kompakt ayak izi (101.6mm x 101.6mm; 4 “x 
4”) ile tasarlanmış WUX-3350 gömülü sistem kartı ayrıca 
1866/1600 MT / s destekleyen 8 GB’a kadar DDR3L SO-DIMM 
özelliğine sahiptir; 6x USB port; bir DisplayPort (DP) ve bir 
HDMI, çözünürlük 4096 x 2160’a kadar; Arka I / O’da RS-232 
için bir COM portu (RJ45 konnektörü); ve 1x SATA III bağlantı 

noktası, 1x microSD 3.0 soketi ve 64G’ye kadar yerleşik 
eMMC 5.0 desteği olan çoklu depolama arabirimleri.??? 
Dahası, IoT kenar aygıtları ve tasarımları için ideal iletişim ve 
bağlantı olanağı sağlayan Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz 
bağlantı sağlayan M.2 arayüzünü bütünleştirir.  
 
Portwell WUX-3350 sağlam performans sunar, ancak fansız 
uygulamalar için 6W / 10W altındaki termal tasarım gücü 
(TDP) ile çalışır. Ayrıca, zorlu uygulamalar için 12V’dan 19V’a 
kadar geniş bir güç girişi gerilimini de destekler. Dahili 
tasarımı ve Intel® Celeron® ve Pentium® işlemci ile dört 
çekirdekli işlemci gücüne kadar üstün performansı ve yük-
sek kapasitesi ile Portwell WUX-3350 gömülü sistem kartı 
dijital geniş bir uygulama yelpazesini yürütme yeteneğiyle 
donatılmıştır robotlar ve endüstri otomasyonunu dönüştü-
ren makineler imal ederek kamusal alanlarda (stadyumlar, 
müzeler, ulaşım sistemleri, kurumsal binalar, sağlık tesisleri, 
perakende mağazalar, oteller, restoranlar vb.) ve akıllı dijital 
güvenlik ve gözetim sistemini geliştiren video analitiği 
tabanlı cihazlara işaretleme , sürekli gelişmekte olan ve 
sürekli genişleyen IoT kullanım durumları için uçtan uca 
çözümler sunmaktadır.

Manuel Transfer Şalterleri  
( Enversör Sistem )

Güçlü Paralel Bilgisayarlı 
Gömülü Bir Sistem Kartı

Yük Altında Güvenli Açma-Kapama İçin

Dijital Tabela, Otomasyon, Tıbbi ve  
IoT Uygulamaları İçin
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Bir USB Arayüzü İle Ek Bir RS232 
Arayüzü PC İle Veri Alışverişini Sağlar

Thyracont Vacuum Instruments’tan dört ölçüm kanalına sa-
hip yeni Vakum Görüntüleme ve Kontrol Ünitesi VD14 Şubat 
2018’den itibaren satışa sunuldu. 
 
VD14, özel kompakt metal gövdesinde arka plan aydınlatma-
sı bulunan geniş bir grafik LCD ekrana sahiptir. Menü ile yön-
lendirilen kullanıcı kılavuzu ile çok rahat bir çalışma sunar. 
Dört mevcut röle anahtarının durumu ekranda belirgindir. Bu 
röle anahtarları dört kanaldan herhangi birine devredilebilir 
ve ya örneğin farklı anahtarlama modlarına bağlanabilir; 
röle, ölçüm aralığı alt akışında kanal 3’e geçer. 
 

Bir USB arayüzü ile ek bir RS232 arayüzü PC ile veri alışverişi-
ni sağlamasının yanı sıra PLC’ye de bağlantıyı sağlar. Böylece, 
denetleyicinin parametreleri ve ayrı transdüserler (örneğin 
birimler, çıkış özellikleri, gaz türü düzeltme faktörleri, 
anahtar noktaları, vb.), Windows® için Thyracont VacuGraph 
™ yazılımı veya yazılım komutu ile uyarlanabilir. 
 
Smartline ™ ürün ailesinin tüm vakum transdüserleri des-
teklenir ve otomatik olarak tanınır. Smartline zor vakumdan 
ultra yüksek vakuma kadar dijital ve akıllı ölçüm teknolojisi 
anlamına gelir.

4 Kanallı Kompakt Vakum 
Kontrol Cihazı 

Bilgi için Ref No: 54786
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Fiber lazerler günümüzde kolay işletilebilme ve entegre 
edilebilme, yüksek hassasiyet, düşük enerji tüketimi ve gün 
geçtikçe ucuzlayan yatırım maliyetleri ile özellikle metal 
işleme sektörünün vazgeçilmez oyuncuları haline gelmiş-
tir. Fiber lazerlerin 1064 nm, yakın kızılötesi (NIR) dalga 
boyunda olan ışınları fiber optik bağlantı kablolarını iletim 
aracı olarak kullanabilinir. Böylelikle fiber lazer üniteleri 
kullanılan lazer sistemleri hassas ayar ve sık bakım gerekti-
ren birçok iletim elemanına gerek duymaksızın direkt olarak 
bir işlem kafasıyla kolay bağlantı sağlayabilir. 
 
Endüstriyel robotlar, imalat yapan firmaların otomasyon ve 
yüksek hassasiyet ihtiyaçları arttıkça daha yoğun bir şekilde 
üretim alanlarında yerlerini almaktadır. Özellikle sık kulla-
nılan 6 eksenli robotlar gibi manipülatör sistemlerde metal 
işlemeye yönelik olarak lazerler uzun zamandır kullanıl-
maktadır. Öte yandan iz düşüm alanı düşük, kolayca işleme 
kafalarına bağlanabilen fiber lazerlerin yaygınlaşması, lazer 
ve robot entegrasyonlarını eskiye oranla çok daha cazip hale 
getirmiştir. Bu ihtiyaca yönelik olarak Laseral Endüstriyel 
Lazer Sistemleri tarafından geliştirilen ROBLAS lazerli 

robot sistemleri, markalama ve kaynak başta olmak üzere 
hemen her türlü endüstriyel lazer uygulaması ile kullanı-
labilinir.İmalat teknolojilerinde yüksek esneklik sağlayan 
ROBLAS farklı özellikleri ile malzemeler üzerinde robot 
kontrollü profesyonel bir işlem olanağı sunar. ROBLAS bu 
son derece özelleştirilmiş işlevselliği elde etmek için kolay 
şekilde değiştirilebilecek çoklu işlem kafaları ve fiber lazer 
kaynakları kullanır. Her bir işleme kafası için ayrı geliştiril-
miş kompakt ve kolay sökülüp takılabilen adaptörler tek bir 
robot sistemi ile farklı lazerlerin aynı işletmede fazla ayar 
gerektirmeden kullanılabilmesine imkân tanımaktadır. 
 
Özellikle kaynak ve yüzey işlemleri gerektiren parçalarda, 
serbest formlu ve 3 boyutlu yüzeylerin bulunması duru-
munda çok eksenli robotlar rakipsiz çözümler sunmaktadır. 
Artırılmış verimlilik için yüksek üretim çıktısını ve düşük üre-
tim hatası oranlarını güvenceye alan ROBLAS; markalama, 
kaynak, kesim ve diğer lazer teknolojilerinde iyileştirilmiş 
çalışma şekli sağlamaktadır.

Universal Robots (UR) ailesinin UR3, UR5 ve UR10 
adında, her biri kilogram birimindeki yük kapasitesine göre 
adlandırılan, esnek, dayanıklı ve olağanüstü hassasiyete 
sahip ürünleri mevcuttur. UR ailesinin en küçük üyesi UR3 
masaüstü iş birliğine dayalı robotu (Cobot), hafif montaj 
görevleri ve mutlak hassasiyet gerektiren işler için uygun bir 
seçimdir. Tüm bilek eklemlerinde 360 derece dönme ve 6. 
eksende sonsuz dönme özelliği olan UR3, esnek, çok yönlü 
ve iş birliğine dayalı robottur. 3kg’a kadar olan görevleri oto-
matikleştirir, erişim alanı yarıçapta 500 mm’e kadar hizmet 
verir. Biraz daha büyük ölçülere sahip UR5 cobot; alma ve 
bırakma, test vb. düşük ağırlıktaki uygulamaları otomatik 

hale getirmek için idealdir. Orta büyüklükteki robot kolunun 
programlanması kolay, kurulumu hızlıdır. Sektördeki en kısa 
yatırım geri dönüşüm sürelerinden birini sunar. 5 kg’a kadar 
olan görevleri otomatikleştirir. Erişim alanı yarıçapta 850 
mm’e kadar hizmet verir. UR ailesinin en büyük yük kaldır-
ma kapasitesine sahip UR10 cobot da yüksek hassasiyete 
sahiptir. İş birliğine dayalı robot kolu ağır yük içeren, yük 
gerekliliklerinin 10 kg’a kadar çıktığı işlemlerdeki görevleri 
otomatikleştirir. Yarıçapta 1300 mm’lik erişim alanı saye-
sinde paketleme, paletleme, montaj, alma ve bırakma gibi 
farklı çalışma alanları arasındaki mesafenin daha uzun 
olduğu görevler için özellikle uygundur.

Robot Kontrollü 
Lazer Sistemleri

Cobotlar

Bir Sistem ile Kaynak, Markalama, 
Sertleştirme, Kaplama, Kesim 

3kg.’dan 10kg.’a Kadar Yük  
Kaldırma Kapasitesine Sahip

Bilgi için Ref No: 54787
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Watch:
www.schmalz.com/

power

AtyS M serimizde bu kolay-
lıkların dışında motor yerine 
bobin kullanılarak daha 
hızlı bir geçiş süresi sağlar. 
Çalışma prensibi olarak genel 
ATyS ürünleriyle aynı olup iki 
şalterin elektriksel ve meka-
nik olarak kilitlenmesi ile tek 
bir şalterde transfer işlemi 
gerçekleştirir.  ATyS d M Serisi 
şalterler, kuru kontakla uzak-

tan kontrol edilebilen,  ATyS g M ve p serileri otomatik olarak transfer 
işlemini gerçekleştirebilen, tüm amperajlarda şebekeden jeneratöre veya 
jeneratörden şebekeye 180 ms. içinde transfer işlemini gerçekleştirebilen 
monofaze veya trifaze 40,63,80,100,125 ve 160 A olarak imal edilen ve 
10.000 açma kapama yapabilen transfer şalterleridir. M Serisi ile beraber, 
2 kutup, 3 kutup veya 4 kutuplu olarak, transfer şalterleri ürün yelpa-
zemizi 40 A ile 3200 A arasında, kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 
SOCOMEC ATyS d M, ATyS r ve ATyS d serileri yine SOCOMEC’ in ürettiği 
yetenekli kontrol üniteleri C20 ve C40 sayesinde otomatik transfer şal-
terlerine dönüşebilmektedir. SOCOMEC, şebeke-jeneratör arası transfer-
lerde kullanılmak üzere üretilmiş C20 ve iki jeneratör arası transferlerde 
kullanılmak üzere üretilmiş, eş yaşlandırma özelliğine sahip C40 ile tüm 
transfer senaryolarına uygun çözümler sunabilmektedir.   

Kardeş Elektrik’in temsilciliğini 
yaptığı HellermannTyton RFID Serisi 
verilerinizi güvence altına alıyor. 
Özellikleri; Esnek ve temassız veri 
iletişimi için idealdir. Eşsiz numa-
ralandırma yoluyla nesnelerin net 
tanımlamasına olanak tanır. Kağıt 
ile karşılaştırıldığında daha hızlı 
veri yönetimi yapılabilir. Doğru 
dökümantasyon sağlar, hataları 
önler. Sert ortamlara ve temizleme 

proseslerine karşı sağlamdır. Yüksek frekans (HF - 13.56 MHz)’a sahiptir. 
Yeniden yazılabilir. Özel renkler mümkündür. Halogen free ve ROHS bel-
gelerine sahiptir. Kullanım alanları: Havacılık ve Uzay Sanayi, Otomotiv 
Sanayi, Kimya Endüstrisi, Savunma Sanayi, Elektrik Tesisat, Elektronik 
Sanayi, Gıda Endüstrisi, Demiryolu Ulaştırma Sektörü, Gemi Yapımı, 
Güneş Enerjisi Sektörü, Telekomünikasyon, Rüzgar Enerjisi Sektörü. 

Bobin Kumandalı Transfer Şalterleri

RFID Serisi

Bilgi için Ref No: 54789

Bilgi için Ref No: 54778
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Trifaze 40,63,80,100,125 ve 160 A İmal Edilen Ve  
10.000 Açma Kapama Yapabilen

İdeal Veri İletişimi İçin



Stäubli Electrical Con-
nectors, optimize edilmiş 
emniyet fonksiyonları ve 
özellikle (acil) güç kaynak-
ları ve endüstriyel uygula-
malar için artan esneklik 
ile özel olarak tasarlanan 
yeni 16BL tek kutuplu 
yüksek akım konnektörünü 
piyasaya sürüyor. 16BL, 
sayısız etkileyici inovasyona 
sahiptir ve aşırı çevre koşul-
larında - hatta -40 ° C ila + 
120 ° C arasında bir sıcaklık 
aralığında- güvenli, sezgisel 

kullanım ve güvenilir güç 
iletimine izin verir. 
 
Stäubli Elektrik 
Konnektörleri’nin yeni 16BL 
konnektör sistemi 630 
A’a kadar yüksek güç için 
tasarlanmıştır. Bileşenleri 
sağlamdır ve en olumsuz 
koşullar altında bile (IP65, 
IP68 ve IP69 koruma dere-
cesi, tuz spreyine dayanıklı)  
kolayca ve güvenle kulla-
nılabilir. Yeni 45 ° bayonet 
kilit sisteminin yanı sıra, 

crimp ve tekrar kullanılabi-
lir AxiClamp kablo bağlan-
tıları güvenilir bir bağlantı 
sağlar. Renkli ve mekanik 
kodlama, sahada karışık-
lık riski olmadan çabuk, 
sezgisel olarak tanımlama 
ve bağlantı sağlar. Gömme 
sokete entegre edilmiş olan 
mikro anahtar, kullanıcıya 
bağlantıyı taktığını işaret 
eder ve ayrıca IEC 61984’ü 
karşılayan, makinayı etkin-
leştirmek için kullanılan bir 
güvenlik devresine entegre 
edilebilir. Denenmiş ve 
test edilmiş MULTILAM 
teknolojisi, çok sayıda sök-
tak döngüsünün yanı sıra 
(kullanım koşullarına bağlı 
olarak 5000’e kadar), ömrü 
boyunca sürekli düşük 
temas direnci ve yüksek te-
mas kalitesini garanti eder. 
Özellikleri; Geniş kullanım 
alanı (nominal akım 630 

A’ya kadar, sıcaklık aralığı 
-40 ila + 120 ° C arasında, 
tuz spreyine dayanıklılığına 
sahiptir. (UL 486A-486B’ye 
göre sertifikalı). Ek gü-
venlik işlevleri (bağlantı 
kesildiğinde IP2X, renk ve 
mekanik kodlama, kilitle-
me pimi izinsiz bağlantıyı 
önler) 45° bayonet kilitle-
me sistemine sahiptir. Sert 
koşullar altında sağlamlık 
ve optimize edilmiş 
çalışma inkanına sahiptir. 
(IP65, IP68, IP69). Serbest 
konektörler için crimpli 
kablo bağlantısı ek olarak 
AxiClamp bağlantısına 
sahiptir. Kolay entegrasyon 
ve daha fazla dayanıklılık 
için tam aksesuar portföyü-
ne sahiptir. (örn., Daha az 
kuvvetle kolayca takılabilen 
dirsek adaptörleri)

OMEGA’nın FMA-2600A 
Serisi kütle ve hacim akış 

kontrol cihazları, kütle 
akış oranını belirlemek 

ve kontrol etmek için bir 
laminar akış alanı içerisinde 
diferansiyel basınç prensibi-
ni kullanır. Metre içerisinde-
ki bir laminar akış elementi 
(LFE), gazı laminar (aero-
dinamik) akışa zorlar. Bu 
bölgenin içinde, Poiseuille 
denklemi, hacimsel akış 
oranının lineer olarak 
basınç düşüşü ile ilişkili 
olduğunu belirtir. LFE’ye 
sabit bir mesafeden basınç 
düşüşünü ölçmek için bir 
diferansiyel basınç sensörü 
kullanılır. Bu, gazın visko-
sitesi ile beraber hacimsel 
akış oranını doğru şekilde 

belirlemek için kullanılır. 
Ayrı mutlak sıcaklık ve 
basınç sensörleri birleştirilir 
ve standart koşullar setine 
göre hacimsel akış oranını 
düzeltir. Standardize edil-
miş akış oranına genellikle 
kütle akış oranı denir ve 
dakika başına standart 
kübik kadem (SCFM) ya 
da dakika başına standart 
litreler (SLM) gibi birimler 
ile bildirilir.

