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EDİTÖR
Yeni Yılın ilk sayısnda siz okuyucularımıza Merhaba diyoruz,
Yeni yılı Uluslararası ISK-SODEX fuarı ile 7-10 Şubat 2018 tarihleri araında açıyoruz. Biz de
Endüstri Dünyası olarak bu fuarda yerimizi alacağız. Sektörün tüm oyuncularını bir araya getirecek olan ISK-SODEX’te ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat ve
su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmalar yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Ayrıca,
Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon ürün grupları ile ISK-SODEX her zamankinden daha
zengin bir deneyim sağlayacak. Ve firmaların en son çıkan ürünlerini bu fuarda biz de görüp
siz okuyucularımızla paylaşacağız. Yeni yıla sınırötesi harekatla başladık. Ancak Türk sanayisi
etrafımızda oluşan bu durumlarla yaşamayı öğrendi ve büyümeye her türlü devam ediyor. Özellikle
Türkiyen’in lokomotifi olan otomotiv sektöründen gelen iyi haberler sanayimize de yansımalarının
olacağını gösteriyor. Geçen yıl otomotiv üretimi Avrupa'daki büyümenin etkisiyle geçen yıl yüzde 13 artarak 1.67 milyon adete yükseldi. Ve Rekor düzeye çıkmış durumdadır. İhracat otomobil
ağırlıklı yeni modellerin desteğiyle yüzde 17 artarak 1.33 milyon adete çıkarken, üretilen her beş
araçtan dördü ihraç edildi. Üretim ve ihracat 2017'de rekor kırdı.
Bu ilk sayımızda emeği geçen tüm ekibime ve tedarikçilerimize teşekkür eder,
2018 yılının Türk sanayisi ve endüstrisi için başarılarla dolu bir yıl olması dileğiyle,

						
						 Orhan Erenberk
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Band

LEO 5
manometre
LoRaWAN ile

Kablosuz
manometre
transmiter ve
uzaktan oynatıcı

DÜŞÜK GÜÇ
BASINÇ SENSÖRLERİ

GSM-2
36 XiW serisi ile
seviye sensörü

K-114 BT
arayüz çevirici
dijital + analog
basınç ölçer için

OPTİMİZE EDİLMİŞ

NESNELERİN
İNTERNETİ IÇIN

LEO 5
manometre
Bluetooth
Klasik ile

GSM-2 Kutusu
23 SY serisi basınç
transmiteri ile

RFID
data toplayıcı
21 DC serisinden

RFID
basınç transponderi
21 D serisinden

Kablosuz Basınç
Transmiteri
Bluetooth Smart ile

KELLER bağlantısız!

Nesnelerin İnterneti sensörle başlar.

Basınç transmiterleri ve dijital ara yüzlü seviye sensörleri loT çözümleri için idealdir.
Düşük besleme gerilimleri ve optimize edilmiş güç tüketimi, onları pille çalışan kablosuz çözümler için mükemmel kılar.
Basınç aralıkları: 0,3…1000 bar / ATEX sertifikası
D hattı basınç transmiterleri

/ Basınç ve sıcaklık verileri
X hattı basınç transmiterleri

I2C arabirim kablo uzunlukları 5 m

RS485 arabirim kablo uzunlukları 1,4 km

1,8…3,6 V (düğme hücreler içinoptimize)
edilmiş 20 μW @ 1 S/s ve 1,8 V

3,2…32 V (3,6 V lityum piller için optimize edilmiş)
100 μW @ 1 S/min ve 3,2 V

Toplam hata bandı ± 0,7 %FS @ -10…80 °C’de

Toplam hata bandı ± 0,1 %FS @ -10…80 °C’de
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Ağ Altyapınız Endüstriyel Nesnelerin
İnternetine Hazır Mı?
Akıllardaki 5 Soru İşareti ve Öneriler

GSL Mühendislik, son
zamanlarda sıkça dile
getirilen Endüstriyel
Nesnelerin İnterneti
(Industrial Internet of
Things, IIoT) akımı, farklı
cihaz bağlantılarının yanı
sıra daha iyi ve doğru bilgi
sunabilmek için yüksek
hacimli verilerin toplanması
ve analizini, böylece
kullanıcıların daha doğru
kararlar vermesini sağlayarak endüstriyel otomasyonda verim ve üretkenliği
artırmayı amaçlıyor. Öte
yandan IIoT uygulaması
başlamadan ve kullanıcılar
IIoT’nin getirilerinden
faydalanır hale gelmeden
önce, mevcut ağlardan en
iyi şekilde yararlanabilmek
için doğru altyapının
bulunduğundan emin
olmak gerekir.
Ağınız IIoT’ye hazır mı?
Gelin, IIoT denince akıllara
gelen 5 büyük soru işaretini
gözden geçirirken, bu

soruya da cevap arayalım.
Soru İşareti #1:
Bant Genişliği

gerektiriyor. Bu nedenle
yüksek bant genişliği
gerektiren uygulamalar
ortaya koyarken aşağıdakilerin sağlanabildiğine emin
olmak gerekiyor:

genişliği sağlanması,
istikrarlı bir ağın devamını
da güvenceye alacaktır.

Bant genişliği bir yana,
video aktarımı, veri
aktarımına kıyasla daha
farklı zorluklara da sahiptir.
a) Sorunsuz işletim için
Quad-Play Ağlarda
Bant genişliği kullanımını
Sorunsuz Video veya Veri yeterli bant genişliği
azaltmak için kullanıcılar
Aktarımı Nasıl Güvencegenellikle hızlı bir yedekli
b) Ağ performansının
ye Alınabilir?
halka üzerinden çoklu yayın
optimizasyonu için en son
Quad-play hizmetlerin
(multicast) aktarımını
teknoloji
(dörtlü sunum: veri, ses,
tercih eder. Öte yandan
video ve kontrol) modern
Quad-play ağlar için yüksek video paketlerini aktarmaendüstriyel ağların bir
da farklı protokoller
parçasını oluşturacak biçim- bant genişliği sunan
kullanılır. Örneğin IGMP
Gigabit/10Gbe gibi bir
de bir araya getirilmesi
protokolü çoklu yayın grup
çözüm, veya bir kablosuz
gittikçe yaygınlaşıyor.
tablolarını her 125 saniyede
IEEE 802.11n çözümü,
Örneğin, video gözetim
bir güncellediğinden, ağ
sorunsuz ağ işletimi için
gitgide vazgeçilmez bir
kablolarından biri çekilir
genellikle mantıklı bir
bileşen haline geliyor, bu
nedenle endüstriyel ağlarda seçenektir. Endüstriyel ağlar veya Ethernet anahtarlarından birinin güç kaynağı
üzerindeki cihaz sayısı
video gözetim ile gittikçe
kesilirse çoklu video yayın
zamanla değişebileceğindaha sık karşılaşılıyor.
den, başlangıçtaki gereksi- akışı yedek yola anında
Bunun sonucunda ağ
yönlendirilmez, bu da video
nimler iki yıl sonraki
aktarımı gittikçe daha
karesinde kayba neden olur.
gereksinimlerden önemli
karmaşıklaşırken farklı tip
verilerin, özellikle de video derecede farklı hale
gelebilir. Dolayısıyla yeterli Günümüzde mevcut son
görüntüsünün aktarımı
teknoloji, video aktarımınbir kullanılabilir bant
daha da geniş bant aralığı
uu Devamı 10. Sayfada
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daki bu kısıtları aşabilir
duruma gelmiştir. Örneğin
Moxa’nın yeni V-ON™
teknolojisi, Layer 2 ve Layer
3 ağ katmanlarında
kesintinin milisaniye
mertebesinde tutulmasını
garanti eder. Bu durum,
video uygulamalarının
sorunsuz ve devamlı
işlemesini sağlarken kritik
video karesi kaybetmeyi
önler.
Soru İşareti #2:
Siber Güvenlik

üzerinden gerçekleşebildiği
bir “bölge ve kanal”
modelidir. Kanal, bir
güvenlik duvarı tarafından
korunur ve yalnızca söz
konusu bölgeye özel
bilginin geçişine izin verir:
kalan tüm bilgilerin geçişi
önlenir. Derinliğine
savunma yöntemi endüstriyel kontrol sistemlerinde
kritik donanımı korumak ve
çeşitli konumlar, cihaz
hücreleri, işlev alanları ve
fabrika sahalarında
güvenlik kapsamını
genişletmek amacıyla
uygulanabilir.

gibi gereksinimler söz
konusu olduğunda, güvenli
veri aktarımı ve uzaktan
erişim için yönlendirici veya
güvenlik duvarı cihazlarının
IPsec veya OpenVPN gibi
özellikleri kullanılarak şifreli
veri tünelleri oluşturulabilir.
Soru İşareti #3:
Karmaşıklaşan Ağın
Yönetimi