Tek Kutuplu Yüksek Akım Konnektörü

Kütle Akış Kontrol Cihazları
Bilgi için Ref No: 54790

Bilgi için Ref No: 54413
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Denetleme Ve Uyarı Sistemleri IP65, IP68 ve  
IP69 Koruma Derecesi, Tuz Spreyine Dayanıklı
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Kapı emniyet anahtarlama ve sistemleri konusunda 
sektörün lideri Euchner ürün yelpazesine manipülasyon-
lara karşı RFID kodlu temassız elektromanyetik kilitlemeli 
CEM-AR-C40 ürünün ekledi.İşlem / Proses koruma uygu-
lamalarında 600 N kilitleme gücüyle etkin rol almakta 
ve istem dışı açılan kapılar konusunda da çözüm oluştur-
maktadır. EUCHNER CEM-AR-C40 emniyet sistemi kapı 
ve koruyucu kapaklar kapalı olduğunda emniyet sinyalleri 
ürün üzerinde bulunan değerlendirme ünitesinde kont-
rol ve test edilir. Eğer bu emniyet sinyalleri birbirleri ile 
eşleşirse ürün emniyet çıkışlarını (OSSD) verir. Euchner 
Kapı Emniyet Sistemi temassız elektromanyetik kilitleme 
özelliğini de kontrol eder. Kilitleme Gücü > 400 N ise onay 
durum sinyalini sisteme iletir. En üst emniyet sınıfı Kategori 
4 ( EN954-1 ) / PL e ( EN ISO 13849-1 ) sağlayan Euchner 

Emniyet Sistemi yüksek IP koruma düzeyi ile tozlu ve suya 
maruz kalınan zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir. 
Açılı ve esnek özelliğe sahip aktuatör yapısıyla zamanla 
oluşan kapı hizalama sorunlarına karşı çözüm oluşturur. 
20 ürüne kadar seri bağlama özelliği ile en üst emniyet 
sınıfını koruyarak kablolama konusunda kolaylık sağlar. İki 
tarafında da belirgin bir şekilde gözlemlenebilen 4 adet LED 
göstergesi mevcuttur. Bakım, ayar, temizlik gibi durumlarda 
riskli bölüme girildiğinde asma kilit takma aparatı sayesinde 
uygun kilitleme etiketleme ( LOTO ) uygulamasını destekler. 
Bu sistemde elektromanyetik kilitleme devrede değilken 
kapı tutma kuvveti de ayarlanabilir. 0-50 N aralığında bu 
kilitleme harici tutma kuvveti ayarlanabilir.

Sandvik Coromant CoroThread® 266 diş tornalama takımı 
hassas üst ve alt kesme sıvısıyla uygulama güvenliğini geliş-
tirmek ve verimliliği en üst düzeye taşımak için 1 Mart 2018 
tarihinden itibaren pazara sunuluyor. Alt kesme sıvısı uzun 
ve öngörülebilir takım ömrü için ısıyı kontrol ederken, üst 
kesme sıvısı da daha güvenli bir işleme için talaş oluşumunu 
kontrol ediyor.Hassas yönlendirilmiş soğutma sıvısı, yüksek 
kalitede diş açmaya sağladığı desteğin yanı sıra yüzeyde de 
olumlu etkiler gösterir. 
 
Sandvik Coromant’ın Diş Tornalama Ürün Sorumlusu 
Hampus Olsson “İşlemenin ilk seferde ve her seferinde 
doğru yapılması açısından uygulama güvenliği ve stabilite 
tornalama işlemlerinde her şeyden önemlidir,” açıklamasın-
da bulunuyor. “Hassas yönlendirilmiş soğutma sıvısının yanı 
sıra CoroThread 266, tutucu ve kesici uç arasında bulunan 
patentli iLock arabirim özelliğine sahiptir ve bu özellik kes-
me kuvvetlerinin kesici ucun uç yuvasında mikro hareketlere 

neden olmasını önler. Ayrıca uzun kullanma mesafelerinin 
kaçınılmaz olduğu uygulamalarda özel sönümlemeli Sessiz 
Takımlar™ adaptörlerinin kullanımı, titreşimin azaltılması 
ve hassaslığın sürdürülmesi için başarısı kanıtlanmış bir yol 
sunar.”  
 
Dıştan ve delik diş tornalama için idealdir ve özel kalite ve 
geometrilerde tüm malzemelere uygun kesici uç diş pro-
fillerinde geniş standart ürün çeşitliliği mevcuttur. Özel diş 
profili çeşitleri için Sipariş Üzerine İmalat teklifi sunulabilir. 
 
Coromant Capto® C3, C4, C5 ve C6 (16 mm kesici uçlarla 
kullanım için) ile birlikte 20x20 ve 25x25 mm boyutlarında 
QS™ takım saplarını (16 ve 22 mm kesici uçlarla birlikte) 
da içeren hassas kesme sıvısıyla hızlı değiştirilebilen takım 
tutucular. Delik diş tornalama için minimum 20 mm (0,790 
inç) delik çapı gereklidir.

Kapı Emniyet 
Anahtarlama Sistemi

Diş Tornalama Takımı

RFID Kodlu Temassız 
Elektromanyetik Kilitlemeli

Üst Ve Alt Kesme Sıvısı İle  
Verimliliği Arttırıyor 

Bilgi için Ref No: 54791

Bilgi için Ref No: 54792
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Salon 2 / A-170

R3000 Serisi

Uyarı Alanı Maksimum Çalışma  
Mesafesi 40 M., Maksimum  
Tarama Açısı 275°

Ant Mühendislik’in temsilciliğini yaptığı Datalogic LAZER 
SENTINEL, otomasyon ve intralojistik endüstrilerdeki çok 
çeşitli uygulamalarda güvenli alan taraması için yenilikçi bir 
çözümdür. Yeni Hw ve Sw ölçüm filtreleri sayesinde, en sert 
endüstriyel ortamlarda da güvenilir şekilde çalışabilir. Temel 
güvenlik fonksiyonlarına ek olarak, tarama alanında bir kişi 
tespit edildiğinde güvenli bir durdurma sinyali vermek için ve 
otomasyon dünyasındaki çeşitli ihtiyaçlara cevap olabilmek 
için birçok önemli özellik adapte edilmiştir.  
Sezgisel Grafik Kullanıcı Arayüzü, tüm sistemi kolaylıkla 
programlayabilmenizi ve yedekleme belleğinin program 

indirilmesine gerek kalmadan hızlı bir şekilde yapılandırıl-
masını sağlar.  
 
Genel Özellikler; SIL2 (IEC 61508), PLd (EN ISO 13849-1), 
Kat. 3 (EN 61496-1), Güvenlik alanı çalışma mesafesi 5,5 m., 
Uyarı alanı maksimum çalışma mesafesi 40 m., Maksimum 
tarama açısı 275°, açısal çözünürlük 0,1°, 3 Bölge tanımlama 
(1 Güvenlik + 1 Uyarı alanı her biri için), Otomatik / Manuel 
resetleme, Gözetleme ve teşhis için renkli grafik ekran, Boyut 
(WxDxH): 102x112,5x152 mm. 

Sentinel Lazer Tarayıcı

Bilgi için Ref No: 54793
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Boğaziçi Yazılım’ın 
temsilciliğini yaptığı 
Siemens PLM NX’in son 
sürümü olan NX 12, ürün 
tasarımında mümkün olan 
şeylerin sınırlarını zorlaya-
rak  inovasyon yetenekleri-
nizi açığa çıkarmaya 
yardımcı olmak için size 
350’den fazla iyileştirme ve  
yeni yetenek sunuyor.  
 
Tasarım yaparken daha hızlı 
çalışmak istiyorsanız NX12 
sizin talebinizi karşılayabi-
lir. 
 
Aşağıda şimdiye kadarki en 
iyi sürümü olan  NX 12’deki 
en iyi özelliklerin bir 
listesini sizlere sunuyor. Bu 
liste, kullanıcıların geribil-
dirimlerine, beta testi 
sırasında insanların 
heyecanlarına ve NX 
pazarlama, geliştirme ve 
ürün yönetimi ekiplerinin 
görüşlerine dayanıyor.  

1. Multiple Display Parts 
Bu günlerde kim birden 
fazla monitör kullanmıyor? 
Birden fazla pencere için 
yeni sekme tabanlı düzen, 
çift monitörlerin sunduğu 
ekran alanından yararlana-
rak, parçalar ve uygulama-
lar arasında hızlı ve kolay 
geçiş yapmanızı sağlar. 
Parçaları karşılaştırabilir ve 
hatta bir değişim etkisi 
analizi gerçekleştirebilirsi-
niz. MDP, NX kullanıcıları 
tarafından çok sevilen ve 
kesinlikle yaygın olarak 
kullanılacağına inanılan bir 
yetenek.  
 
2. Improved assembly 
load performance 
NX 12, montaj performan-
sında çok büyük  bir 
gelişme sağlamaktadır.
Montajların işlenme 
biçimine ilişkin kapsamlı 
güncellemeler, her zaman-
kinden daha hızlı yüklenip 

daha az bellek kullandıkları 
anlamına gelir. Bu yalnızca 
zamandan tasarruf 
sağlamakla kalmaz, büyük 
montajlarla çalışmayı 
kolaylaştırır ve daha küçük 
bellek alanı sayesinde 
eskisinden daha büyük 
modeller yüklenebilir. Buna 
ek olarak, montaj geomet-
riniz, ne çalıştığınız 
hakkında daha iyi bir fikir 
vermek için yükleme işlemi 
sırasında görüntülenir. 
 
3. Lattice structures 
Şirketlerin rekabetçi 
ortamında, hafif ağırlıklı 
parçalar ürün tasarımının 
önemli bir parçası olmuştur. 
NX 12’de Lattice komutu ile 
hafif yapılar tasarlamak her 
zamankinden daha kolay. 
Orjinal tasarımda bir hacmi, 
yalnızca malzeme kullanı-
mını ve üretimle ilişkili 
maliyetleri düşürmekle 
kalmayan aynı zamanda 
orjinalin yapısal bütünlüğü-
nü de koruyan facet olarak 
temsil edilen kafeslerle 
(lattices) doldurabilirsiniz  
 
4. Animation Designer 
NX 12’de sunulan bu yeni 
tam entegre araçla, 

eskizlerden parça veya 
montaj gövdelerine, hatta 
dışardan alınan verilere 
kadar neredeyse her türlü 
geometriyi canlandırabilir-
siniz. Kullanımı kolaydır: 
Neyin hareket ettirilip-etti-
rilemeyeceğini belirleyin, 
mafsal, kaplin ve motorları 
tanımlayın; hareketleri 
zaman çizelgesinde 
düzenleyin ve play e basın! 
Otomatik çarpışma 
algılama (Automatic 
collision detection), pahalı 
prototipler oluşturmak 
zorunda kalmadan kinema-
tik sorunları tanımlamanıza 
yardımcı olur. Sorunları bir 
ortamda bulabilir ve 
onarabilir, daha sonra 
animasyonu tekrar çalıştıra-
bilirsiniz, böylelikle  birden 
fazla tasarım yinelemesini 
hızlı bir şekilde gerçekleşti-
rir  ve daha kaliteli ürünler 
elde edersiniz. 
 
5. P&ID Designer  
Bu  2D piping ve instrumen-
tation diagramming tool 
özelliği, boru ve enstrü-
mantasyon sistemlerinin 
işlevsel veya mantıklı 
tasarımlarını oluşturmanıza 
yardımcı olur. Sürükle ve 
bırak tekniği ile püskürtme 
uçlarının ve atlayıcıların 
otomatik yerleştirilmesi ile 
kullanımı basittir. Diyag-
ramlamayı daha kolay hale 
getirerek, tasarımınızdaki 
yeniliğe odaklanmak için 
daha fazla zaman elde 
edersiniz.Diyagram ile 3D 
model arasındaki ortak 
kütüphaneler, tasarımınızın 
kalitesini doğrulamak için 
yardımcı olur ve bu 
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entegrasyon ayrıca doğru 
bileşenlerin ve ekipmanın 
ayrıntılı tasarım aşamasın-
da ve imalatında kullanıl-
masını sağlar. P & ID 
Designer ile, doğrulanmış 
bir tasarımdan kolayca 3D 
yönlendirme oluşturabilirsi-
niz. 
 
6. Integration with 
Mentor Graphics Capital 
Harness and Xpedition 
NX 12, Siemens PLM 
tarafından yakın zamanda 
satın alınan Mentor 
Graphics Capital Harness ve 
Xpedition yazılım çözümleri 
ile yakın entegrasyon 
sayesinde bugün piyasada 
bulunan tek gerçek çok 
disiplinli platformu 
sunuyor. NX, farklı disiplin-
lerin tasarım ekipleri 
arasında işbirliği ve bilgi 
paylaşımını teşvik eden 
elektrik, mekanik ve kontrol 
sistemlerini birleştirir. 
Elektrik şemalarını ve 
cross-probing, designers of 
wiring diagrams ve harness 
configurations olarak 
adlandırılan 3D modelini 
birbirine bağlayarak birlikte 
çalışabilir, böylece hatalar 
nedeniyle maliyetli ve 
zaman alan tekrar işlerini 
önler.  
 
7. ELMA 
Bu bağımsız ve kullanımı 
kolay hafif görselleştirme 
aracı, tasarım incelemeleri, 
tasarım yinelemeleri ve 

doğrulama sırasında 
ECAD-MCAD işbirliğini 
güçlendirir. ELMA ile, ECAD 
ve MCAD tasarım dosyaları 
arasındaki tutarsızlıkları tek 
bir ortamda NX  JT dosyala-
rının yanında tüm büyük 
ECAD üreticilerinin ECAD 
şematik ve düzen dosyaları-
nı yükleyerek tespit 
edebilirsiniz. ELMA dosyala-
rı birbirine bağlar ve 
bileşenlerin, pin lerin ve 
trace lerin çapraz sorgulan-
masına izin verir ve takip 
edilen izlemenin revizyonu-
na izin verir. NX 12, tam 
MCAD analizine izin veren 
ELMA’ya benzersiz bir 
bağlantı sağlar. 
 
8. Routing 
NX 12, elektriksel ve 
mekanik yönlendirme 
konusunda önemli gelişme-
ler sağlar. Yönlendirme 
uygulaması tarafından 
korunan özniteliklerin, 
kullanımı kolay ve daha 
yetenekli olması, ihtiyaç 
duyduğunuz bilgilere daha 
kolay erişilmesini sağlar. 
Standart parçaları yenile-
mek daha kolaydır, çünkü 
bunları Refresh Stock 
Definition özelliğini 
kullanarak güncellenmiş 
stok tablolarıyla güncelle-
yebilirsiniz. Diğer iyileştir-
meler, spline yollarıyla 
tangency üzerinde daha 
fazla kontrol olanağı sunar, 
isterlere uyumlu kalmanıza 
yardımcı olur. 

9. Mechatronics  
Concept Designer 
MCD, mühendislik ekipleri 
arasında işbirliğini her 
zamankinden daha kolay 
hale getirir. Mekatronik 
İşbirliği Yapısı ile hangi NX 
uygulamasının kullanıldı-
ğından bağımsız olarak NX 
ile yazılmış tüm tasarımlar 
için otomasyon mühendisli-
ği elde edersiniz. Buna ek 
olarak, MCD’deki İşlemler 
gruplama ve mantıksal 
seçenekleri destekleyen NX 
geri kalanıyla aynı zaman 
çizelgesi arayüzü tarafından 
kontrol edilir. MCD’de takım 
tezgahlarını ve malzeme 
işlemeyi tanımlamak için 
kullanılan yetenekler ve ek 
yeni özellikler makinenizin 
tasarımlarını modellemeni-
zi ve simule etmenizi 
kolaylaştırdı. 
 
10. Mesh Editing  
Environment 
NX 12 ile, veri kalitesi 
analizi ve temizleme, 
geçişler, uzaklıklar oluştur-
ma, yüzeyleri birleştirme 
veya bölme, kullanıcı arayü-
zündeki iyileştirme gibi 
yeni Mesh Editing Environ-
ment araçları içeren özel bir 
düzenleme ortamı elde 
edersiniz. History-based ve 
history-free mesh  verilerini 
tek bir ortamda birleştire-
rek, yavaş ve pahalı geçişler 
yapmayı engelleyebilirsiniz. 
NX 12 ile Katmanlı imalat 
(additive manufacturing), 
kalıp tasarımı (mold 
design) veya diğer downs-
tream kullanımları için 
modellerinizi hazırlamak da 
daha kolaydır. 
 
11. Downstream use for 
convergent bodies and 
other Convergent 
Modeling enhance-
ments  
Ürün geliştirmedeki 
ilerlemelere baktığınızda 
- ister jeneratif tasarım 
(generative design) ister 

katmanlı imalat (additive 
manufacturing) isterse 
tersine mühendislik 
teknikleri (reverse enginee-
ring techniques) olsun - 
hepsinin ortak noktası 
faceted ya da mesh data ya 
dayanırlar. Şimdi, NX 12’de 
doğrudan facet gövdeleri 
üzerinde CAE analizi 
gerçekleştirebilirsiniz, 
böylece bir taramadan 
çeviriye gerek kalmadan 
doğrudan analizlere 
gidebilirsiniz. CAE’nin 
downstream kullanımına 
ek olarak, PMI’nin downs-
treamindeki convergent 
gövdelerinden yararlanmak 
için de ek özellikler 
bulunmaktadır. Bölge veya 
kurala göre facetleri 
seçebilir, facet yüzeylerini 
birleştirebilir ve bölebilirsi-
niz, istediğiniz tüm 
sonuçları elde etmek için 
facet verileri düzenlenirken 
hepsini daha kolay hale 
getiren facet bodyleri  
analiz edebilir ve onarabi-
lirsiniz. 
 
12. Feature2Cost 
NX 12’de sunulan tooling 
yeteneklerinin maliyetle-
mesi, plastik ve stamped 
parçaların üretim maliyet-
lerini kolayca belirlemenize 
yardımcı olur. Key geomet-
ric parametreleri ve 
özellikleri tanımlayarak ve 
bu bilgiyi Teamcenter Ürün 
Maliyet Yönetimi’ne 
(Teamcenter Product Cost 
Management (TCPCM)) 
sorunsuzca aktararak hangi 
bölümlerin en uygun 
maliyetli olduğunu ve 
hangisinin alt çizginize 
zarar vereceğini değerlen-
direbilirsiniz. Bu, önünüzde 
daha fazla bilgi sağlar, 
böylece önemli tasarım ve 
üretim kararlarınızı 
vaktinden önce yapabilirsi-
niz.

Bilgi için Ref No: 54794
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Genel Merkezleri Black 
Forest, Almanya’da bulu-
nan dişli kutusu ve motor 
üreticileri Framo Morat ile 
Dunkermotoren, sürücü-
süz taşıma sistemleri için 
kompakt tahrik sistemleri 
üretiyorlar. 
 
Sürücüsüz taşıma sistem-
lerinin son derece eko-
nomik ve üretken olduk-
ları kanıtlandı. Örneğin, 
büyük depolarda ve kargo 
ambarlarında bulunan 
malları sevk etmek için 
kullanılıyorlar. Genellikle 
“Otomatik Güdümlü Araçlar 
(AGV)” olarak adlandırılan 
bu araçlar, çeşitli parçaları 
ve hazır bileşenleri montaj 
ve üretim alanlarındaki 
işleme istasyonlarına taşı-
mak için de kullanılıyorlar. 
Genelde, ortam içerisinde 
yönlerini bulmak için 
gelişmiş sensör teknolo-
jileri kullanarak otonom 
çalışıyorlar. Güzergahları ile 

varış noktaları tümleşik bir 
bilgisayarda programlanıp 
kaydediliyor, motoru tahrik 
etmek için gereken elektrik 
gücü ise araçta bulunan şarj 
edilebilir aküler tarafından 
sağlanıyor. 
 
Kompakt araçlar uzun 
bir hizmet ömrü  
sunarlar 
AGV’ler özellikle akülerini 
defalarca şarj etmeye gerek 
olmadan uzun mesafeler 
kat edip uzun bir süre 
boyunca çalışabildiklerin-
de son derece üretken ve 
ekonomiktirler. Ancak bu, 
tasarım ve yapıları konu-
sunda bazı özel ihtiyaçlar 
doğurur. Özellikle, gerek 
araçların gerek araca monte 
edilen bileşenlerin hafif ve 
kompakt olmaları gerekir. 
AGV üreticileri özellikle 
tahrik sisteminden yüksek 
bir güç yoğunluğu ve enerji 
verimliliği beklerler. Bu 
noktada karşılaşılan sorun 

ise, depolardaki dağıtım 
sistemleri için kullanılan 
taşıma araçlarının giderek 
küçülen yapıları nedeniyle 
bu tahrik sistemleri için 
artık oldukça az yer kalmış 
olmasıdır. Zira bu, ekse-
nel yerleştirilmiş elektrik 
motorları ile çok kademeli 
alın dişlilerine ve planet 
dişlilere sahip standart 
tahrik ünitelerinin, toplam 
uzunlukları nedeniyle bu 
araçlara monte edilemeye-
cekleri anlamına gelir.    
 
Eisenbach merkezli dişli 
üreticisi Framo Morat ile 
Bonndorf merkezli motor 
üreticisi Dunkermotoren, 
AGV üreticilerinin ihtiyaç-
larını dikkate alarak son 
derece kompakt bir DC 
tahrik sistemi geliştirdiler 
ve uyguladılar. Sistemin 
Framo Morat tarafından 
tasarlanan tekerlek dişli-
leri son derece etkileyici 
özelliklere sahip. Framo 
Morat özel tahrik sistemleri 
geliştirme bölümü sorum-
lusu Wolfgang Sühling, bu 
dişli kutusu tasarımının bir 
AGV tahrik sisteminde ilk 
kez kullanıldığını belirterek 
şunları söylüyor: “Bu dişli 
kutusu tasarımı, kompakt 
ebatlarının yanı sıra 
özellikle taşıma araçlarına 
sıkça monte edilen teker-
lek ve dişli kayışlı tahrik 
sistemleri için birbirinden 
farklı avantajlar sunuyor.” 
Planet dişli veya alın dişlisi 
kullanılan konvansiyonel 
tekerlek veya kayışlı tahrik 
sistemlerinde, çıkıntı yapan 

milin içine uygulanan yük 
dağılımı nedeniyle yatak-
lara yüksek radyal yükler 
uygulanır. Dişli kutusuna 
monte edilen yatakların bu 
yüklere dayanabilmeleri 
gerekir. Oysa, yivli makaralı 
rulmanlara veya ön yüklü 
konik makaralı rulmanlara 
sahip standart mil yatakları 
bazı önemli dezavantajlar 
barındırır. Sühling bu konu-
da, “Bilyalı rulmanlar birbiri 
arkasına yakın bir şekilde 
yerleştirildiklerinde, çıkıntı 
yapan mil ucuna uygulanan 
radyal yükler yataklara 
ağır yük binmesine yol 
açarlar. Tasarım kısıtlama-
ları nedeniyle ortaya çıkan 
geniş yatak kleransı ve kısa 
yatak boşluğu, çıkış milinin 
ve planet taşıyıcı gibi bazı 
şanzıman bileşenlerinin 
eğimli bir konum almaları-
na yol açar. Bunun sonu-
cunda ise dişliler çok çabuk 
aşınır ve ihtiyaç duyulan 
hizmet ömrü ile güvenilirlik 
garanti edilemez. Ayrıca, 
milin eğimli olması gürültü 
emisyonunun artmasına 
da yol açar. Ön gergili 
konik makaralı rulmanlar 
daha yüksek radyal yükleri 
kolayca destekleyebilseler 
de, özellikle kısmi yük 
aralığındayken yivli bilyalı 
rulmanlardan daha fazla 
yatak kayıpları yaşarlar. 
Üstelik bunlar yivli makaralı 
rulmanlardan daha büyük 
ve daha ağırdırlar” diyor. 
Bu nedenle, Black Forest’lı 
dişli kutusu uzmanları, 
elektrik motoruna flanşla 
sabitlenen klasik alın dişlisi 
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ve planet dişli kutularına bir 
alternatif aramaya başla-
dılar.   
 
Kompakt tasarım 
yüksek radyal kuvvetleri 
kolayca destekler  
Yeni geliştirilen tekerlek 
dişlilerinde, yüksek radyal 
yükleri absorbe etmek için 
standart bilyalı rulman-
lar kullanılır. Sühling bu 
konuda, “Bu dişli kutusu 
tasarımı, dişli kutusunun 
bazı özel işlevleri hakkında 
da fikir veriyor. Örneğin tüm 
dişli kutusu dar bir tekerlek 
poyrasına monte edilebili-
yor” diyor. Bu dişli kutusu 
tipinde, tahrik mili ile çıkış 
mili, birbirlerinin içinde 
koaksiyel olarak yerleştirili-
yor. Radyal kuvvetler, delikli 
mil aracılığıyla iki bilyalı 
rulman arasında neredeyse 
merkezi olarak dağıtılır. 

Bilyalı rulmanlar arasındaki 
küçük klerans, delikli çıkış 
milinin bükülme sertliğine 
katkıda bulunur ve bu mil 
neredeyse hiç bükülmez.  
 
Bir planet dişli kutusu, 
torkları tahrik mili ile 
çıkış mili arasına aktarır. 
Tahrik tarafı ile çıkış tarafı 
arasındaki hızlar için gerekli 
şanzıman oranlarını sağlar. 
Dunkermotoren tarafından 
sunulan elektronik kontrol-
lü DC motorlarda bu oran 
genellikle i = 20 ila i = 30 
arasındadır. Planet taşıyıcı 
yok sayılabilecek kadar az 
eğildiğinden, dişli kutusu 
son derece sessiz çalışır.  

Tüm tahrik sistemi paketini 
oldukça kompakt bir hale 
getirmek amacıyla, konik 
bir dişli kutusu, DC motoru 
tekerlek dişlilerinin giriş 
miline bağlar. Bonndorf’ta-

ki Dunkermotoren Ürün 
Müdürü Stefan Tröndle, “Bu 
kombinasyon sayesinde, 
mümkün olan en küçük 
montaj alanıyla maksi-
mum enerji yoğunluğu 
elde edebiliyoruz” diyerek 
ekliyor: “%90’ın üzerinde 
verimliliğe sahip elektronik 
kontrollü fırçasız motorla-
rımız ile son derece hafif 
ve düşük kayıplı konik ve 
planet dişli kutularımızın 
ideal kombinasyonu, tüm 
tahrik sistemi için yüksek 
verimlilik ve bu sayede 
yüksek enerji verimliliği 
elde edebilmemizi sağlıyor. 
Bu yenilikçi tahrik sistemi, 
taşıma araçlarının son 
derece yüksek verimli ve 
düşük maliyetli olmasında 
kritik rol oynuyor.”  
 
Özel modüler 
yapılandırma 
Tahrik üniteleri, AGV üreti-
cilerinin özel ihtiyaçlarına 
göre yapılandırılır. Diğer 
taraftan, motor ve dişli 
kutusu üreticileri de kendi 
mevcut modüler sistem-
lerini kullanarak teslimat 
sürelerini ve yatırım geri 
dönüşlerini kısaltabilirler. 
İki şirket, kendi standartlaş-
tırılmış modüler bileşenleri-
ni bir araya getirerek ihtiyaç 
duyulan tahrik sistemini 
üretebilirler.  
 
Bu amaçla, Dunkermo-
toren, BG serisi ürün 
gamından elektronik akım 
yönü değişimli DC motorlar 
sunmaktadır. Bu motorlar, 
modele bağlı olarak 10 V ila 
60 V DC arasında çalışırlar. 
24 V besleme voltajıyla 
1100 W kalıcı tahrik gücü 
üretebilir ve kısa süreliğine 
maksimum 2600 W güce 
ulaşabilirler. Entegre akım 
yönü değişimli modellere 

ek olarak, tümleşik hız 
kontrollü veya elektronik 
konumlandırma üniteli 
versiyonlar da mevcuttur. 
Entegre elektronik üniteleri, 
tüm sürüş profillerinin kay-
dedilip çağrılabilmesi gibi 
işlevlere de imkan tanırlar. 
CANopen, Profibus veya Et-
herCAT veri yolu sistemleri, 
daha üst düzey kontrolörler 
ile veri alışverişi yapılabil-
mesini sağlar. Dunkermo-
toren, modüler bir bileşen 
seçeneği olarak, ilgili motor 
boyutuna uygun frenler de 
sunar. Motor üreticisi, yazı-
lım ve motor kontrol ünitesi 
aracılığıyla “Emniyetli Tork 
Kesme (STO)” işlevi de uy-
gulayabilir. Bu işlev, tahrik 
sistemlerinin emniyetli 
çalışmasını sağlar ve kritik 
durumlarda personel ile 
ekipmanın tehlikelere karşı 
korunmasına yardımcı olur.  
 
Framo Morat tarafın-
dan tasarlanan tekerlek 
dişlileri, 350 Nm nominal 
çıkış torkuna sahip standart 
planet dişli serisindeki 
dişli bileşenlerine dayanır. 
Eisenbach’lı dişli kutusu 
üreticisi, çıkış milinin dış 
hatlarını ve tork desteğini 
müşterinin ihtiyaçlarına 
göre özelleştirebiliyor, 
örneğin dişli kayışlar için 
standart dişler, müşteriye 
özel mil-göbek dişleri veya 
tekerlek jantları için flanş 
delikli düz miller sunabi-
liyor.
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STÖBER piyasaya, yüksek 
verimli, kompakt ve sağlam 
bir motor klasmanı sunuyor.
Benzersiz bir STÖBER yeni-
liği; LeanMotor. Asenkron  
motordan daha hafif ve 
küçük, bir servo motordan 
daha ekonomik ve sağlam. 
Asenkron motorlar size çok 
büyük ya da verimsiz mi 
geliyor? Veya servo motora 
göre daha ucuz, fakat bir 
asenkron motor kadar 
sağlam bir alternatif mi arı-
yorsunuz? STÖBER pazara, 
asenkron motor ile servo 
motor arasına konumlanan 
yepyeni bir klasman getirdi: 
Lean Motor. 
 
Adından da anlaşılabile-
ceği gibi “yalın” bir yapıya 
sahip. Lean Motor üzerinde 
encoder olmayan bir servo 
motor gibi düşünülebilir. 
Ancak bir asenkron motor 
gibi sağlam ve güçlü, nere-
deyse bir servo motor gibi 
yüksek performanslı, hassas 
ve kompakt. Motorların 

verimliliği %96 ‘ya kadar 
çıkabiliyor ve ilgili perfor-
mans grubunda bulunan 
IE4 verimlilik sınıfını da 
aşabiliyor. Makina tasa-
rımcıları artık, Lean Motor 
kullanarak daha kompakt 
makinalar tasarlayarak aynı 
zamanda kullanıcıları için 
de çok daha az enerji tüke-
terek işletme maliyetlerini 
en aza indiren ve en az 
bakım gerektiren çözümler 
sunabilecek.  
 
SC6 ve SI6 tipi sürücüler ile 
Lean Motor’da encoder bu-
lunmamasına rağmen hız 
ve tork kontrolü değişken 
tüm devirlerde (0 d/dk’dan 
maksimum d/dk’ya kadar) 
sağlanabilmektedir. Hızdaki 
sapma %1’den az, pozisyon 
hassasiyeti ise maksimum 
±1° olarak gerçekleşmek-
tedir. En büyük avantajı 
ise; bunu ilave hiç bir kablo 
veya ekranlama gerektir-
meden sadece standart 
bir güç kablosuyla yapa-

bilmesi. Opsiyonel olarak 
da bu motor STÖBER’in 
ürettiği pek çok redüktör ve 
aksesuar ile (örneğin ; fren 
modülü) ile kombine olarak 
da kullanıcılara sunulabil-
mektedir. 
 
Günümüz asenkron 
motorlarda kullanılan 
yüksek miktarlardaki bakır 
kullanımı zorunluluğu, bu 
motorları oldukça büyük 
ve ağır hale getirmektedir. 
Örneğin bu tip motorların 
kullanıldığı ve motorun 
makinanın hareketli olan 
kısımlarında bulunduğu 
uygulamalarda (slider, 
uçan testere, asansör,vs) 
bu ağırlık tasarımcıya, bu 
eksenlerin istenilen ivme-
lerde hareket ettirilmesinde 
kullanılacak motor ve/veya 
redüktör seçimini yaparken 
daha büyük ürün seçimi 
yapmalarına sebep olmak-
tadır. Lean Motor seçimi, 
makina tasarımcısına daha 
az alanda daha dinamik 
işler yapabilen makinalar 
tasarlama imkanı sağlar. 
Ayrıca, bu motor üzerinde 
herhangi bir elektronik 
malzeme (encoder ve ilgili 
elemanlar) kullanılmadı-

ğından, bir servo motora 
göre titreşimlerden ve 
salınımlardan daha az 
etkilenir, bu faktörlere bağlı 
arıza oluşumu da böylece 
önlenmiş olur.  

Lean Motor

Bilgi için Ref No: 54796
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550 N Tutma Kuvvetlerine Kadar Çıkabilme

52mm Çapında Ve Sürekli 440Nm 
Güç Verebilir

Schmalz yeni seri manyetik tutucuları ile tutma kuvvetlerini 
artırarak daha yüksek kuvvetler ile taşıma imkanı sağlamak-
tadır. Manyetik tutucular ile ferro manyetik malzemelerin 
taşınması, üzerinde delik bulunan saç parçaların, farklı form-
lardaki malzemelerin ve vakumla tutmakta sorun yaşanan 
parçaları taşıma konusunda kolaylık sağlamaktadır. 
 
Schmalz farklı tutma kuvvetlerini gösteren 4 tip, SGM 20-30-
40-50 tutucu modelleri mevuttur. SGM 50 modeli en yüksek 
tutma kuvveti olan 550 N tutma kuvvetlerine çıkabilmek-
tedir. SGM-HP (High Performence) modelleri yüksek tutma 
kuvvetleri sağlamakta özellikle ağır malzemelerin ve hızlı 
robotik proseslerde taşınmada kolaylık sağlamaktadır. SGM-
HT (High Tempreture) versiyonu ise yüksek sıcaklık olan mal-
zemelerin taşınmasında kullanılmaktadır. Sıcak işlem yapılan 
proseslerde 250 ° C kadar dayanım sağlayabilemektedir.

Manyetik tutucular taşıma proseslerinde emniyetli taşıma 
imkanı sağlar. Basınçlı hava ile kontrol edilebilen tutucu 

manyetiği açıp kapatmak için sadece 2.5 bar basınçlı hava 
yeterli olmaktadır. Ayrıca bir elektriğe ihtiyaç duymamamk-
tadır. Elektrik veya basınçlı havanın kesilmesi durumunda 
bile son pozisyonunda kalabilmekte olan manyetik tutucu 
SGM sayesinde malzemenin düşmesi engellemiş olur. 
Basınçlı hava düşmelerinden etkilenmeyen manyetik tutucu 
düşük basınçlarda çalışabilmektedir.Opsiyonlu olarak sen-
sörlü modeli sayesinde manyetiğin pozisyonu hakkında bilgi 
alınabilmektedir. 
 
Tutucuların gövdesi yüksek dayanımlı alüminyum malze-
meden yapıldığı için hafif ve kompakt bir yapıya sahiptir. 
Üç tarafında bulunan bağlantılar sayesinde farklı şekillerde 
mevcut gripper üzerinde kolayca montajı yapılabilir. Schmalz 
manyetik tutucular özellikle mekanik tutucular ve clamplerin 
yerine bir çok uygulamada tercih edilmektedir. Özellikle hafif, 
kompakt ve kolay kullanım avantajları ön plana çıkmaktadır.  

Ensatek Mühendislik’in temsilciliğini yaptığı Maxon’un 
optimize edilmiş manyetik devre ve özel rotoru ile yeni fırça-
sız DC motorları yüksek tork sağlar. EC-i 52 motorlar yüksek 
kaliteye ve uygun fiyata sahiptir.  
 