Ağ Kullanılabilirliğini
Artırmak için Ağ Yönetiminde Maksimum Verim
Alışılmış bir ağ güvenlik
Nasıl Sağlanabilir?
duvarı, Modbus TCP gibi
Endüstriyel Ağlar Nasıl
Bir ağ daha birleşik ve
endüstriyel haberleşme
Daha Güvenli Hale
karmaşık hale geldikçe,
protokolü paketlerinin
Getirilebilir?
ağın sorunsuz işlediğini ve
içeriğine karşı kördür. Bu
Endüstriyel kontrol ağları,
enerji, petrol ve doğal gaz, durum genellikle endüstri- ağ kesintilerinin perforulaştırma veya imalat gibi yel haberleşme protokolle- mansını düşürmediğini
güvenceye almak için
kritik sektörlerde verimli ve rinin güvenliği çok zayıf
cihazları kolayca denetleme
olduğu, protokoller
güvenli işletime yardımcı
ve yönetmenin bir yolunu
olur. Dirençli bir kontrol ağı, neredeyse alınan tüm
paketlere, paketin nereden bulmak gerekir. Bir ağın
istenmeyen erişimi etkili
yönetim döngüsü genellikle
geldiğine veya okuma
biçimde tespit edebilmeli
ve filtreleyebilmelidir. Eğer sorguları, kapatma komut- kurulum, işletim, bakım ve
ları, yazılım güncellemeleri tanılamadan oluşur. Her bir
bir endüstriyel ağda
aşamada ağ yöneticilerinin
ve kontrol komutları da
güvenlik ihlali meydana
farklı karmaşık ve zaman
gelmiş ise, bu durum ağda dahil ne bilgi içerdiğine
alıcı işlerle başa çıkması
bakmadan hemen cevap
yetkisiz personelin veya
gerekir. Örneğin, kurulum
siber korsanların erişimine verdiği için son derece
aşamasında cihazların elle
büyük önem taşır. Bu
izin veren arka kapılar
durumun sisteminizi altüst yapılandırılması ve test
bulunduğu anlamına
gelebilir. Kısacası, endüstri- etme olasılığı ise nettir. Bu edilmesinin tamamlanması
yel kontrol sistemlerinde ağ nedenle ağınızda güvenlik birkaç günü bulabilir. Diğer
bir sıkıntı ise çok sayıda
güvenliğine yönelik net bir ihlali olmadığından emin
cihazın elle yapılandırılmaolabilmek için derin paket
anlayış son derece büyük
sının giriş hatalarına ve
incelemesi (Deep Packet
önem taşır.
Inspection) gibi ek güvenlik akabinde hatalar düzeltilirfonksiyonlarına sahip, daha ken gecikmelere yol
Ağınızı daha güvenli hale
güçlü güvenlik duvarlarına açabilmesidir.
getirmede kullanılacak
seçeneklerden biri, derinli- ihtiyaç vardır.
Endüstriyel olmayan bir ağ
ğine savunma yöntemidir.
Tüm bunların yanı sıra IIoT yönetim yazılımı, karmaşık
Bu güvenlik yaklaşımı,
özellikler ve gelişmiş
ortamlarında, özellikle de
herhangi belli bir bölge
kullanıcı ara yüzlerine sahip
su arıtma, petrol ve doğal
içerisinde haberleşmenin
olsa da, endüstriyel
gaz, ya da akıllı ulaşım
gayet serbestçe yapıldığı,
sistemleri uygulamalarında, otomasyon için pek
ancak farklı bölgelerin
kullanışlı olmayabilir.
haberleşmesi gerektiğinde ağlar genellikle uzak
Otomasyona yönelik
uygulamalara bağlıdır. Bu
bunun yalnız tek bir kanal

amaçlara hizmet edebilmesi için yönetim yazılımı ağ
yöneticilerinin gerçek
zamanlı denetim yapabilmesine izin vermeli,
kullanıcı dostu bir ara yüze
sahip olmalı ve geçmiş
etkinliklerin analizini
desteklemelidir. Bunlara ek
olarak endüstriyel ağ
yönetiminin mevcut SCADA
sistemlerine de uyumlu
olması gerekir, böylece
personelin tüm sistemi tek
bir platform üzerinden
işletip yönetmesi daha
kolay olur.
Kontrol merkezinden
uzakta bulunan yöneticilerin ağ durumunu telefonlarındaki bir mobil uygulamadan kontrol edebilmeleri
de ağ üzerinde gerçekleşen
etkinliklere derhal müdahaleye izin verir. Son zamanlarda geliştirilen mobil ağ
denetim uygulamalarından
bazılarında saha cihazları
için hızlı arama fonksiyonu
bile yer alır. Bu özellik
sayesinde ağ bakım
personeli, etkinliğin
kaynağını sahadaki çok
sayıda cihaz arasından
tespit edebilmek için uzun
zaman harcamak zorunda
kalmaz. Moxa tarafından
geliştirilen MXview ToGo
mobil denetim uygulaması,
bu tarz uygulamalara örnek
gösterilebilir.
Soru İşareti #4:
Roaming Kesintileri

Hareket Halindeki Objelerin
Kablosuz Bağlantılarını
Sürdürebileceği Nasıl
Garantiye Alınabilir?Wi-Fi
ağlarının kapsama alanı
kısıtlı olduğundan, tüm
uu Devamı 12. Sayfada
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ardiyede tam kapsama
sağlanabilmesi için çok
sayıda erişim noktası
gereklidir. Bu durumda
istemcilerin erişim noktaları
arasında, minimum kesinti
ile sorunsuz bağlantı geçişi
sağlayabilmeleri büyük
önem taşır. Eski tip Wi-Fi
cihazları, erişim noktaları
arasında hareket ettiklerinde genellikle 3 ila 5 saniye
kesinti yaşadığından
işletimde ciddi sekteye
neden olur. Örneğin bu
durum otomatik güdümlü
bir araç (AGV) üzerine
kurulu bir istemcide
yaşandığında, cihazın ağ
bağlantısı tekrar sağlanana
kadar tamamen durması
gerekebilir. Bu durum
üretimde, işletim maliyetlerinin artmasıyla sonuçlanabilecek gecikmelere neden
olabilir.

güvenlik özellikleri etkinleştirildiğinde roaming
performansı olumsuz
etkilenebilir. Bu durumda
Moxa’nın istemciler için
ayarlanabilir roaming
parametreleri ve milisaniye
mertebesinde devir süresi
sağlayan Turbo Roaming
teknolojisi gibi teknolojiler,
endüstriyel koşullara uygun
biçimde hızlı, istikrarlı ve
esnek ağlar sağlanmasını
güvenceye alır.