Günümüzde özellikle robotik ve endüstriyel otomasyon gibi 
uygulamalarda Güçlü ve kompakt DC motorlar için artan bir 
talep oluşmaktadır. İsviçre’li motor uzmanı Maxon Motor, 
bu özel ihtiyacı karşılamak için fırçasız DC motor serisini EC-i 
Yüksek Tork ile genişletti. Bu motor ailesine en son eklenen 
üye en büyük ve en güçlü olan 52mm çapında ve sürekli 

440mNm verebilen EC-i 52 dir. EC-i 52 ile uyumlu redüktör, 
enkoder ve sürücü modeller bulunmaktadır. EC-i 52 Yüksek 
Torkun gövdesi ve flanşı çelikten yapılmıştır bu da motoru 
son derece sağlam yapar. Ayrıca çok hızlı ısınmaz. Maxon 
Motor’un Güney Kore fabrikasında üretilen EC-i 52, bu sayede 
mükemmel fiyat / performans oranı sunar. EC-i 52 fırçasız 
DC motor istendiğinde bir enkoder ve redüktör ile kombine 
edilebilir ve maxon motorun pozisyon kontrolörleri veya hız 
ve tork kontrolörleri ile sürülebilir.

Manyetik Tutucular

Fırçasız DC Motor

Bilgi için Ref No: 54797

Bilgi için Ref No: 54798
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IT Sektörü, gün geçtikçe 
büyümekte ve hayatımızı 
etkilemektedir. Sektör 
büyüdükçe bu alanda kul-
lanılan cihazlarda da ciddi 
gelişmeler yaşanmaktadır. 
IT sektörünün gelişen bu 
önemli cihazlarının elektrik 
kesintilerinden korunması 
için de Tescom var gücüyle 
çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Özellikle bu alanda 
sunduğu ürünlerin bir 
kaçını aşağıda sizlere açık-
lamak isteriz. Bu ürünler, 
DS Power SH Serisi UPS’ler, 
Rack Tipi UPS’ler, Modüler 
UPS’ler ve STS’lerdir.  
 
DS Power SH Serisi Kesin-
tisiz Güç Kaynaklarını IT 
sektörüne özel kılan yanları, 
çok daha kompakt ve az yer 
kaplayan bir yapıda olmala-

rıdır. Cihazın aküleri, cihazın 
altında özel bir bölmede yer 
almaktadır. Bu durum, akü-
ler ile birlikte cihazı mono 
blok bir yapıda görmemize 
ve kurulum esnasında çok 
daha rahat konumlandır-
mamıza yardımcı olmakta-
dır. Ayrıca cihaz içerisinde 
kullanılan 3-Level tekno-
lojisi de yüksek verimlerde 
çalışmayı ve düşük yüklerde 
daha iyi performans almayı 
mümkün kılmaktadır. 
 
Rack tipi UPS’ler, halihazır-
da 19 inç rack kabinetlerin 
olduğu yerlerde sıkça tercih 
edilen ürünlerdendir. Bu 
tipte 1, 2, 3, 6 ve 10kVA 
ürün seçenekleri ile kulla-
nıcılar için Tescom çözüm-
leri mevcuttur.  Çok daha 
yüksek güçler söz konusu 

olduğunda da sıklıkla Mo-
düler UPS’ler kullanılır. Bu 
noktada 10kVA’lık güç mo-
dülleri ile toplam 20kVA’lık 
ürünlerden başlayarak 
50kVAlık güç modülleri ile 
tek kabinde 500kVA güç 
değerine çıkılabilmektedir. 
Bu ürünlerin 3 adedini 
paralel yapıda çalıştırarak 
da 1500kVA güç değeri elde 
edilebilir.                               
 
Veri Merkezleri ve büyük 
sistem odalarında sıkça 
kullanılan ürünlerden bir 
tanesi de Statik Transfer 
Anahtarı’dır. Bu ürünler bir 
sistemi en az iki farklı şebe-
keden besleyebilmek için 
kullanılırlar. UPS’den farkı 
akülerinin olmamasıdır ve 1 
şebeke girişi değil 2 şebeke 
girişi olmasıdır. STS, seçil-
miş şebekeden yükü bes-
lerken olası bir dalgalanma 
veya bozukluk durumunda 
otomatik olarak 5 ms gibi 
kısa bir sürenin altında 
ikinci şebekeye geçmekte-

dir. UPS’lerden farklı olarak 
kısıtlı bir süre değil sürekli 
besleme sağlayabilmek-
tedir. Buna karşın kullanıl-
dığı yerlerde birden fazla 
elektrik kaynağı olması 
gerektiğini tekrar belirt-
mek gerekir. Ayrıca birden 
fazla kaynak ve birden fazla 
yükü beslemek için farklı 
topolojiler oluşturmak da 
mümkündür. Tescom olarak 
monofaze 32A ile 120 
Amper aralığında; trifaze 
50A ile 800A aralığında STS 
çözümlerimiz mevcuttur.

IT Sektörü için UPS’ler

Bilgi için Ref No: 54799
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Neugart’ın HLAE planet 
redüktörü hijyenik alan-
larda ve gıda sanayinde kul-
lanılmak üzere özel olarak 
geliştirilmiş ve tasarlanmış-
tır. Dünya çapında Hijyenik 
Dizayn ile geliştirilen ilk 
planet redüktörü olan bu 
ürünümüz, hassas sanayi 
kollarında üretimden bekle-
nen yüksek talepler konu-
sundaki eksiklikleri gideren 
bir yenilik olmuştur.  
 
HLAE redüktörünün 
geliştirilmesinde yürürlükte 
olan standartlar ve yönet-
meliklerin şartları sürecin 
başından itibaren tutarlı bir 
şekilde takip edildi. Neu-
gart bir EHEDG üyesi olarak 
bu talepleri öteden beri 
göz önünde bulundurur, 
Hygienic Design alanında 
uzmanlar tarafından koyu-
lan emniyet düzenlemele-
rini destekler ve bunların 
taleplerini yerine getirir.   
 
Elektropolisaj yüzeyi, 
kullanılan malzemesi ve 
redüktörün üzerinde düz 
alanlardan tutarlı bir şekil-
de kaçınılması sonucu HLAE 
yüksek Hijyenik Dizayn 
taleplerini yerine getirmek-

tedir. Neugart HLAE planet 
redüktörleri, ilaç, gıda 
ve kozmetik ürünlerinin 
güvenilir ve temiz koşullar 
altında üretilmesinde en 
esaslı unsurlardan biridir.

Hygienic Design Nedir?

Hygienic Design’den ilaç, 
gıda, kozmetik ve biyotek-
nik sanayilerinde üretimde 
kullanılan makinelerin, 
tesislerin ve bileşenlerin 
yapı ve tasarımlarının 
hijyen şartlarına uygun ve 
gerektiği gibi temizlene-
bilecek şekilde yapılmış 
olması anlaşılır.  
 
Bundan başka, Hygienic 
Design düzenleme yö-
netmeliklerinde, hijyen 
nedeniyle tehlikeli olabi-
lecek konstrüksiyonlardan 
sakınmak, hâttâ bunları 
önlemek için farklı ilkeler 
tanımlanmaktadır.  
 

Hygienic Design  
Konsepti Neden Gerekli? 
Sanayi kollarının birçok 
alanında hijyen koşullarına 
çok yüksek beklentiler 
yöneltilir. Makine imalat ve 
endüstriyel mühendislik şir-
ketleri ve bileşen üreticileri 
de bu beklentilere cevap 
vermek zorundadır. Hijyen 
koşullarına son derece has-
sasiyet göstermek zorunda 
olan üreticiler gıda, kimya 
ve ilaç endüstrileridir. Bu 
endüstri kolları için hijyen 
olmayan üretim koşulları 
“olası en büyük kaza” 
anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle bu alanlarda ge-
çerli olan standartlar daha 
da yükseltilmiştir. 
 
Economy Hygienic  
Design planet  
redüktörleri 
HLAE redüktör serisi önemli 
özelliklere sahiptir. Dünya-
nın sertifikalandırılmış ilk 
“Hijyenik Dizayn” planet 
redüktörüdür. Radyal yönde 
cıvatalar olmadığından 
esnek montaj özelliğine sa-
hiptir, yüksek performanslı-
dır, kolay ve hızlı temizlene-
bilir. İlaç, kozmetik ve gıda 
sanayilerinin özel ve hassas 
uygulamalarında kullanı-
ma son derece elverişlidir. 
Özellikleri; Esnek montaj 
koşulları, benzersiz, dairesel 
hatlar, temizliği hızlı ve 
kolay, sertifikalı güvenlik, 
her yere monte edilebilir, 
ekstra yağlama gerektir-
mez.            
 
Neugart Hygienic Design 
planet redüktörleri aşağıda 
belirtilen yönergelere göre 
üretilir: 
 
• 2006/42/EG Makine yö-
nergesi (Ek 1, Madde 2.1): 

Gıda maddeleri makineleri, 
ilaç veya kozmetik ürünleri 
makineleri 
 
• DIN EN 1672-2-2005: Gıda 
maddeleri makineleri, Ta-
sarım için genel prensipler, 
Bölüm 2: Hijyen kuralları 
 
• EHEDG, 8 nolu doküman: 
Hijyenik ekipman dizayn 
kriterleri 
 
• 3-A® Yedek Parçalar ve 
Sistem Bileşeni Yeterlilik 
Sertifikası (RPSCQC) 
 
• 3-A® RPSCQC for (17-11) 
Şekillendiriciler, dolum 
makinaları ve Sıvı maddeler 
için sızdırmazlık kontey-
nerleri 
 
• 3-A® RPSCQC for (23-
06) Viskoz malzemelerin 
(akışkan) paketleme ve 
ambalajma makinaları 
 
• 3-A® RPSCQC for (41-03) 
Kuru ürünler için mekanik 
konveyörler 
 
• 3-A® RPSCQC for (73-01) 
Kesici mikserler, karıştırıcı-
lar ve karıştırma makinaları 
 
• 3-A® RPSCQC for (75-01) 
Kayışlı bantlı taşıyıcılar

Planet Redüktörleri

Bilgi için Ref No: 54800
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Endüstri 4.0, üretim 
sektöründe “moda” olan 
bir terimden çok daha 
fazlasıdır. Bu kavram, dijital 
gelecek hakkında yenilikçi 
düşünmeye hazırlıklı olan 
fabrikalara gerçek avantaj-
lar ve rekabetçi kazanımlar 
sunabilecek olan birçok 
tamamlayıcı parçadan 
oluşan bir araçtır. Mesela, 
akıllı sensörleri ele alalım. 
Akışkan gücü teknolojileri 
için en yeni akıllı sensör 
teknolojileri, uygun şekilde 
seçildiğinde ve uygulan-
dığında kestirimci bakım 
gibi stratejiler üzerinde 
olumlu etkiye sahip olabilir. 
Endüstri 4.0 teknolojisinin 
bir parçası olarak gerçek 
zamanlı veri toplama (akıllı 
sensörler aracılığıyla), 
bakım işlemlerini gerçek-
leştirmek için durdurma 
süresini planlamayla ilgili 
kararları etkileyebilir. Bu 
kararlar, verimliliği artır-
mak ve gittikçe kısalan 
müşteri teslimat program-
larını yetiştirmek açısından 
avantaj sağlayabilir. 

Kestirimci ve önleyiciba-
kım karşılaştırması
Bakım işlemleri, fabrikaya 
göre değişiklilik gösterir 
ancak geleneksel olarak 
tepkisel veya önleyici 
stratejileri temel alırlar. 
Tepkisel stratejilerde, kayıp 
üretim ve beklenmedik 
masraflar genellikle karşı-
laşılan sonuçlardır. Önleyici 
stratejilerde ise genellikle 
sistemler ve parçalar, gerek-
tiği için değil genel bakım 
prosedürlerinde listelendiği 
için onarılır. Bu durum da 
gereksiz masraflara neden 
olur. 
 
Bu sorunlar göz önüne 
alındığında kestirimci 
bakım, sektördeki kuralları 
değiştirebilecek yenilikçi bir 
yöntem olarak karşımıza 
çıkar. Kestirimci bakım, 
büyük ölçüde Endüstri 
4.0 teknolojisinin ortaya 
çıkmasıyla gelişmiştir. Uzun 
bir süredir, makinelerdeki 
hareket kontrol ekipman-
larını izlemek mümkündür. 
Akışkan gücü sistemlerinde 

(pnömatik, elektropnöma-
tik, hidrolik, elektrohidrolik) 
bu süreç genellikle aktüa-
törün konumu ve geçidin 
açık ya da kapalı olması gibi 
etkenler etrafında şekillenir. 
Ancak artık durum izleme 
konusunda yepyeni bir 
seviyeye ulaşılmıştır. Bu se-
viyede bakım personeli sıra 
dışı bir şey olup olmadığına 
karar verebilir.  
 
Her işlemin bir “kalp atışı” 
vardır. Burada sorulması 
gereken soru bu kalp atı-
şının zaman içinde değişip 
değişmediğidir. Örneğin, bu 
“kalp atışı” yavaşlayabilir 
veya hızlanabilir. Akıllı sen-
sörler de işte bu noktada 
yarar sağlar.  
 
Akışkan gücü sistemlerinde 
kullanılan en yeni sensör 
teknolojileri, önceki yıllarda 
kullanılan sensörlerden 
biraz farklıdır. Örneğin, çıkış 
kartındaki basit kontak-
törler tarafından çalıştı-
rılan geleneksel solenoid 
valflerin yerini günümüzde 
sıcaklığı, gerilimi, akımı 
hatta garanti kapsamındaki 
taleplerde kullanılabilecek 
döngü sayısını izlemek için 
dahili diyagnostik algılama 
özelliğine sahip ağ destekli 
cihazlar almaktadır. Bu sen-
sörlerin ürettiği yüksek veri 
miktarı, fabrika yöneticile-
rinin endüstriyel ekipman-
ları çalıştırma ve bakımını 
yapma yöntemlerini değiş-
tirmesi için oldukça büyük 
bir fırsat sunar. Bu durum, 

özellikle Endüstri 4.0 üretim 
stratejilerinin gittikçe artan 
ivmesi göz önüne alındığın-
da geçerlidir. 
 
Akıllı Bakım  
Gömülü akıllı sensörler, 
günümüzde konnektörler, 
hortumlar, borular, pom-
palar, motorlar, aktüatörler 
ve filtreler gibi birçok düşük 
seviyeli akışkan gücü ürün-
lerine entegre edilebilir. Bu 
entegrasyon Endüstri 4.0 
teknolojisi kurulumunun 
parçasıdır. Bu kavramın 
ortaya çıkardığı temel 
fırsatlardan biri kestirimci 
bakımla ilgilidir. Örneğin 
kontrol valflerinde üretilen 
diyagnostik veriler, güç 
sorunlarını giderme konu-
sunda çok değerli olabilir. 
Akışkan gücü sistemlerin-
deki temel endişelerden 
biri, valflerin yanlış şekilde 
ateşlenmesine neden ola-
bilen uzun kablo yollarında 
hattın ilerisinde meydana 
gelebilecek voltaj düşüm-
leridir. Normalde, osiloskop 
olmadan bu sorunun ana 
nedenini tespit etmek 
imkansızdır. Buna karşın, 
her valf manifold nodunda 
gerilim algılama özelliği 
olsaydı döngünün belirli 
noktalarında tüm maki-
nedeki gerilim düzeylerini 
kaydetmek için bir “swee-
per” programı yazılabilirdi. 
 
Akıllı sensör teknolojisi, 
aynı zamanda hidrolik 
hortum veya konnektör 
sızıntılarını tahmin etmeye 

Akıllı Sensörler, Kestirimci Bakıma Nasıl Yardımcı Olur? 

Devamı Yan Sayfada
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de yardımcı olabilir. Bir 
hortum veya konnektör 
üzerinde doğru noktalara 
yerleştirilen titreşim sen-
sörleri ve toplanan verileri 
izleme sistemine iletecek 
olan araçlar sayesinde 
hidrolik sızıntı olasılığını 
tahmin edebilen doğru 
bir eğilim analizi yapmak 
ve kaydetmek için basit 
bir program yazılabilir.
Benzer bir strateji, hidrolik 
aktüatörde sızıntıya neden 
olan piston sızdırmazlık ele-
manlarını tespit etmek için 
kullanılabilir. Bir silindir, 
doğru seçilmiş bir gömülü 
sıcaklık sensörü kullanıl-
dığında bakım personelini 
beklenmedik sıcaklık değer 
farklarıyla ilgili uyarabilir. 
Bu değer farkları piston 
sızdırmazlığının delindiğini 
gösterebilir. 
 
Birleşik iletişim  
standartları  
Tabii ki Endüstri 4.0 destekli 
sensörler seçmenin yanı 
sıra bu sensörün diğer 
cihazlarla iletişim kurmasını 
sağlamak da önemlidir. Bu 
nedenle akıllı cihazlarının 
ve alt sistemlerinin açık 
iletişim standartlarını 
ve en iyi uygulamaları 
barındırması için merkezi 
bir strateji benimseyen 
sensör satıcıları seçilme-
lidir. IO-Link, sensörler ve 
aktüatörlerle iletişim kurma 
amacını taşıyan ve uluslara-
rası standart (IEC 61131-9) 
olarak benimsenen ilk I/O 
teknolojisidir. Bu açık proto-

kol, Endüstri 4.0 dünyasını 
bileşen seviyesine getirir 
ve farklı teknolojiler ve 
üreticiler arasında birlikte 
çalışabilmeyi sağlamada 
önem taşır. 
 