Fabrika koşullarında,
otomatize depolama ve geri
çekme sistemleri ile AGV
sistemleri üretim sürecine
materyal arzı ve bitmiş
ürünlerin depolanması için
sürekli hareket halindedir.
Endüstriyel ortamlara
rahatlıkla kurulabilen cihazların, yüksek düzey titreşim
ve darbelere karşı gerekli
korumaya sahip olmaları
Buna ek olarak, kullanıcılar için uymaları gereken
özellikleri belirleyen IEC
çoğu zaman farklı kanal
60068-2-6 standardına
frekansları arasında kısıtlı
yönelik test edilmiş olması
bant genişliğine maruz
gerekir. Buna ek olarak
kalır. Bu zorlukla başa
elektriksel parazitler
çıkabilmek için sistem
entegratörlerinin, kanallar- kablosuz cihazlara korumasız güç ve anten portları
da çakışmanın önüne
geçecek biçimde, çok sayıda üzerinden zarar verebilir, bu
frekans kanalını aynı anda nedenle çoğu sistem
kullanması gerekir. Sistem entegratörü sistemlerinde
ek güç ve anten izolasyonu
entegratörleri, konum
tabanlı yük dengeleme için sağlayan aksesuarlar tercih
eder. Buna karşın bu tarz bir
roaming parametrelerini
yapılandırarak istemcilerin kurulumun olumsuz tarafı
sistem maliyetini artırması
en yakın erişim noktasına
bağlandığından, böylece ağ ve ek kurulum alanı
trafiğinin etkili yönetilebil- gerektirmesidir. Çift
izolasyon desteği olan
diğinden emin olur.
Moxa cihazları gibi ürünler
tercih edildiğinde, endüstriKablosuz haberleşme
yel tip güvenli bir ürün
risklerini en aza indirmek
için ise şifreleme protokol- kuruluyor olmasının yanı
lerinin kullanılması gerekir. sıra maliyet ve yerden de
tasarruf sağlanır.
Ancak WPA/WPA2 gibi

Soru İşareti #5:
Sistem Yedekliliği

standartlara uyumlu olması
istenir.

Sorunsuz işletimi güvenceye alabilmek için endüstriyel otomasyon son derece
hızlı geri kazanım süreleri
Üretim Kaybını Önlegerektirir. Endüstriyel tip
yebilmek için Sistem
yedeklilik protokollerinin
Kesinti Süresi Nasıl En
kullanımı, kullanıcıların
Aza İndirilebilir?
kesinti sürelerini milisaniye
Endüstriyel Nesnelerin
İnterneti (IIoT) uygulama- mertebesine indirgemesini
sağlar. Benzer biçimde
larında sistem kesintileri
kablosuz haberleşme
verim düşüşüne ve ciddi
için de kesinti sürelerini
finansal kayıplara neden
olabileceğinden, kullanıcı- milisaniye mertebesinde
lar yüzde yüze yakın sistem tutulabilen kablosuz cihaz
kullanımı şiddetle tavsiye
çalışma süresi talep eder.
Ancak çoğunlukla uzak böl- edilir. Kesinti süresinin yanı
gelerde kurulan ve uzaktaki sıra kurulumun ölçeklebir kontrol merkezine bağlı nebilirliği, ağ üzerinde yer
olan endüstriyel ortamlar, alabilecek en fazla cihaz
sayısı, ve tabii ki maliyet de
saha üstü bakım ve sorun
göz önünde bulundurulgidermeyi daha zor ve
pahalı hale getirir. Sahada ması gereken unsurlardır.
ağ performansını etkileyen Moxa’nın desteklediği Turbo
iki kritik unsur vardır: Ağın Ring, Turbo Chain ve PRP/
HSR gibi kablolu yedeklilik
kesinti sonrası tekrar bağlanma (geri kazanım) süresi teknolojileri ile AeroLink
ile ağ cihazlarının kalite ve Protection gibi kablosuz
yedeklilik teknolojileri de,
tasarımı.
minimum kesinti süresine
Endüstriyel ağlar genellikle sahip, sorunsuz bir sistem
kurulmasını güvenceye alan
elektronik cihazlar üzeteknolojilerdir.
rinde olumsuz etki yapan,
saha cihazlarından kaynaklı elektriksel girişimin
bulunduğu veya darbe,
titreşim, nem, aşınma ya
da uç sıcaklıklar gibi zor
ortam koşullarının etkisindeki yerlere kurulur. Bu
nedenle endüstriyel bir ağ
cihazı seçiminde tasarım ve
kalite göz önünde bulundurulması şart kriterlerdir.
Hatta enerji, petrol ve doğal
gaz ya da raylı sistemler
gibi endüstriyel sektörlerde daha da uç koşullar
bulunur, ve cihazların bu
uu Bilgi için Ref No: 54535
sektörlere yönelik özel

Güç Sağlayıcı Çözümlerinizi
En İyi Şekilde Kullanmak
UPD360 - USB Güç Sağlayıcı Kontrol Cihazı