Örneğin iş parçası ham 
maddelerini kavramak ve 
imalat makinesinde gerekli 
konumlara yerleştirmek 
için kullanılan pnöma-
tik bir cihazı ele alalım. 
Burada yakında meydana 
gelebilecek bir arıza için 
solenoid valflerdeki bobin 
gerilimi izlenebilir. Bu 
tür bir durumda IO-Link, 
düşük seviyeli cihazlarla 
bütçenize uygun bir iletişim 
yöntemi sunabilir. IO-Link, 
bu cihazları hareket kontrol 
cihazlarına bağlar, bu 
cihazlar ise fabrika ağına 
ve gerektiğinde buluta 
bağlanır.  
 
Akıllı sensörler ve diğer En-
düstri 4.0 destekli cihazlar, 
diğer üreticilerin ürünleriyle 
iş birliği içinde çalışma-
lıdır. Hatta bağlı dijital 
çözümlerin değeri, birlikte 
çalışma özellikleri ile doğru 
orantılıdır. Kuruma özel çö-
zümlere yer yoktur; üçüncü 
parti ürünler, uygulamalar 
ve platformlar ile birlikte 
çalışılabilecek, açık ve çift 
yönlü bir mimari kullanıl-
malıdır.  
 
Güvenlik konusu 
Güvenlik, Endüstri 4.0 hak-
kında konuşurken sürekli 
tekrar edilen bir konudur. 

Hatta bu sorun birçok 
fabrikayı makinelerini ve 
cihazlarını buluta bağlama 
ve bileşen düzeyinde arıza 
tahmini ve performans 
optimizasyonu için gerekli 
bilgileri edinme kararını 
almaktan vazgeçiren etken-
lerin başında gelir. 

Bu konu hakkında endişe-
leri olan ve nasıl ilerleyebi-
leceği konusunda yardım 
arayan tüm şirketler için 
doğru tedarikçiyi seçmek 
hayati önem taşır. Çok çe-
şitli, ileri seviye uygulama-
larda çalışarak elde ettikleri 
teknik bilgilerini ve pratik 
deneyimlerini paylaşabile-
cek tedarikçiler seçmek çok 
önemlidir. Özellikle akışkan 
gücü kurulumlarında, 
seçilen tedarikçi en doğru 
bilgileri elde etmek için 
sensörlerin hangi noktalara 
entegre edilmesi gerek-
tiği, toplanması gereken 
verilerin türü ve elde edilen 
sonuçları en kullanışlı şe-
kilde MRO (bakım, onarım 
ve işletme) personeline 
sunulması konusunda tav-
siye verebilmelidir. Yenilikçi 
ve ileri görüşlü tedarikçiler, 
güvenli, uçtan uca Endüstri 
4.0 destekli sistemler 
oluşturmak için hareket 
ve depolamada en iyi veri 
şifreleme yöntemlerini 
uygulamaya çalışmaktadır.  
 
Büyük resim 
En yeni sensör teknolojisini 
kullanmak, artık yalnızca 

konum ve hız gibi etkenleri 
izlemekten çok daha fazla-
sıdır. Gerçek zamanlı olarak 
toplanan veriler sayesinde 
kullanım ömrüyle ilgili 
kestirimci bakımın uygulan-
masını kolaylaştırabilecek 
hayati bilgiler elde edilir. Bu 
veriler, bir makinenin veya 
sistemin doğru şekilde ça-
lışmadığını ya da optimum 
verimliliğine ulaşamadığını 
belirleyebilir. Sensörlerin 
sorunlarının erken bildiril-
mesi, sistem operatörlerinin 
gereken onarıcı bakımı, 
üretim hacminin az olduğu 
veya durdurulabildiği 
zamanlarda araştırmasını, 
gözden geçirmesini ve 
planlamasını sağlar. Bu 
işlem bir gecede, bakım 
amaçlı planlı fabrika kapa-
nışı süresinde veya önemli 
teslimat programlarını en 
az etkileyebilecek dönem-
lerde gerçekleştirilebilir. 
Accenture ve GE tarafından 
yapılan bir araştırmada 
kestirimci bakımın, bakım 
maliyetlerinde %30’luk bir 
düşüş, ekipmanların bo-
zulmasından kaynaklanan 
üretim hattı arıza süresinde 
ise %70’e kadar azalma 
sağlayabildiği bulunmuştur. 
Açıkça görüldüğü üzere 
en yeni akıllı sensörlerin En-
düstri 4.0 ortamının bir par-
çası olan kestirimci bakım 
stratejilerinin uygulanması-
na katabileceği değer hafife 
alınmamalıdır.

Bilgi için Ref No: 54775
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Lazer kesim, derin çekme, 
çapak alma, kesme, hadde-
leme, depolama, taşıma… 
metal yüzeyleri üretim, 
işleme, dağıtım ve montaj 
aşamalarının her birinde 
muazzam zorlanmalara 
maruz kalırlar. Yüzey koru-
yucu folyoların üreticileri 
sürekli daha akıllı çözümler 
geliştirerek bu olumsuz 
etkilere meydan okurlar ve 
aynı zamanda daha yüksek 
üretkenlik ve rantabilite 
sağlarlar. 
 
Örneğin lazer kesimde. 
Fiber lazer ve CO2 lazer 
için şimdiye kadar farklı 
koruyucu folyolar kul-
lanılmak zorundayken, 
POLIFILM PROTECTION 
tarafından üretilen evrensel 
kullanılabilir yeni ULF lazer 
folyolarıyla (Universal Laser 
Folien) depolama ihtiyacı 
çok azaltılabilmektedir.  
 
Dahası, her iki lazer yönte-
mi için de elverişli olan ULF 
folyolarla artık bir ön kesim 
(buharlaştırma) gerekme-
diğinden sac levhaların 
işlenmesinde büyük hız 

artışı sağlanmaktadır. Temiz 
kesim kenarları doğrudan 
doğruya tek bir işlemde 
kurum izleri bırakmadan 
ve tekrar işleme gereği 
olmadan başarılmaktadır.
Yeni ULF folyoların özel 
yüksek performans ürünü 
olan koyu gri renkli PF84 
C PV2 ULF folyo ile ayrıca 
lazer makinesinin kesim 
hızı ilk defa folyo kullanımı 
yüzünden sınırlanmıyor ve 
püskürtücülerin kirlenmesi 
önleniyor. 
 
Derin çekme folyoları: 
PVC yerine PE kullanımı-
Folyo uzmanı Alman POLI-
FILM PROTECTION şirketi, 
lazer folyolarında olduğu 
gibi derin çekme folyoların-
da da çığır açan teknolojik 
ilerlemeler kaydetti. Şim-
diye kadar paslanmaz çelik 
saclarda –örneğin evyeler 
için– şekillendirmenin 
fazlalığı nedeniyle yalnızca 
PVC bazlı çok elastik ve 
yırtılmaz koruyucu folyo-
lar kullanılabilmekteydi. 
Bunların dezavantajları ise, 
yüksek maliyet ve bertaraf 
etme problemleridir. 

POLIFILM PROTECTION 
firması PF V derin çekme 
folyolarıyla, PVC için tipik 
olan avantajlı özellikleri 
polietilen bazlı folyolarla 
gerçekleştirmeyi başar-
mıştır. Bu yeni folyolar 
hiçbir kısıtlama olmadan 
PVC folyolarında görüldü-
ğü kadar mükemmel bir 
şekillenme davranışına ve 
minimum mekaniksel kuv-
vete sahiptir; yeni folyolar 
aynı zamanda paslanmaz 
çeliklerin derin çekme 
işlemleri için gerekli diğer 
vasıflara da sahiptir. Bu 
vasıflardan bazıları örneğin, 
kabartmalı/yapılandırılmış 
dokulu yüzeyler üzerinde 
yüksek yapışma kuvveti ve 
zor biçimli folyoların bile 
kolayca çıkarılabilmesini 
sağlayan muazzam yırtılma 
direncidir. Polietilen 
folyolar oldukları için de PF 
V folyolar aynı zamanda 
REACH standardına da 
uygundur, dolayısıyla so-
runsuz bertaraf edilebilirler 
ve geri dönüştürülebilirler. 
 
Ne çıkar? Easypeel kolay 
çıkarılan folyolar

Zemin ister masif levha ol-
sun, ister ince sac: Bir metal 
koruyucu folyonun yapışma 
kuvveti, metal imalat ya da 
uygulama sırasında kalk-
mayacağı şekilde ayarlan-
mış olmalıdır. Öte yandan 
ihtiyaç duyulduğunda da 
kolayca, parçalanmadan ve 
artık bırakmadan çıkarı-
labilmelidir. Bu bakımdan 
doğru tutkal formülünü 
geliştirmek başlı başına 
bir sanattır. POLIFILM 
PROTECTION firmasının 
ürün programında yer alan 
Easypeel kolay çıkarma 
özellikli folyolarda tutkalın 
formülü öyle seçilmiştir 
ki, folyoyu çekip çıkarırken 
gerekli kuvvet, daha yüksek 
sıyırma hızlarında artmak 
yerine azalmaktadır. Böy-
lece folyo hızlı, güvenli ve 
artık bırakmadan çıkarı-
labilmektedir. Etkinlik ve 
verimlilik böylece burada 
da bir aradadır. 
 
Boyalı saç levhalar için 
parlak performans 
Özellikle boyalı metal yü-
zeyler büyük özen ister. PO-
LIFILM PROTECTION firması 

Metal Yüzeyler İçin Koruyucu Folyolar
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plastisol, polyester ve PVDF 
bazlı boya sistemleri için 
farklı parlaklık ve pürüzlülük 
derecelerine sahip koruyucu 
folyolar üretmektedir. Boyalı 
yüzeylerin şekillendirme-

sinde folyolarda aranan özel 
sağlamlık şartlarını yerine 
getirebilmek için farklı ya-
pışma kuvveti kademelerine 
sahip yüksek yırtılma dirençli 
folyolar kullanılmaktadır. 

Bir seçim kriteri: ürün 
çeşitliliği 
Bir folyo üreticisinin yenilik-
çilik gücü ve ürün geliştirme 
yetkinliği en iyi, metaller için 
yüzey korumasına yönelik 
ürün portföyünün içerdiği 
çeşitlilikten anlaşılır. Çünkü 
malzemelerin farklı işlemler-
le ve çok çeşitli kimyasallarla 
ve maddelerle kaplandık-
ları veya işlem gördükleri 
bu alanda, adaptasyon 
yeteneğinin önemi başka 
her yerden daha büyüktür. 
Örneğin POLIFILM PROTECTI-
ON ürün yelpazesi, korunan 
metal yüzeyine tamamen 
nötr davrandıkları için alü-

minyum lamba reflektörlerin 
son derece yüksek yansıtma 
oranını olumsuz etkilemeyen 
folyolardan oluşmaktadır. 
Seride tutkal kaplamalı PE 
folyoların yanı sıra birlikte 
çekilmiş (ko-ekstrüzyonlu) 
kendiliğinden yapışan PE 
folyolar da yer almaktadır. 
POLIFILM PROTECTION folyo-
ları; alüminyum, paslanmaz 
çelik ve boyalı metal yüzeyler 
üzerine koruyucu folyo ola-
rak, lazer folyo, derin çekme 
folyosu, Easypeel folyo vs. 
kullanımlar içindir.

Anuga Foodtec fuarında 
20-23 Mart tarihleri arasın-
da 7.1. Hol A38 B39 nolu 
stantta B&R, adaptif imalat 
için ürün taşımacılı-ğında bir 
devrim sergiliyor. ACOPOSt-
rak esnek taşıma sistemi ile 
B&R kullanıcı dostu olma 
konusunda eşsiz özellikler 
sunuyor ve üretim ekonomi-
sini ve verimliliğini tamamen 
yeniden tanımlıyor. ACO-
POStrak gıda sektörünün 
hijyen gerek-sinimlerini 

karşılamaktadır. Hızlı taşıma 
üniteleri ACOPOStrak’i 
yiyecek içecek sektöründe 
tek ürün üretiminde bir 
taşı-macılık çözümü haline 
getiriyor. 
 
Endüstriyel IoT için  
Edge-Computing 
Esnek Edge mimarisi ve güç-
lü APROL çözümleri ile B&R 
dijital dönüşümün öncüsü 
oluyor. B&R Edge-Controller 
veri kaynaklarının analiz-

lerini uygular ve sensörden 
Cloud’a kadar tüm operatif 
seviyelerde şeffaf bir erişim 
imkanı sunar. Böylece tesis 
işletmecileri, makinelerin 
performans değerlerini doğ-
rudan etkileyen hedeflenmiş 
ayarlamaları yapabilirler.  
 
Her Seviyede Verimlilik 
B&R standı ziyaretçileri 
doğrudan Web bağlantısın-
dan sensöre kadar olan tüm 
avantajları keşfedecekler. 

POWERLINK, openSAFETY, 
OPC UA ve PackML gibi açık 
standartlarla B&R kusursuz 
ve üreticiden bağımsız bir 
iletişim imkanı sağ-lamış 
oluyor. Bu da gösteriyor ki 
şirket, paketleme sektörü-
nün geleceğini benzersiz 
genel tesis verimliliği (OEE), 
azaltıl-mış toplam sahip 
olma maliyeti (TCO) ve öngö-
rülebilir bakım ile  yeniden 
belirliyor.

Ürün Taşımacılığı ve IoT Çözümü
Sensörden Cloud’a Kadar Tüm Operatif 
Seviyelerde Şeffaf Bir Erişim İmkanı

Bilgi için Ref No: 54801
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Türkiye Modern fabrikalar, 
sensörlerini ve aktüatörleri-
ni daha akıllı hale getirmek 
için endüstriyel ağlara git-
tikçe daha çok yönelmekte-
dir ve pnömatik sistemlerde 
akıllı hareket kontrolüne 
ulaşmanın yollarından biri 
kesinlikle Sürekli Konum 
Sensörleri (CPS) gibi akıllı 
sensörlerin uygulanmaya 
başlanmasıdır. Bu akıllı 
cihazlar, daha gelişmiş, 
verimli ve etkili fabrika 
otomasyonuna imkân 
tanıyarak iki yollu veri 
akışıyla gerçek bir Endüstri 
4.0 ortamını oluşturmaya 
yardımcı olur. 
 
“Akıllı pnömatik” teknoloji-
sinin üç temel yapı taşından 
biri olan (işlemciler ve ileti-
şim protokolleriyle birlikte) 
yeni akıllı sensör teknolojisi, 
pnömatik hareket kontro-
lüne istihbarat özelliğini 
katmak ve genellikle zorlu 
ve sert çalışma koşullarında 
gerekli olan sürekli veriyi 

sağlamak için geliştirilmiş-
tir. 
 
Akıllı fabrikalar 
Birçok üreticinin, “akıllı 
fabrika” kavramının ne 
olduğu ve neler sunabilece-
ği hakkında kendine özgü 
fikirleri ve yorumları vardır. 
Ancak gömülü bileşenlerin 
ek istihbarat toplayarak 
makineler arası iletişimi 
sağlaması ve müdahale 
olanağı sunması gerektiği 
konusunda herkes hemfikir-
dir. Tüm bu fikirler, sistem 
mimarileri ve bu kadar çok 
yeni sensörün ağ aracılı-
ğıyla nasıl iletişim kuracağı 
gibi daha pratik konulara 
indirgenebilir. 
 
Sürekli konum algılama 
özelliğinin potansiyelini 
daha iyi anlamak için 
öncelikle nasıl çalıştıkla-
rını anlamak gereklidir. 
CPS, silindirdeki pistonun 
doğrusal konumunu 
sürekli olarak algılamak için 

temassız teknoloji kullanır. 
Sensör tarafından iletilen 
veriler, izlemeye olanak ta-
nır ve bilgi iki yönlü olarak 
aktığında ve aktüatörler 
kullanıldığında kontrol 
imkânı sağlar. Sonuçta, 
pnömatik olarak harekete 
geçirilen süreçler “akılsız” 
süreçler olmaktan çıkarak 
akıllı süreçlere dönüşür. 
Yani konumsal veriler kulla-
nılabilir hale gelir. Bu veri-
ler arıza süresine veya olası 
verimlilik kaybına neden 
olabilecek sorunların hızlı 
bir şekilde tespit edilmesini 
sağlayarak izleme ve kont-
rol kabiliyetini geliştirir. 
Akıllı sensörlerin istihbarat 
fonksiyonu, bilgi toplama 
ve üst düzey kontrol cihaz-
ları ve/veya yerel ağlarla 
iletişim kurma özelliğini 
içerir. Daha da önemlisi 
piston mıknatısının hızlı, 
hassas ve yüksek çözünür-
lüklü olarak algılanması için 
ayrı konum kodlayıcılarına 
ve ek mekanik parçalara 

gerek kalmaz. Bu sayede 
uygulama masrafı en aza 
indirilir. 
 
Kolay montaj 
Ortak T slotu veya C slotu 
boyutlarına sahip silindirler, 
doğrusal sürgüler ve kav-
rayıcılar için yeni sensörler, 
ek aksesuarlara gerek 
olmadan monte edilebilir. 
Yuvarlak gövdeli, bağlantı 
çubuğu ve profil silindirler 
gibi diğer silindir türleri için 
basit bir adaptör kullanmak 
yeterlidir. Silindir gövde-
sine bu şekilde dışarıdan 
monte edilebilen sensörler, 
karmaşık entegrasyon ge-
reksinimlerini veya piston 
kolunun delinmesi gerek-
liliğini ortadan kaldırır. 
Ayrıca bu tasarım hızlı ve 
basit sensör bakımı veya 
değişimi sağlar.  
 
Uygulama avantajları 
Sürekli konum algılama 
özelliğinin temel avantajları 
arasında kaliteyi izleme ve 
süreç kontrolü ile destek 
optimizasyonu sağlama 
özelliği sayılabilir. Bu tek-
noloji, özellikle kârlı işletim 
için kalite, tekrarlanabilirlik 
ve hızın en önemli koşul 
olduğu kâğıt veya film 
işleme gibi germe uygula-
malarında kullanışlıdır.  Bu 
uygulamalarda, verilerin 
konum sensörleri aracılı-
ğıyla uzaktan okunması, 
süreçten sapmaların hızlı 
bir şekilde görülmesini ve 
buna göre harekete geçil-
mesini sağlar. Bu sayede 
süreçler optimize edilir ve 
kestirimci bakım stratejileri 
desteklenir.

Akıllı Pnömatik Uygulaması
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Ayrıca daha birçok uygu-
lama türü de bu tekno-
lojiden faydalanabilir. Bu 
uygulamalar, malzeme 
taşıma, tüketim ürünleri 
ambalajlama, küçük bileşen 
montajı ve makine imalatı 
gibi uygulamaları kapsar. 
Hatta güneş panelleri 
güneşi takip ederken panel-
lerin konumsal kontrolünü 
sağlamak gibi işlemler için 
yenilenebilir enerji sektö-
ründe de kullanılabilir. Şok, 
titreşim, nem, kimyasal 
madde ve su girişine 
karşı uygun dayanıklılık ile 
sürekli konum algılama, çok 
uzun bir süre boyunca zorlu 
ortamlarda kullanılabilir. 
 
İki yollu veri akışı 
Sensör verilerinin gele-
neksel ayrık veya analog 
sinyaller aracılığıyla 
izlenmesi tek yollu ileti-
şimdir. Bu iletişim türü, 
otomatik süreçlerin uzaktan 
izlenmesi gibi işlemler için 
yeterlidir. Ancak Endüstri 
4.0 stratejilerini uygula-
mak için iki yollu iletişim 
gereklidir. İki yollu iletişim, 
Profinet veya IO-Link gibi 
bir ağa bağlantıyı gerekti-
rir. Pnömatik sistemlerde 
CPS uygulaması açısından 
bu iletişim türü, yalnızca 
izlemeyi değil aynı zaman-
da başlangıçta ve/veya 
bakım değişimleri sırasında 

otomatik yapılandırmayı 
da içerir. Sektördeki birçok 
trend arasında bu akıllı 
fabrika konsepti, tepkisel 
bakım yaklaşımından pro-
aktif bir bakım yaklaşımına 
doğru ilerlemektedir. Akıllı 
sensörler kullanıcıya arıza 
durumundan önce sorunun 
ne olduğunu gösterebilirse 
bakım personeli onarımları 
önceden planlayarak arıza 
süresinden kaçınabilir. Bir-
çok durumda, sensörlerin 
sorunları erkenden bildir-
mesi, sistem operatörleri-
nin gereken onarıcı bakımı 
üretim hacminin az olduğu 
veya durdurulabildiği 
zamanlarda araştırmasını, 
ele almasını, planlama-
sını ve programlamasını 
sağlar. Onarıcı bakım bir 
gece içinde yapılabilir 
veya fabrikanın bakım için 
kapatılmasının planlandığı 
bir zaman dilimi sırasında 
gerçekleştirilebilir. 
 
Akıllı üretim fabrikaları, 
kestirimci bakım yaklaşımı-
nı yalnızca büyük miktarlar-
da sensör verisi topladığın-
da benimseyebilir. Ayrıca 
bu verilerin gerçek zamanlı 
olarak toplanması gerekli-
dir. Birçok farklı ürün üreten 
şirketler için akıllı üretimin 
temel avantajlarından olan 
üretim hattı çeşitliliği de 
kararları desteklemek ve 

daha sonra hatları düzen-
leyip yeniden dengelemek 
için verilere ihtiyaç duyar. 
Her iki durum için de en 
önemli etken satıcıdan ba-
ğımsız olmasıdır. Bu sayede 
kullanıcılar kendilerine 
özgü süreçleri için optimum 
sistem bileşenlerini kulla-
nabilir ve birleştirebilir. 
 
IO-Link ile Güçlendirme 
Endüstri 4.0 üretim 
stratejilerinin başarısındaki 
bir başka önemli etken, 
sensörler ile kontrol cihaz-
ları ve aktüatörler arasın-
daki bağlantıyı kurmak için 
doğru protokolü seçmektir. 
Bu noktada IO-Link, verileri 
almak ve daha sonra ciha-
za/aktüatöre bir parametre 
indirmek için iki yönlü 
iletişime olanak tanıyarak 
ideal çözümü sunar. Bu 
sayede süreçler uzaktan 
ayarlanabilir. 
 
IO-Link, Siemens tarafın-
dan 2008 yılında piyasaya 
sürülen ve nispeten yeni 
sayılabilecek bir iletişim 
protokolüdür. Bu protokol, 
uluslararası standart olarak 
benimsenen sensör ve 
aktüatör iletişimindeki ilk 
IO teknolojisidir (IEC 61131-
9). Yani cihazlar yaygın 
olarak kullanılan tüm 
endüstriyel ağ sistemleri 
ve otomasyon sistemleriyle 

aynı şekilde, kurumsal 
kaynak planlama (ERP) 
düzeyine kadar, entegre 
edilebilir. Ancak IO-Link 
teknolojisinin bir endüst-
riyel ağ sistemi olmadığı 
unutulmamalıdır. IO-Link, 
saha cihazları ve otomasyon 
sistemi arasında noktadan 
noktaya iletişim kurulma-
sını sağlar. Bir endüstriyel 
ağ sistemi arabirimini, en 
düşük saha düzeyindeki bir 
cihaza kadar entegre etmek 
genellikle pahalıdır. IO-Link 
ise daha basit ve ekonomik 
bir sistemdir.  
 
IO-Link avantajlarına; 
IO-Link cihazının otomatik 
olarak algılanması ve pa-
rametrelendirilmesi, cihaz 
izleme ve sistem kontrolü, 
çalışma sırasında değişiklik 
yapabilme ve yedek parça 
maliyetini azaltma dahildir. 
 
Sonuç olarak akıllı sen-
sörlerin gücünü ortaya 
çıkarmanın yolu, sistem 
kontrolü bilgilerine erişimi 
kolaylaştırmaktan geçer. 
IO-Link, programcıların 
bilgileri doğrudan gerekli 
noktaya (bir HMI ekranı, 
sinyal lambası veya bakım 
talebi) göndermesini 
sağlamak için dairesel veri 
değişimi özellikleri sunar. 
Sensör veya aktüatör para-
metrelerinin değiştirilmesi 
ve ayarlanması gerekirse bu 
işlem üretim hattı çalışma-
ya devam ederken uzaktan 
yapılabilir. Bu sayede fabri-
kanın bakım için kapanma-
sı, durdurulması ve gereksiz 
masraflar önlenebilir.

Bilgi için Ref No: 54776
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Honeywell (NYSE: HON) 
bugün tesis personelini kri-
tik endüstriyel iş faaliyetleri 
konusunda eğitmeye yö-
nelik artırılmış gerçeklikle 
(AR) sanal gerçekliğin (VR) 
kombinasyonunu kullanan 
bulut tabanlı bir simülasyon 
aracını tanıttı. Önümüzdeki 
beş yıl içinde endüstriyel 
tesislerde personelinin 
yüzde 50’sinin emekliye 
ayrılacak olmasına bağlı 
olarak Honeywell Con-
nected Plant Skills Insight 
Immersive Competency 
eğitim düzeyini artırıp yeni 
ve modern yöntemlerle 
sunarak, yeni endüstriyel 
çalışanların oryantasyon 
sürecini hızlandırmak üzere 
tasarlandı.  
 
Honeywell’in ileri eğitim 
çözümü veri analitiklerini 
içeren karma gerçeklikle 
Honeywell’in çalışan 

yetkinliği yönetimindeki 25 
yıllık deneyimini birleş-
tirerek, iş başı eğitimine 
yönelik interaktif bir ortam 
oluşturuyor. Bu ortam 
dünyanın ilk ve tek bağım-
sız holografik bilgisayarı 
olan Microsoft HoloLens 
sistemini ve Windows 
Mixed Reality başlıklarını 
kullanarak ilgili personeli 
becerilerine ilişkin eğiten ve 
test eden Honeywell C300 
kontrolörüne yönelik çeşitli 
arıza , bağlantı ve güç kay-
nağı problemleri gibi çeşitli 
senaryoları simüle ediyor. 
Honeywell Connected Plant 
program direktörü Youssef 
Mestari, konu hakkında 
şunları söyledi: “Yaşlanan iş 
gücü gibi büyük eğilimler 
endüstri şirketlerine artan 
oranda baskı uygulamak-
tadır. Sonuçta tesis perfor-
mansını, çalışma süresini, 
güvenilirliği ve emniyeti 

doğrudan iyileştirmek 
üzere endüstri çalışanlarını 
yetkilendiren “Immersive 
Competency” gibi modern 
yöntemlerle daha yaratıcı 
ve etkin eğitim sunulması 
için büyük bir ihtiyaç bulun-
maktadır.” 
 
Buluttan erişilen sanal or-
tamlar aracılığıyla spesifik 
iş faaliyetlerini simüle eden 
Honeywell çözümü takım 
arkadaşlarıyla ya da eğitim-
ciyle etkileşimde bulunma 
ve iletişim kurmanın doğal 
bir yöntemini sunuyor. Bir 
uçuş simülatörüne benzer 
olarak, eğitim alan kişiler 
güvenli şekilde kararlarının 
ve eylemlerinin sonuçlarını 
deneyimleyebiliyor. Bu 
yaklaşım geleneksel eğitim 
yöntemlerine kıyasla beceri 
korumayı yüzde 100’e kadar 
artırırken, teknik eğitim-
lerin uzunluğunu yüzde 

150’ye kadar kısaltıyor. 
İlaveten çalışanların eğitim 
gelişimi resmi yetkinlik 
yönetimi sisteminin bir 
parçası olarak izleniyor.  
 
Microsoft Karma Gerçeklik 
genel müdür Loraaine 
Bardeen’in konu hakkın-
daki görüşleri şöyledir: 
“Honeywell’in Windows 
Mixed Reality platformu 
ve cihazlarıyla birlikte 
endüstriyel eğitim ve 
yetkinlik gelişimi konusun-
daki benzersiz yaklaşımı 
dijital dönüşümü proaktif 
ve yaratıcı olarak harekete 
geçiren lider bir endüstriyel 
oyuncunun iyi bir örneğidir. 
Bu çözüm, gerçek sonuç-
lara dayalı olarak eğitim 
etkinliğini ölçerek endüstri-
yel çalışan yetkinliğini tesis 
performansına doğrudan 
bağlayan ilk çözümdür.” 
 
Honeywell Connected 
Plant, verileri tesislerin 
ve işletmelerin daha iyi 
işletilebilmesini olanaklı 
kılan bir açılıma dönüştürü-
yor. Honeywell, bu özelliği 
eşsiz etki alanı uzmanlığıyla 
ve performansı maksimize 
etmek üzere prosesleri, 
varlıkları, insanları ve 
işletmeyi birbirine bağlama 
konusundaki gelişmiş ana-
litik yetenekleriyle sağlıyor. 
Honeywell’in siber güvenlik 
çözümleri ise verilerin artan 
dış tehditlere karşı güvenli 
kalmasını garanti ediyor.

AR/VR Simülatörü 

Bilgi için Ref No: 54803
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Suyun devridaimi için kul-
lanılan santrifüj pompala-
rında sık sık arızalarla karşı 
karşıya kalan Romanya’daki 
büyük bir CHP (birleşik ısı 
ve güç) santrali, NSK ve 
yerel distribütöründen rul-
manları yerinde inceleme-
lerini istedi. Sonuç olarak, 
arızanın kaynağı olarak 
pompa rulmanlarının 
yetersiz yağlandığı saptandı 
ve NSK, DDU keçe ve yüksek 
sıcaklık gresine sahip bakım 
gerektirmeyen rulmanların 
kullanılmasını önerdi. Top-
lamda, bu rulmanlar 28.970 
€ yıllık maliyet tasarrufu 
sağlarken, aynı zamanda 
performansta da önemli bir 
iyileştirme sağladı. 
 
NSK çözümüne geçmeden 
önce CHP santrali, her üç 
ayda bir santrifüj pompa-

larında rulman arızaları 
yaşıyordu. NSK tarafından 
yapılan analizde, kötü keçe 
performansının bir sonucu 
olarak yataklardan yağ 
sızıntısı görüldü. 30 tane 
pompayla tesis, rulman 
değiştirme, yağ ikmali ve 
bakım konularında önemli 
miktarda harcama yapıyor-
du. Duruş zaman maliyetini 
eklediğimizde, yeni bir 
stratejinin gerekli olduğu 
belirginleşti. 
 
CHP santrali, NSK’nın yerel 
distribütöründen rulman 
ömrünü uzatma ihtimalini 
değerlendirmelerini istedi. 
Donanımın yaşı ve keçenin 
kötü durumu göz önünde 
bulundurulduğunda, yağ 
sızıntılarını önlemek için bir 
tasarım değişikliği düşü-
nülmedi. Bunun yerine, üç 

pompada yüksek sıcaklık 
gresli NSK DDU Keçeli Sabit 
Bilyalı Rulmanlar’ın kulla-
nıldığı bir deneme yapıldı. 
Altı aylık çalıştırmadan 
sonra herhangi bir arıza 
meydana gelmemesi ile 
birlikte, tüm pompalar için 
NSK çözümünün uygulan-
ması kararı alındı. Kullanımı 
takip eden 12 ayın ardından 
sıfır arıza kaydedildi.

NSK’nın DDU Keçeli Sabit 
Bilyalı Rulmanları yüksek 
kaliteye sahip, rulman 
ömrünü% 80’e kadar 
arttıran ultra temiz çelikten 
imal edilmiştir. Süper 
hassas taşlanmış yuvar-
lanma yolları gürültüyü en 
aza indirgemek, yağlama 
maddesinin dağıtımını ve 
ömrünü artırmak için özel 
olarak honlanırken, patentli 
keçeler en zorlu ortamlarda 

kirliliğe karşı direnç göste-
rir. Bu tip rulmanların bir di-
ğer avantajı da preslenmiş 
çelik kafesidir; burada sıkı 
bir şekilde kontrol edilen 
boşluklar ve sürgülü kafes 
cepleri sürtünmeyi azaltır 
ve yağlama maddesinin eşit 
dağılımını sağlar. Yağ, su ve 
kirliliğe karşı iyi bir direnç 
ile birlikte yüksek sıcaklık 
direnci ve hız kabiliyeti 
sunar. 
 
Sonuç olarak, düşük rulman 
maliyetlerinin yanı sıra 
duruş zamanı, bakım ve 
yağ yenileme maliyetlerini 
de ortadan kaldırarak CHP 
santrali için hesaplanan 
yıllık maliyet tasarrufu 
sağlandı.

Keçeli Sabit Bilyalı Rulman Uygulaması

Bilgi için Ref No: 54818
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Kennametal, derin 
boşluk ve oyuklarda, uzun 
dik kenarlar boyunca 
ve eski hantal bağlama 
donanımlarıyla delmede 
uzun süredir varolan takım 
rijitliği sorununu ortadan 
kaldırıyor. 
 
Delik delmek için bir iş 
parçasının derin kısımlarına 
ulaşmak gerçekten can 
sıkıcı durumlar yaratabili-
yor. Daha önce konik boyları 
ve havacılık endüstrisinde 
kullanılan matkapları dene-
diniz, ancak dolu karbürden 
imal edilmiş olmalarına 
karşın bu takımlar bile 
takım tutucudan dışarıya 
doğru istem dışı kayma 
eğilimi gösterirler.  Büyük 
olasılıkla bu sorunlara 
karşı özel tasarımla uzatılan 
matkap tutucuları kulla-
narak mücadele ettiniz, 
fakat bu tutucular sadece 
pahalı olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda işlevsellikleri 
belirli sabit boylarla sınırlı 

olmaktadır. Çift açılı veya 
ER tip sıkma pensli uzatma 
adaptörlerini de denemekte 
fayda sağlanabilir, ancak 
bunlar da yeterince kom-
pakt yapıya sahip değiller 
ve herhangi bir salgı veya 
dengesizlik durumunda 
Boy/Çap oranlarında 
aşırılığa neden olmaktadır-
lar. Eğer matkap ilerleyişi 
yeterince kötü değilse, artık 
esneyen ve titreşim yaratan 
bir tutucu ile mücadele edi-
yorsunuz demektir. Deliğin 
diklik hassasiyeti tartışılır 
duruma gelir, takım ömrün-
de kısalma sözkonusudur 
ve matkabı doğru şekilde 
kullanmak üzere ilerleme 
hızlarını düşürdüğünüzde 
verimlilik de azalır.  Elbette 
daha iyi bir çözüm olanağı 
vardır.  
 
Yılların getirdiği 
deneyim 
İşte Kennametal´de tam 
olarak böyle düşünüyor. 
PA takım üreticisi Latrobe, 

yakın zamanda bu zorlukla-
rı aşarken esnekliği arttırıp 
maliyeti düşüren yeni bir 
hidrolik takım tutucu 
uzatma adaptörü geliş-
tirdi. Kennametal Takım 
sistemleri kıdemli müdürü 
Michael Schuffenhauer, 
şirketin yaklaşık 30 yıldır 
hidrolik takım tutucular 
ürettiğini ve sonuç olarak 
bunların arkasında yatan 
teknoloji ile ilgili yeterince 
bilgili hale geldiğini açıklı-
yor. Bu yeni takım varolan 
bu kapsamlı deneyimden 
faydalanmaktadır. 
 