Microchip’in Güç Sağlayıcı (PD) Kontrol Cihazı, UPD360, USB-IF sertifikalı bir USB Tipi - C / PD
Kontrol Cihazıdır. UPD360, VCONN FET’leri ve güç kontrol cihazlarının bağlantı noktalarını da
içeren ve USB Tipi-C ve PD iletişimi için gerekli olan işlevsel blokları birleştirmektedir. UPD360
bağımsız veya eş bir durumda olarak, MCU’ları, bütünleşik kontrol cihazlarını veya I2C/SPI
ara birimindeki USB dağıtıcılarını ara bağlayarak çalışabilmektedir. UPD360, USB bağlantısına
ihtiyaç duyan uygulamalar, farklı iletişim kuralları (yani Görüntüleme Bağlantı Noktası) için
tasarlanabilir ve gücü (Kaynak veya Alıcı olarak) USB Tipi-C bağlayıcılar üzerinden 100 Vat’a
kadar yönetebilir.
Önemli Noktalar
USB Tipi-C ve güç dağıtım işlevselliği
Entegre güç anahtarı
Entegre VCONN FET’ler
Bitik pil desteği

uu Bilgi için Ref No: 52774

I2C/SPI arabirimi

www.microchip.com/UPD360

Microchip ismi ve logosu ve Microchip logosu, ABD’de ve diğer ülkelerdeki Microchip Technology Incorporated şirketinin tescilli ticari markalarıdır. USB Tipi-C ve USB-C, USB Implementers Forumunun ticari markalarıdır. Tüm ticari
markalar kayıtlı sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2017 Microchip Technology Inc. Her hakkı saklıdır. DS00002566A. MEC2190Tur11/17
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Geleceğin Aynasız
Otomobillerine Özel Kamera
Yapay Zeka Teknolojisi İle
Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, geleceğin aynasız
otomobilleri için 100 metreye kadar olan mesafelerdeki nesneleri tespit edebilen özel bir kamera teknolojisi geliştirdi.
Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart markası altında, yapay
zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni teknolojinin,
üstün sürüş güvenliği sağlayarak özellikle sürücülerin şerit
değiştirmesi sırasında yaşanabilecek kazaları önlemeye
yardımcı olması hedefleniyor. Dikiz ve kapı aynalarının
yerine kamera izleme sistemlerinin yerleştirileceği aynasız
otomobillerin kullanımı 2016 yılında Avrupa ve Japonya’da
onaylandı. İlk ticari aynasız otomobil lansmanının ise
Japonya’da önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bu otomobillerde yer alan nesne tanıma sistemleri, araçtaki
dahili kameraların çektiği anlık görüntülerle nesneleri tespit
ederek sürücüleri tehlikeli durumlara karşı uyaracak şekilde
tasarlanıyor. Mitsubishi Electric’in yeni teknolojisinde ise
insana özgü davranışları taklit edebilen bilgisayarlı görsel-bilişsel bir model kullanılıyor. Böylece görüş açısındaki

uygun bölgelere hızla odaklanılabiliyor.
Nesne tespit mesafesi 100 metre, tespit kesinliği
yüzde 81
Mitsubishi Electric’in, geleneksel kamera sistemlerine
kıyasla yüksek performansı ile dikkat çeken özel kamera
teknolojisi, nesne tespiti için maksimum mesafenin 30
metreden 100 metreye çıkarılmasını sağlıyor. Aynı zamanda
nesne tespit kesinliğini yüzde 14’ten yüzde 81’e çıkarıyor.
Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart markası altında yapay
zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni teknoloji;
yayalar, otomobiller ve motosikletler gibi farklı nesneleri
ayırt edebiliyor. Gelecek dönemde kötü hava şartları, gece
ve virajlı yollar gibi zorlu koşullarda daha güçlü sürüş performansına imkan tanıması üzerine çalışılan yeni teknolojinin,
daha yüksek nesne tanıma ve tespit kesinliği sağlaması da
hedefleniyor.
uu Bilgi için Ref No: 54538

IoT Uygulamalarında
Ölçüm Kartı Kullanımı
Pil Ömrünü Uzatır
RECOM’un ilk ölçüm kartı, mühendislerin düşük güç seviyeli
IoT uygulamaları için AA pil veya harici besleme gerilimini
3.3V’ye yükselttiği R-78S anahtarlama regülatörünün işlevselliğini kolaylıkla test etmelerini sağlar. Ölçüm kartı, giriş
ve çıkış akımını ve gerilimini ölçen çeşitli bağlantı başlıkları
ile donatılmıştır - hem aktif hem de bekleme modunda tipik
pil ömrü hesaplamalarına olanak tanır. R-78S ölçüm kartı,
tek hücreli AA 1,5V pil voltajını dengeli bir 3,3V’ye yükselterek R-78S’nin gerçek performansını gösterir. Böylece çok
yüksek enerji kapasitelerini garanti eder ve düğme veya
madeni para büyüklüğündeki pillere kıyasla bakım maliyetini düşürür. Bu da bir uygulamanın çalışma ömrünü etkin
bir şekilde uzatacaktır, çünkü yükseltici dönüştürücü, 0.65V
kadar düşük giriş voltajlarında çalışmaya devam etmektedir. Ölçüm kartı, uzaktan uygulamalarda tipik olan enerji

depolayan cihazlar gibi diğer düşük voltajlı kaynaklardan
harici giriş voltajı kullanma seçeneği sunar. Yük, çıkış pimleri
veya bir mikro USB girişi vasıtasıyla bağlanabilir. Gerilimleri
ve akımları ölçmek için bu test noktaları mühendislerin 0.65
V’a kadar geniş giriş voltaj aralığını, yüksek verimliliği ve
düşük bekleme kayıplarını tam olarak değerlendirmesini
sağlar, tüm bunlar AA tipi bir pilin çalışma ömrünün uzamasını ve hatta MEMS güç kaynağı kullanımını mümkün kılar.
RECOM ayrıca 3.3V IoT uygulamaları için kompakt kullanıma
hazır bir tasarım olan R-REF02-78S referans tasarım kartını
sunar. RECOM daha fazla uygulamayı kapsayacak şekilde,
Bluetooth için 1.8V ve LoRaWAN iletim üniteleri için 3.6V
sabit çıkışları olan R-78S serisini genişletti. R-78S ölçüm
kartını, referans tasarım kartını ve R-78S dönüştürücülerini
yetkili distribütörlerden temin edilebilirsiniz.
uu Bilgi için Ref No: 54546

uu Bilgi için Ref No: 54299
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Tüm MRC Seviyeleri İçin Tek Bir Robot

SIL3-PLe Güvenlik Seviyesi

önleyecek şekilde tutucu
yönetimini içerir. MRC
Seviye 3’te de operatör ve
robotu ayıran sanal güvenlik çitleri mevcuttur ancak
çalışma alanı düzenli olarak
paylaşılır (sanal çit). Robot
ve operatör süreci ortaklaşa
gerçekleştirmede yer almaktadır. Operatör, üretim
sırasında bölgeye düzenli
olarak girer (kontrol amaçlı
ya da yüklemeden önce
bileşenlerin hazırlanması
Stäubli 125 yılı aşkın dene- özellikleri (hız, rijitlik,
vb.). Operatör, robot başka
tekrarlanabilirlik vb.) tama- bir bölgede çalışırken parça
yimi ile müşterinin ihtiyacına göre ürün yelpazesini men kullanılabilir. Parça fır- üstünde montaj gerçekleşlama kaynaklı risk oluşmaz, tirebilir. Operatör yaklaşırkonumlandırarak perforgüvenlik parametreleri
mans ve kolaborasyon
ken robot bazı bölgelerde
arasında seçim yapmanıza çok kolay programlanır.
düşük hızda çalışmaya
gerek kalmadan güvenli ve Üretkenlik bu seviyede en
devam edebilir (Güvenli
yüksek düzeydedir, risk
sürdürülebilir bir şekilde
Hız) ancak operatörle
değerlendirmesi kolaydır.
iş akışınızı kolaylaştırmayı
mümkün olan herhangi bir
ana hedef olarak kendine
temastan önce robot durur.
MRC Seviye 2’de operatör ve Üretkenlik kolaborasyon semisyon ediniyor.
robotu ayıran sanal güven- viyesi arttığı için Seviye 2’ye
lik çitleri vardır ve çalışma göre düşer. Risk değerlenStäubli TX2 robotları, güvenli fren testi (Safety Bra- alanı nadiren ortak kuldirmesi Seviye 2 ile aynıdır.
lanılabilir (sanal güvenlik
ke Test); Safe Speed, Safe
MRC Seviye 4’te robot ve
Stop, Safe Zone ve Safe Tool çiti). Süreç robot tarafından operatör, proses gerçekleşgüvenlik fonksiyonları; diji- gerçekleştirilir. Robot, ope- tirmede (kontrol, makineye
tal enkoderler, kol güvenlik ratörle olabilecek herhangi yüklenmeden önce bilebir temastan önce durur.
kartı, güvenli sürücüler ve
şenlerin hazırlanması vb.)
Operatör çalışma alanına
kontrolör güvenlik kartı
birlikte yer alır. Operatör
nadiren girer (Titreşimli
donanımlarıyla garanti
ve robot aynı zamanda ve
ettiği en üst düzey SIL3-PLe çanak besleyici dolumu,
aynı alanda çalışır, arada
güvenlik seviyesinde “Tüm palet veya konteyner deği- ayraç (sanal çit vb.) yoktur.
şimi, bir paletin çıkarılması,
MRC Seviyeleri İçin Tek Bir
Robot” sloganı ile en yüksek besleyicinin yüklenmesi,
üretimin sonunda vs.).
güvenlik ve performansı
Üretkenlik Seviye 1’e yakın
biraraya getirerek aşağıda
düzeyde ve yüksektir ama
bahsedilen 5 İnsan-Robot
İşbirliği (MRC) seviyelerinde operatörün çalışma alanına
giriş sıklığına bağlı olarak
kullanılmaktadır.
düşer. Risk değerlendirmesi sanal çitin güvenlik
MRC Seviye 1’de operatör
seviyesinin doğrulanmasını,
ve robotu ayıran sabit bir
robotun insanla kontağı
koruma bulunmaktadır
öncesinde duruşunu garanti
ve işlem robot tarafından
edecek mesafe hesabını
gerçekleştirilir. Robotların
ve parça savrulmasını
tüm yüksek performans

Operatör, çalışma alanını
robot ile paylaşır. Robot,
operatörle temas ettiğinde
durur; ancak bu uygulama
için temasa gerek yoktur.
Prosesi gerçekleştirmek
için robot ve operatörün
birbirine ihtiyacı yoktur.
Uygulama örnekleri:
Kolaboratif montaj (örneğin; robot iş parçalarını
hazırlar), makine yükleme
(operatör parçaları hazırlar/
robot yüklemeyi yapar) vs.
Üretkenlik çok düşüktür.
Risk değerlendirmesi Seviye
2 ve 3’e ek olarak tutucu
ve çevre birimlerin çarpışması, parça ve hücre arası
çarpışma, parça ve tutucu
arası çarpışma, tutucu
veya parçaya karşı şok,
tutucu veya hücrenin tüm
elemanlarının kesici olması
hususlarını kapsar.
MRC Seviye 5’te ise operatör ve robot görevi birlikte
gerçekleştirir ve robot operatör tarafından yönlendirilir. Operatör robotla sürekli
temas halinde çalışır. Montaj yardımı gibi işlemlerde
kullanılabilir. Üretkenlik
en düşük düzeydedir. Risk
değerlendirmesi Seviye
4’teki hususları kapsar.