“Müşterilerimize;”Derin 
boşluk ve oyuklarda, 
karmaşık yapısallı ceplerde 
nasıl delik deliyorsunuz? 
Eski hantal takım tutucular 
ve bağlama donanımların-
dan kaynaklanan sorunlar 
yaşıyor musunuz?´ diye 
sorduk diyor Schuffenha-
uer. “Bu sorunlara karşı 
nasıl uğraş verdiklerini ve 
varolan çözümlerinin et-
kinliğini öğrenmek istedik. 
Bu bağlamda daha iyi bir 
çözüm geliştirmek için yola 
çıktık.” 
 
Hidrolik tutucularla 
gelen mutluluk 
Kennametal´in yeni 
Hidrolik takım tutucu (HC) 
uzatma adaptörleri serisi 
bu amaca uygun bir şekilde 
beklenti ve istekleri karşıla-
maktadır. Michael Schuf-
fenhauer bu ürünü bugün 
varolan diğerler ürünlerden 
farklı kılan bir dizi önemli 
özellikleri aşağıda sıralıyor;  
 
- 2,5 x D ölçüsünde 
olağanüstü takım ömrü ve 

delik kalitesini sağlayan (en 
yakın rakibin elde ettiğinin 
yarısı kadar) 3 (0,00012 inç) 
mikron (μm)  aralığında sal-
gı -25,000 devirde G2.5 sı-
nıfında dengelendiğinden, 
yüksek mil hızlarında büyük 
oranda düşük titreşim 
 
- Tutucu gövdesinde 
yerleşik hidrolik bağlama 
düzeneği sayesinde daha 
fazla titreşim sönümleme 
yeteneği 
 
İçten soğutmalı özelli-
ği sayesinde soğutma 
sıvısı besleme kanallarının 
kolay kurulumu sağlanır; 
Hortumlar veya adaptörler 
gerekli değildir. 
 
- Ultra ince tasarım,örneğin 
12 mm´lik matkabın 20 
mm´lik tutucu gövdesine 
(veya ¾-inç bir şafta ½-inç  
matkap) bağlanmasını 
sağlar. 
 
- Minimum maliyetle mak-
simum esneklik sağlayan, 
inç ve metrik ölçülerde 
çeşitli kısaltma kovanları 
mevcuttur. 
 
Matkap ve rayba şaftları 3 
mm’ye (0.125 inç) kadar 
uzatılabilir. 
 
- Dönme özellikli ve sabit 
takımları kapsayan uygula-
malar için uygundur.  
 
“HC Uzatma adaptörlerimiz, 
bir modüler sistemin esnek-
liğine gereksinim duyan, 
ancak özel bir çözümün 
getirdiği masraf ve kısıtla-
malarıyla geleneksel takım 
şaftlarından kaynaklanan 

Derin Kısımlarda Delik Açma
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sınırlamalardan kaçınan 
müşterilimiz içindir,» diyor 
Michael Schuffenhauer. 
“Bu yeni ürünün, sağladığı 
iyileştirilmiş performans ve 
kullanım kolaylığı sayesinde 
kısa bir sürede piyasadaki 
lider matkap uzatma adap-
törü konumuna geleceğine 
inanıyoruz. Özellikli eşsiz 
tasarıma sahip bir takım.”   
 
Yüksek hıza kolay  
erişilen yol 
Kullanım kolaylığı, artık 
şirink bağlamalı cihaz ve 
aletlere gereksinim duyul-
maması anlamına gelmek-
tedir. Takım boyları eksenel 
olarak 10 mm’ye (0,393 inç) 
kadar ayarlanabilir. Şaft 
sonunda bulunan özel ola-
rak taşlanmış pah, takımın 
hidrolik takım tutucunun 
içine girişini ve yerleştiril-
mesini kolaylaştırır. Hazır 
standart anahtar ağzı, tork 
anahtarı kullanımına gerek 
olmaksızın güvenilir ve 
kolay kullanım sağlar. Tek 
parçalı bir tasarım, bakıma 
dayalı kirlilik ve kesintiler-
den kaynaklanan endişeleri 
ortadan kaldırır. En önem-
lisi, bağlama düzeneği 
operatörden operatöre de-
ğişkenlik gösteren bağlama 
çeşitliliğini ortadan kaldırır. 

“Bu önemli bir nokta,” diye 
belirtiyor Michael Schuffen-
hauer. “Geleneksel sıkma 
pensli somun sistemleri ile 
takım değiştirme sırasında 
uygulanan tork miktarı 
farklılık gösterebilir ve bu 
nedenle salgı ya da kayma 
olasılığı artar. Benzer olası-
lık rakip hidrolik tutucuların 
uzatma adaptörlerinde de 
sözkonudur.  
 
Ancak bizim çözümümüzle, 
aşırı ya da az sıkma olasılığı 
ortadan kalkar. Önemli olan 
sadece son derece hassas 
olması değil, her defasında 
son derece doğru hassasiye-
te sahip olmasıdır.” 
 
İç yapıya bir bakış 
Kendine özgü tüm perfor-
mansına göre sade tasa-
rıma sahiptir. HC Uzatma 
adaptörünün iç kısmına 
herhangi bir h6 toleranslı 
takım şaftı kolayca yerleş-
tirilir ve sıkıştırma vidası 
ünitenin sonuna oturana 
kadar döndürülür. Bu işlem, 
ünite içerisindeki bir hid-
rolik pistonun ileriye doğru 
hareket etmesini sağlar, 
konumlandırma kovanı ile 
birlikte sıkıştırır ve  takımın 
kavranarak bağlanmasını 
gerçekleştirir. 

Benzer şekilde, tutucu al-
nından 2.5xD olarak ölçülen 
toplam salgı 3 (0.00012 
inç) mikron (μm) değerini 
aşmaz ve Uzatma adaptörü-
nün üstün denge özellikleri, 
ürünün günümüzdeki yük-
sek devirli takım tezgahları 
için ideal olarak seçilmesine 
yol açar. 
 
Michael Schuffenhauer’ 
e göre günün sonunda 
müşteriler, en güvenilirlikli, 
daha ekonomik ve  öngörü-
lebilir şekilde kolay temin 
edilebilen, kullanımı kolay 
takımlama ve donanımla 
parça işlemeyi ümit ederek 
ürün elde etmek isterler. 
HC Uzatma adaptörü 
tüm bu kriterleri ve daha 
fazlasını sağlar. “Daha geniş 
kapsamlı bakıldığında, HC 
Uzatma adaptörü size şirik 
bağlama hassasiyeti ile 
birlikte sıkma pensli tutucu 
sisteminin esnekliğini sunar 
ve her ikisinden de daha 
kolay bir kurulum sağlar. 
Böylece en iyi çözüme ka-
vuşursunuz. Ayrıca HC´nin 
olağanüstü eşsiz hassasiyeti 
ve dengesi sayesinde, ta-
mamen mekanik bağlama 
sistemlerinin sunduğu 
standart altı takım ömrü ve 
performansı ile yetinmek 

zorunda kalmazsınız. Bu 
ürünün programımızda 
yer almasından dolayı çok 
memnunuz.” 
                                
Kennametal´in hidrolik 
takım tutucu uzatma adap-
törü içten soğutmalı olup, 
kanallar sayesinde soğutma 
sıvısı beslemesi sağlar ve bu 
nedenle tüm delik delme 
ve raybalama uygulama-
larında takım ömründe ve 
iş parçasının içine işleme 
oranlarında artış elde edilir. 
 
KM Hızlı değiştirme 
adaptörüyle birlikteliğinde, 
Kennametal´in hidrolik 
takım tutucu uzatma 
adaptörü daha önce zorlu 
kurulumları daha hızlı ve 
öngörülebilir duruma 
getiriyor.  
 
Kennametal´in yeni Hid-
rolik takım tutucu uzatma 
adaptörü sayesinde, dar 
köşelerde delik delme ve 
derin kısımlarda raybalama 
işlemlerini gerçekleştirmek 
artık çekinilecek bir durum 
olmaktan kalkıyor.
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Pnömatik sistemler kimya, 
canlı bilimi ve yiyecek 
içecek sanayisi gibi yardımcı 
makinelerin kullanıldığı 
sanayilerdeki birçok proses 
tesisinin temel parçasıdır. 
Proseslerin temel parçası 
olsa da bu makineler, 
genellikle bağımsız olarak 
çalıştırılır ve proses kontrolü 
mimarisi ile geriye doğru 
bağlantıları yoktur. Bu da, 
makinenin pnömatik sis-
temlerinde bir sorun olması 
durumunda kontrol sistemi 
ile iletişim kurulamayacağı 
ve bu sebeple makinenin 
arızalanabileceği anlamına 
gelebilir. Tesiste ileri proses-
lerde yer alamayacak veya 
paketlenemeyecek ürün-
lerin üretilmesine devam 
edilebilir. 
 
Geçerli mimari 
Proses kontrolü sistemleri, 
genelde PROFIBUS-DP® 
veya Modbus® TCP gibi ilave 
sahayolu ağı uygulamasıyla 
pnömatik sistemleri barın-
dırabilir. Ancak bu yaklaşım 

ilave konfigürasyon ve veri 
eşlemesi gerektirdiğinden 
daha fazla karmaşa sunar. 
Ayrıca ilave arıza teşhisi 
mümkün iken getireceği 
maliyetlerle birlikte ikinci 
bir programlama ortamı 
istenmez ve bu ortam, 
iletişimi ve güç yedeğini ko-
laylıkla desteklemeyebilir. 
 
2016 yılında Emerson, 
pnömatik sistemler için 
elektronik marshalling yön-
temini piyasaya sundu. Bu 
çözüm, kullanıcıların ASCO 
Numatics 580 Serisi valf 
adalarını Emerson’ın DeltaV 
kontrol sistemi ile kolayca 
entegre etmesini sağlar ve 
proses tesisleri için eksiksiz 
bir Emerson Otomasyon 
I/O ve pnömatik sistemi 
çözümü sunar. 
 
Elektronik Marshalling 
nedir? 
Sürekli çalışan veya yığın 
odaklı prosesler gerçekleş-
tiren tesislerdeki kontrol 
mühendisleri ve proje yöne-

ticileri, dağıtılan kontrol 
sistemlerinde I/O hizmete 
alma ile ilgili sorunlara aşi-
nadır. Geleneksel yöntemde 
çok damarlı kablolama 
aracılığıyla saha aygıtı 
bağlantısı kurulur. Saha 
aygıtı, kontrol kabinlerin-
deki terminal bloklarına 
bağlanır. Daha sonra her bir 
bağlantıda manuel olarak 
uygun I/O kartına çapraz 
şekilde marshalling işlemi 
gerçekleştirilir. Sistemdeki 
karmaşa çoğaldıkça ve 
bağlantı sayısı arttıkça çok 
fazla I/O değişikliği olması 
kaçınılmazdır. Ayrıca, 
marshalling panelindeki 
her bir fiziksel bağlantıyı 
takip etmek de zorlaşır. 
Tüm değişiklikler daha 
fazla maliyete, gecikmeye 
ve en önemlisi de projenin 
riske atılmasına neden olur. 
Yedek bağlantılar ekleme, 
çok daha fazla soruna yol 
açabilir. Ayrıca, ekipteki 
değişiklikler ve sisteme ya-
bancı kalma durumu ileride 
gerçekleştirilecek bakımları 
ve sistem değişikliklerini 
genellikle zora sokar ve 
bu da kesinti süresine etki 
edebilir. 
 
Manuel marshalling 
yöntemi hâlâ küçük projeler 
için yeterli kabul edilse 
de kimya sanayisi, ilaç ve yi-
yecek üretimi gibi alanlarda 
(üretim kaybının oldukça 
fazla maliyete neden olabi-
leceği alanlar) geniş ölçekli 
yığınların kullanıldığı ve 
süreklilik olan proseslerde 
giderek daha fazla risk 
oluşur ve güvenilir proses 
sistemi tasarımı stratejileri 
olumsuz olarak etkilenir.

Elektronik Marshalling, 
çapraz marshalling uygula-
masının manuel ve yoğun iş 
gücü gerektiren işlemlerini 
içermez. Saha kabloları 
hâlâ marshalling kabinine 
bağlıdır ancak kontrolörlere 
giden bağlantılar elektronik 
olarak işlenir. Böylece her 
bir I/O kanalını kontrolör-
lerle eşlemek mümkündür. 
Emerson, bu eşleme işle-
mini CHARM’ları ile yönetir 
(CHARacterisation Modules 
(Karakterizasyon Modülle-
ri)) Bunlar temel olarak tüm 
sinyal işlevlerini (AI, AO, DI, 
DO, RTD vb.) gerçekleştir-
mek üzere karakterize edi-
lebilecek analogtan dijitale 
dönüştürme kartlarıdır. Bu 
kartlar, saha kablolarının 
düzenlendiği DIN raylı 
terminal bloklarında sırayla 
takılı olan CHARM I/O 
Kartlarına (‘CIOC’) tık sesi 
gelecek şekilde oturtulur. 
Saha aygıtı tanıtılır ve 
uygun CHARM kartı kurulup 
sistemdeki HERHANGİ 
bir kontrolör için saklı 
dijital veri yolu aracılığıyla 
Elektronik olarak Marshal-
ling işlemine tabi tutulur. 
Tamamen yedeklik güç ve 
iletişim bağlantısı dahildir 
ve her bir I/O kanalının 
otomatik olarak algılanması 
tanımlama, konfigürasyon, 
arıza teşhisi ve tasarım 
değişikliklerinin DCS tara-
fından kolaylıkla gerçekleş-
tirilebileceği anlamına gelir. 
 
Bu teknoloji, ilk tasarım 
aşamalarından hizmete 
almaya ve proses odaklı 
üretim süresi dönemine 
kadar birçok avantaj sunar. 
Tüm türlerin dijital veya 
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analog I/O’su projedeki 
herhangi bir aşamada 
manuel yeniden kablolama 
olmadan belirli kontrolör-
lere bağlanabileceğinden 
başlangıçta donanım ve 
tasarım maliyetlerine 
ilişkin tahmin yapmak daha 
kolaydır. Tasarım değişiklik-
leri - yeni I/O ekleme veya 
I/O türlerini değiştirme 
işlemleri yoğun iş gücüne 
gerek duymadan ve moral 
bozucu yeniden kablola-
ma maliyetleri olmadan 
gerçekleştirilebilir. Projele-
rin ölçeklendirilmesi daha 
kolay hale gelir ve güvenlik 
sağlanır. Konfigürasyon 
ve arıza teşhis işlemleri 
tek bir entegre yazılım 
platformundan, Emerson 
DeltaV Explorer aracılığıyla 
gerçekleştirilebilir. Gelişmiş 
operasyonel kesinlik, proses 
güvenilirliği ve gelişmiş 
makine kullanılabilirliği ile 
ölçülen Toplam Sahip Olma 
maliyeti önemli düzeyde 
azaltılır.  
 
Pnömatik valf adalarını 
CHARM teknolojisi ile 
otomasyon sistemlerine 
entegre etme 
580 Serisi CHARM’lar, sü-
rekli çalışan ve yığın odaklı 
üretim projelerinde yer alan 
kontrol mühendislerine ve 
proje yöneticilerine pnöma-
tik sistemleri proses kontrol 

ortamına entegre etmek 
için açık, maliyetten tasar-
ruf etme olanağı sunan ve 
hızlı bir yaklaşım sağlar. 
Düğüm, sahadan Emerson 
DeltaV™ DCS’ye (Elektronik 
Marshalling, yerel konfigü-
rasyon ve arıza teşhisi ile 
yerleşik yedek sunar) tek 
bir bağlantı kullanır. Bu da 
tamamen entegre sistem 
mimarisine olanak sağlar. 
 
ASCO Numatics’ 580 CHARM 
düğümünün piyasaya 
sunulmasıyla birlikte, 
pnömatik sistemlerin 
Elektronik Marshalling ile 
entegre edilmesi tek bir ağ 
platformu içinde gerçek-
leştirilebilir hale geldi. Bu 
olanak ilk defa tek bir paket 
ve tek bir tedarikçi çözü-
mü olarak sunuldu. 580 
CHARM düğümü, CHARM 
taban plakası üzerinden 
doğrudan DeltaV sistemine 
bağlanır ve DeltaV’nin 
tamamen yerleşik arıza 
teşhisi özelliklerini çalışacak 
duruma getirerek yedek 
güç ve iletişim bağlantısı 
aracılığıyla Elektronik 
Marshalling ile otomatik 
algılamayı dahili olarak bir 
araya getirir. DCS’de tüm 
pilot valfler diğer sistem 
I/O’ları ile tamamen aynı 
şekilde yönetilir. DCS, her 
bir CHARM düğümüne 
bağlanan maksimum 48 

adet valf solenodi ile tek bir 
yedek bağlantısı aracılığıyla 
tüm pnömatik bağlantı-
ları tanımlayabilir ve bu 
bağlantılarda marshalling 
işlemini gerçekleştirebilir. 
 
580 CHARM düğümü, ASCO 
Numatics 500 Serisi valf 
adaları ile arayüz bağ-
lantısı kullanır. Bu yüksek 
performanslı, “takılabilir” 
yönelimli kontrol vanaları 
kendi ürün boyutundaki en 
yüksek akım kapasitesini 
sunar. Makinenin kapladığı 
alanı kompakt hale getirip 
sistem maliyetlerini azalt-
maya yardım eder. Ayrıca, 
geniş bir yelpazede sunulan 
aksesuarlar ve opsiyonlar 
kolay kuruluma, konfigü-
rasyona ve modifikasyona 
olanak sağlar. 
 