uu Bilgi için Ref No: 54570

uu Bilgi için Ref No: 54289
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IoT Uygulamalarına Özel Gateway

Avuç İçi Büyüklüğünde Kompakt Dizayn

2017 yılının son pazar
araştırma raporlarına göre,
endüstriyel uygulamalar
için tasarlanan güvenlik
sistemleri ürünleri pazar
büyüklüğünün 2020 yılında
38 milyar dolara ulaşarak,
yıllık ortalama %9’lük bir
büyüme ile ivmelenmesi
öngörülmektedir.
Veri alışverişi ve akışının
endüstri 4.0 uygulamalarında, siber tehlikelerin
ve güvenlik açıklarının da
ortaya çıkacağı ortadadır.
Ortaya çıkacak tehlikenin
de, üretim kayıpları, tesis
zararları gibi nedenlerle
yaratacağı zararın büyüklüğü hesap edilememektedir. Bu nedenle bir
ICC Elektronik tarafından kenar cihazlardır. Veri top- sunmak için hazırlanıyor
ASUS markası olan AAEON,
lama, birleştirme ve iletim
AAEON’un diğer ürünleri
tesisleri, endüstriyel ağları
AIOT-ILRA01’in her iki
ile birlikte Türkiye pazarına için idealdirler ve enerji
siber tehlikelerden korumak
modelinde de LoRAWan
ölçümü, akıllı şehir yerlesunulmaktadır. Oldukça
sofistike ve kompakt AAEON şimi ve sağlam tasarımı ile pazarı için Intel tarafından amacıyla IEC-6270 serisi PC
tasarlanmış, x86 tabanları tabanlı cihazı geliştirmiştir.
ulaşımda kullanılabilirler.
AIOT gateway sistemleri,
IoT'nin gücünü hafif, avuçiçi çift çekirdekli CPU kullanıla- IEC-6270 kendine özelloRa, BT, WiFİ ve 3G'ye
kutularda kullanan AAEON rak, performanslı bilgisayar leştirilmiş bir firewall ve
kadar çoklu bağlantı
koruyucu yazılım sunmadıkabiliyetine sahip olması
protokolleri sunarak çeşitli AIOT ağ geçidi sistemi,
ğı için, farklı siber güvenlik
endüstriyel IoT uygulama- akıllı bir sanayi bağlamında da sağlanmıştır. 4 adet
USB2.0, 1 adet USB3.0 OTG, yazılımı kullanan IT orgabulut tabanlı ağlara maklarına daha hızlı ve daha
nizasyonlarına da kolaylık
2 adet RS232 seri port ve
simum değer ve iletişim
esnek iletişim sağlayan
HDMI video çıkışı ile maksi- sağlamış olur.
mum sayıda dış dünyadaki
Aynı zamanda bilgisayar
eylemci ve uygulayıcı ile
özelliği gösteren IEC-6270
haberleşebilmektedir. Bu
üzerindeki 6 adet Ethernet
sayede bir çok farklı IoT
portu ile yüksek seviyede
çözümü sunulabilir. Avuç
data iletişimine izin veriçi büyüklüğünde olan
kompakt dizaynı sayesinde mektedir. IEC-6270, endüstriyel bilgisayar alanında
kullanılacağı alanda yer
ürün gamını tamamlayarak
kaplama sıkıntısını da
ICC Elektronik tarafından
ortadan kaldırır.
sağlanmaktadır.
Endüstriyel İletişimde
Güvenlik İçin Çözüm
uu Bilgi için Ref No: 54560

Your One-Stop Shop for Process
Measurement and Control Products

İki İşletim Sistemi Tek
Bir Cihazda

Windows Veya Linux Gerçek Zamanlı
İşletim Sistemi İle Paralel Çalışabiliyor

Pressure Products
Includes switches, load cells, strain gauges,
controllers, recorders, data loggers, transducers,
and much more

B&R, otomasyon sistemini bir Hypervisor yardımı
ile genişletiyor. Bu yazılım sayesinde Windows
veya Linux B&R'ın gerçek zamanlı işletim sistemi
ile paralel olarak çalışabiliyor. Örneğin, kontrol ve
HMI içeren PC'ler tek bir cihazda birleşti-rilebilir.
Hypervisor aynı zamanda bir endüstri PC'sinin bir
Edge-Controller olarak da kullanılmasını sağlar.
Edge-Controller bir kontrolcü hizmeti görür ve
OPC UA aracılığı ile işlenmiş verileri paralel olarak
Cloud‘daki üst düzey sistemlere iletir.
Sanal Ağ
Hypervisor, uygulamaların işletim sistemleri arasındaki verilerin haberleşmesine imkan sağlayan
bir sanal ağ bağlantısı sunmaktadır. Klasik bir
Ethernet bağlantısına benzer şekilde standart ağ
protokolleri kullanılır. Bir kablo yerine iki işletim
sisteminden de bağımsız olan bir hafıza alanı
bulunmaktadır.