Sadeleştirilmiş makine 
mimarisinin maliyet 
ve zaman açısından 
avantajları 
Yığın halinde ve sürekli 
üretimin olduğu senaryo-
lara yönelik manuel olarak 
gerçekleştirilen, çapraz 
marshalling uygulanmış 
süreç üretimi sistemi ile 
karşılaştırıldığında, Elekt-
ronik Marshalling içeren 
çözümü kullanan CHARM 
teknolojisinin avantajları 
kolayca ayırt edilebilir ve 
ilgi çeker. Pnömatikler 
entegrasyon gerektirdiğin-
de ve çözüm PROFIBUS-
DP® gibi bir sahayolunun 
tanıtımı ile karşılaştırılırsa 
avantajlar çok daha caziptir. 
DeltaV’nin sunduğu kulla-
nımı kolay, görev tabanlı 
mühendislik ortamı olduk-
ça tatmin edicidir. İkinci 
bir ağ ihtiyacının ortadan 
kaldırılması bileşenler, 
ilişkili I/O, kablolama ve 
hizmete alma süresi açısın-

dan büyük ölçüde tasarruf 
sağlar. Emerson’ın tek ağ 
çözümü ürünler, doküman-
tasyon ve destek için tek bir 
sorumlu merkez anlamına 
gelir. Ayrıca personel, 
programlama kaynakları ve 
sistem eğitiminde tasarruf 
sağlanır. Azaltılan bileşen 
sayısı ve doğrudan bağlantı 
sayesinde sistem arızası 
riski azaltılır. Proje geliş-
tirme sırasındaki tasarım 
değişiklikleri ve gelecekteki 
sorun giderme işlemleri, 
otomatik algılama ve düz 
mesaj iş istasyonu arıza 
teşhisi özelliklerine sahip 
tümleşik akıllı kontrol 
sayesinde daha kolay hale 
getirilir. Doğrudan valf ada-
sına tümleşik arıza teşhis 
veya DeltaV sistemleri iş 
istasyonunda görüntüleme 
sayesinde kapanma süresi 
büyük ölçüde azaltılır. 
Güvenilir yedek bağlantısı, 
güvenlik sağlar ve bakı-
ma bağlı kesinti süresini 
azaltır. Aynı DeltaV Explorer 
konfigürasyonunu paylaşan 
voltaj ve akım sensörlerinin, 
alarmlar ve pilot vanaların 
bütün CHARM I/O’ları saye-
sinde proses kontrolünde 
esneklik ve ağdaki herhangi 
bir kontrolöre yönelik “bu-
lutta” kullanılabilirlik gibi 
önemli avantajlar sunar.  
 
Bu faktörler, eksiksiz bir 
proje ve daha fazla ope-
rasyonel kesinlik, kapsamlı 
kontrol optimizasyonu ve 
proses güvenilirliği sunan 
pnömatik valf adaları ile 
I/O için tamamen entegre 
edilmiş bir çözüme yönelik 
olarak bir araya getirilir.
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Schneider Electric, DistribuTECH 2018’de elektrik şebekesi 
optimizasyonuna yönelik EcoStruxure ADMS3.8’in tanıtımını 
yaptı. EcoStruxure ADMS3.8 müşterilerine DER entegrasyo-
nu ve optimizasyonuna yönelik sektör lideri şebeke yöneti-
mi paketi sunuyor. Enerji yönetimi ve otomasyonda uzman 
olan Schneider Electric, DistribuTECH 2018’de elektrik 
şebekesi optimizasyonuna yönelik EcoStruxure ADMS3.8’e 
dair son gelişmeleri açıkladı. Buna göre; elektrik dağıtım 
şirketleri, otomatik EcoStruxureArcFM coğrafi bilgi sistemi 
(GIS) entegrasyonlu iş akışı ile gelişmiş varlık yönetiminin 
yanı sıra dağıtık enerji kaynaklarının (DER) optimizasyonu 
yoluyla güvenilir bir şebeke esnekliği de elde edebilecekler. 
 
Schneider Electric EcoStruxure ADMS, elektrik dağıtım şir-
ketlerine DER entegrasyonunda destek sağlıyor. Böylece DER 
kullanımını artırırken IT/OT çözümlerinin dağıtım, bakım 

ve yükseltme maliyetlerini düşürüyor. Schneider Electric 
sağladığı bu çözümü 3 adımda sunuyor; 
 
• Schneider Electric’in dağıtık enerji kaynakları yönetim 
sistemi (DERMS), dahili bir ADMS modülü veya bağımsız 
olarak uygulanabilir çözümler sağlıyor. 
 
• Yeni GIS-ADMS entegrasyonu, veri doğrulama ve hata 
raporlama özellikleriyle ortak iş sürecini otomatik bir 
veri yönetimi iş akışına dönüştüren iki yönlü mesajlaşma 
sunuyor. 
 
• ADMSDERMS’i destekleyen Easergy T300 gibi şebeke oto-
masyon cihazları, güç akışlarını optimum hale getirerek ve 
güç kalitesini izleyerek güvenilir bir güç akışı yaratıyor.

RECOM, SensiEDGE’nin SensiBLE v1.0 sensör modülünü 
RECOM’un R-78S geliştirme kartına (EVB)  bağlamak için bir 
breakout kartı sunar. Bu teknoloji, SensiBLE’nin, AA pilinden 
0.65V kadar düşük voltajlara kadar istikrarlı olarak 3.3V güç 
çekmesini sağlar. Mühendisler bu nedenle, düğme birim 
pilini daha yüksek kapasiteli tek hücreli bir AA pil ile değişti-
rebilir ve bu pilin çalışma ömrünü önemli ölçüde artırabilir. 
 
R-78S geliştirme kartı için sunulan RECOM’un breakout kartı 
SBL-1 mühendislere, sadece birkaç saatlik kullanım sonra-
sında düğme pil hücresindeki giriş voltajının hızla 2V’nin 
altına düşebildiğinden, SensiBLE sensör modülünün için 
alternatif bir güç kaynağı düşünmelerine imkân sağlıyor. 
Bunun sonucunda, iletim ünitesinin düzgün çalışması 

önlenebilir ve düğme pildeki enerjinin boşa harcanmasına 
neden olabilir. Bu, R-78S geliştirme kartının kanıtladığı gibi 
1.5V’luk tek hücreli bir AA pil voltajını dengeli bir 3.3V’ye 
yükselterek, R-78S’nin işlevselliğini birleştirmesinden 
kaçınılabilir. Voltajları ve akımları ölçmek için test nokta-
ları, SensiBLE için hem aktif hem de bekleme modlarında 
normal pil ömrünü kolayca hesaplamaya olanak sağlar. Bu 
çözümü göz önüne alarak, mühendisler şimdi SensiBLE’nin 
düğme pilini daha yüksek kapasiteli tek hücreli AA pil ile 
değiştirebilir. Düğme pil hücresinden kurtulmak, uygulama 
ömrünü uzatır ve aynı zamanda bakım maliyetini düşürür. 
Uzaktan uygulamalarda tipik olan enerji depolayan cihazlar 
gibi diğer düşük voltajlı kaynaklardan harici giriş voltajı 
kullanmak için bir seçenek de bulunmaktadır. 

Elektrik Şebekesi 
Optimizasyonu

Sensör Modülü 
Geliştirme Kartı

Dahili bir ADMS Modülü Veya Bağımsız 
Olarak Uygulanabilir Çözümler 

AA Pilinden 0.65V Kadar Düşük  
Voltajlara Kadar 3.3V Güç Çekmesi
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Eaton, makine ve sistem üreticilerinin ayrı makine kompo-
nentleri üzerinden bulutla haberleşme kurabilmeleri için 
basit ve güvenli bir yol sağlamak amacıyla ürün portföyünü 
otomasyon için yeniden düzenledi. OPC UA’nın  (Birleştiril-
miş Mimari Standardı) hem denenmiş hem de test edilmiş 
yeni işletim ve kontrol sistemlerinin entegrasyonuyla, hem 
mevcut makineler hem de yeni tasarımlar IoT’a ( Internet Of 
Things- Nesnelerin İnterneti) uygun hale gelebilmekte ve 
böylece kolaylıkla ve uygun maliyetli bir şekilde akıllı fabrika 
ortamına uyarlanabilecektir. Bu da, OPC UA yoluyla makine-
lerin birbirleriyle (M2M) Smart Factory fabrika yöneticisiyle 
(M2Factory) veya bulut ile haberleşme kurabilecekleri 
anlamına gelmektedir. Eaton makine ve sistem üreticilerine 
ekipmanlarını IoT’a (Internet of things- nesnelerin interneti) 
hazırlama imkanı sunmaktadır. Kapasitif dokunmatik tekno-
lojiye sahip birleştirilmiş bir işletim ve kontrol sistemi olarak, 
OPC UA sunucusuna sahip XV300 7 ve 10.1 inç versiyonla-

rının yanı sıra artık 15 inçlik yeni tasarımıyla da kullanıma 
hazır ve CoDeSys kontrol sistemi olarak kompakt makineler 
için idealdir. XV300 Galileo görselleştirme yazılımına ek 
olarak, modern işletim konseptlerinin uygulanmasını da 
desteklemektedir. Ek olarak, Eaton’ın akıllı kablolama ve 
haberleşme sistemi yetkisiz erişime kapalı yapıları motor yol 
vericilerinden buluta kadar devam eden güvenlik anlayı-
şıyla sağlamaktadır. Yüksek performans gereksinimlerine 
sahip ekipmanlar için, Eaton bütünleşik OPC UA sunucusuna 
sahip yeni XC300 CoDeSys kontrolörünü sunmaktadır. Bu tür 
durumlarda, XV300 görselleştirmeyi ve bulut bağlantısını 
üstlenecek olan bir işletim cihazı gibi kullanılabilecektir. 
Denenmiş ve test edilmiş XC-152 CoDeSys kontrolörü görsel-
leştirme olmadan var olan makineleri buluta bağlamak için 
uygundur çünkü bu kontrolörün geriye dönük bir şekilde OPC 
UA’ya uygulanması kolaydır.

Geisenheim/Almanya merkezli enkoder üreticisi  
Wachendorff Automation, WDGA serisi absolute enko-
derleri portföyünü PROFINET-IO ve EtherCAT Endüstriyel 
Ethernet arayüzleriyle genişletti. Yeni WDGA58F ile Wachen-
dorff gerek çap, gerekse de uzunluk bakımından dünyanın 
en küçük tasarımını yaratma başarısını gösterdi. Kompakt 
sistemlere yönelik eğilim azalmadan devam ederken bu, yeni 
veya yenilenmiş makinelerde çok önemli olabilecek değerli 
kurulum alanından tasarruf sağlıyor. Eşsiz kompakt tasarı-
mına karşın, yüksek yatak yükleri muazzam dayanıklılık ve 
maksimum hizmet ömrü sunuyor. Minimum veriyolu devir 
süreleri sayesinde, Wachendorff tarafından sunulan PROFI-
NET/ EtherCAT enkoderleri en son teknoloji PLC teknoloji-
lerine ayak uyduruyor. Yenilikçi QuattroMag® teknolojisiyle 

birlikte tek tur alanı max. 16 bit çözünürlük, +/- 0.0878° 
(12-bit) kesinlik, +/- 0.0878° (12-bit) tekrarlama kesinliği ve 
50 μs iç dinamik sağlar. Çoklu tur alanı için ise Wacherdorff 
tarafından sunulan PROFINET / EtherCAT enkoderleri bakım 
gerektirmeyen ve yerden tasarruf sağlayan EnDra® teknolo-
jisini kullanmaktadır.  Son derece kesin ve dinamik manyetik 
tarama teknolojileri sayesinde, WDGA absolute enkoderleri 
şimdiye kadar sadece optik prensiplere dayalı absolute en-
koderlerin kullanılabildiği pek çok uygulamada kullanılabilir. 
Bununla birlikte fabrika üreticileri ve makine mühendisleri 
de Wachendorff Automation tarafından kullanılan modüler 
prensiplerden ve bütünlüğünde harfiyen uygulanan LeanQ 
üretim felsefesinden yararlanmaktadır.

OPC UA’nın İşletim ve 
Kontrol Sistemlerinin  
Entegrasyonu

Hızlı ve Kompakt PROFINET / 
EtherCAT Enkoderi

Makinelerin Birbirleriyle Smart Factory  
Fabrika Yöneticisiyle Veya Bulut İle Haberleşme

+/- 0.0878° (12-bit) Kesinlik, +/- 0.0878° 
(12-bit) Tekrarlama Kesinliği
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Michael Prokopp ve 
meslektaşlarının (Almanya, 
Worms ) üzerinde çalıştığı 
proje, bir mil taşından farklı 
değil: “Geleneksel elektrik 
motor ve redüktör yerine 
EMF Motor fiziğiyle çalışan 
Tork Motor ile değiştiril-
mesi.” EMF97 GmbH CEO’su 
Prokopp, klasik sistemler 
için “Gürültü çıkarıyor, çok 
yağ tüketiyor, aşınmaya 
maruz kalıyor ve sürekli 
olarak bakım gerektiyor-
du” diyor. Prokopp, EMF 
Motor ekibiyle yirmi yıl 
önce, eski motora göre çok 
daha üstün olduğu düşü-
nülen yeni bir tür elektrik 
motoru geliştirdi. İcat 
edilen senkron tork motoru 
düşük hızda çok daha 
yüksek tork elde etmeli ve 
böylece önceki motorlardan 
çok daha verimli olmalı: 
En iyi Alman imalatçısı bu 
verimliliği %76’ya ulaştıysa 
EMF motoru %94 olur - “Bu 
bir kuantum sıçraması,” 
diyor Prokopp güvenle. 
Aynı zamanda, maliyetlerin 
yarısından tasarruf sağlıyor.  

*Genel kullanımı ; Yaşamak 
isteyip de yaşayamadığınız 
tüm güzellikleri bir anda 
hayatınızda var edebilmek-
tir. Kuantum fiziği diliyle ; 
Bir elektronun bulunduğu 
orbitalden -yörüngeden- 
enerji verilerek bir üst 
enerjili orbitale -yörünge-
ye- geçmesine kuantum 
fizikte “kuantum sıçraması” 
denilir. 
 
“ilk başta kimse bizi 
ciddiye almadı” 
Prokopp, yeni motor 
prensibinin patentini alıp 
ve 1997’de eş-mucit Jürgen 
Lindner ve diğer iki ortağı 
EMF97 GmbH şirketini 
kurmuştur. Yeni inovatif 
elektrik motoruna potan-
siyel müşteriler, ihtiyatlı 
davranarak hala küçük 
ve sadece kurulu şirkete 
şüpheyle baktılar. “İlk başta 
kimse bizi ciddiye almadı” 
dedi Prokopp. Dönüm nok-
tası, 2002 yılında Hannover 
fuarında oldu. EMF Motor 
kurucuların Türk girişimci 
Hasan Basri Kayakıran 

Almanya’da motor teorisin-
den çok etkilendi ve diğer 
müşterilerin bulamadıkları 
bir şey buldu. Yani ürünleri-
ne inanç, risk alma cesa-
reti. Kayakiran ile birlikte, 
İstanbul’da bir üretim tesisi 
kuruldu, AR-GE Worms’da 
kaldı. Bugün, 15 yıl sonra 
satılan 15.000 adet EMF 
Motor müşterilerinin güve-
nini kazanmıştır. Motorlar 
her alanda kullanılır, ancak 
düşük devir yüksek tork 
ihtiyacı olan yerler için 
idealdir. Şu anda en çok 
asansörlerde ve ekstrüzyon-
da kullanılıyor. 
 
EMF Motor için, ulusla-
rarası iş birliği bir fırsattı 
ve bu Alman-Türk iş 
birliği 2017’de Alman 
Federal Araştırma Bilim 
Bakanlığı’nın da destek-
leği projede “Alman-Türk 
İnovasyon Ödülü” ile 
İstanbul’da onurlandırdı. 
Bu ödül EMF Motor’un 
Türkiye’de aldığı ilk ödül 
değil. Şirketin geleceğe 
yönelik bazı planları var. 

Kasım 2016’da yeni bir 
patent yayımlandı, yeni 
motor prensibi özellikle rüz-
gar enerjisi için çok uygun. 
“Ekstrem oranda büyüyo-
ruz” diyor Prokopp, bu yılın 
satışları bir önceki yıla göre 
iki kat arttı. Ve 2018 için de 
beklentimiz bu yönde. 
 
Yeni EMF Motor Prensibi 
neden özel? 
EMF motorunun statoru 
geleneksel motorun statoru 
ile hemen hemen aynıdır. 
Mıknatıslar rotora yapış-
tırılır. Motor bir voltaj ve 
frekansla beslendiğinde, 
motoru manyetize eden 
bir manyetik akım üretilir. 
Frekans arttıkça, motordaki 
elektrik alanı dönmeye 
başlar. Rotor, dönen alanın 
ters yönde hareket eder 
ve çok daha yavaştır. Kalıcı 
mıknatısların sayısı ve 
motorun geometrisi hız 
oranını tanımlar. Bu yeni 
motor prensibi ile düşük 
devir ile çok yüksek tork 
elde edilir. Düşük bakır ve 
histerezis kayıpları yüksek 
verim değerleri sağlar.

 
Çok sayıda manyetik kutup 
nedeniyle üniform bir 
dönüş ve oldukça dinamik 
bir davranış elde edilir. Bu 
motorlarda büyük çoğun-
lukla soğutma kullanılmaz 
ve sonuçlar; verimlilik 
ve yüksek tork ile ağırlık 
arasındaki ilişkinin hiçbir 
başka motor ilkesinde böyle 
olmadığını gösterir.

Senkron Tork Motoru

Bilgi için Ref No: 54810
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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 fiyat-
performans 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.

Bilgi için Ref No: 54357
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