uu Bilgi için Ref No: 54553

6 Channel Data Logger
uu Bilgi için Ref No: 54412

Maksimum Esneklik
Kullanıcı, B&R'ın otomasyon yazılımı Automation
Studio aracılığıyla Hypervisor’ın konfigürasyonunu
yapabilir ve kullanıla-cak olan donanım kaynaklarını belirleyebilir. Sistem konfigürasyonları birbirinden bağımsız olarak belirlenmektedir. Böy-lece
ilgili işletim sistemine kaynakların ayrılmasında
esneklik sağlanmış olur. Mevcut paralel çözümleri
Windows sürüm-lerine spesifik olarak uyarlanmış
durumdayken, B&R Hypervisor, kullanılan işletim
sisteminden tamamen bağımsızdır.

RDXL6SD handheld temperature data logger
with 4 type J, K, T, E, R, S or N thermocouple inputs
and 2 3-wire Pt100 RTD inputs

Visit us at omega.co.uk
sales@omega.co.uk

Temperature
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+44(0) 161 777 6611

Automation

Flow
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Üniversal Half-bridge
Referans Tasarımı

İzole Güç Kaynakları Kullanan Tamamen
İzole Edilmiş Bir Sürücüye Sahip
RECOM üniversal half-bridge (yarım köprü) referans tasarımı, çeşitli yüksek güçlü IGBT, 1./2. nesil SiC, GaN, MOSFET
ve Cascode anahtarlama teknolojilerinde gerçek yaşam
performansını karşılaştırmak için kullanılabilen bir tasarım
platformu olarak yeni kapılar açıyor. Gate sürücüsü ve PCB
düzenleri her transistör türü için aynı olduğundan, kullanıcılar gerçek yaşamda anahtarlama performansını karşılaştırabilir ve uygulamaları için doğru teknoloji hakkında bilinçli
seçimler yapabilir. Referans tasarımı, hem düşük taraflı
hem de yüksek taraflı anahtarlama transistörleri için izole
güç kaynakları kullanan tamamen izole edilmiş bir sürücü
aşamasına sahip bir yarım köprü düzeninden oluşur. Farklı
transistör tipleri için uygun, izole edilmiş sürücü voltajlarını üreten dört set DC/DC dönüştürücüsü pakete dâhildir.
Kullanıcılar böylece istedikleri TO247 veya TO247-4L (Kelvin
bağlantısı) paket anahtarlamalı transistörlerini kendi
seçtikleri tedarikçilerinden değerlendirebilir, uygun DC/DC

bir dönüştürücüye monte eder, ardından hızla uygulamalarını prototip haline getirebilir ve test edebilirler. Referans
tasarımı, ileri, geri çevrim, kova ve artırma topolojilerini
değerlendirmek, tam köprü ve üç faz köprü devrelerini
değerlendirmek için iki veya daha fazla birimi birleştirmek
için kullanılabilen temel bir yapı taşıdır. PCB, 10A’ya kadar
gate sürücüsü akımı ile 1000V’a kadar yüksek hızlı anahtarlama için optimize edilmiştir. Sinyal topraklaması galvanik
olarak güç topraklamasından izole edilmiştir; harici TTL
sinyal jeneratörlerine yüksek hız bağlantıları için yerleşik
BNC soketleri takılmıştır. Yüksek ve alçak taraflı kontrol ayrı
olduğu için referans tasarımı, asimetrik görev çevrimi, aktif
kıskaç ve faz kaydırmalı tam köprü topolojilerini uygulamak
için kullanılabilir. RREF01-HB referans tasarımı tüm yetkili
RECOM distribütörlerinden temin edilebilir.
uu Bilgi için Ref No: 54547

AC/DC Kontaktörü
Düşük Enerji Tüketimi
Schneider Electric’in geliştirdiği TeSys D Green kontaktör
serisi, dünyanın en az enerji harcayan AC/DC kontaktörü
olarak yeşil dönüşüme katkıda bulunuyor. Enerji yönetimi ve
otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric,
işletmelerin enerji sorunlarını en aza indirip, verimliliği artırarak, küresel ısınmayı 2°C sınırının altında tutma vizyonu
doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Bu doğrultuda,
dünyayı kontaktör ile tanıştıran Schneider Electric, 180 yılı
aşkın tarihinde bir ilke daha imza atarak “yeşil ürün” serisine
bir yenisini ekledi. Yeşil dönüşüm sloganıyla yola çıkan
TeSys D Green kontaktör serisi, inovatif elektronik bobinleri
sayesinde elektromekanik tip kontaktörlere kıyasla %80’e
kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, röleye gereksinim
duyulmadan doğrudan PLC kontrolü, daha az referans sayısı
ile yalın ve kolay ürün seçimi ve sessiz çalışma performansı

gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. TeSys D Green kontaktör
serisinin temel avantajları ise şunlar:
1- Düşük kumanda akımı ile daha az enerji tüketimi
2- 80 A’e kadar doğrudan PLC kontrolü
3- Bobin akımını izleme ve kontrol imkanı, mekanik şok
ve titreşim kaynaklı kontak konumu değişiminin önüne
geçebilme
4- Sabit açma/kapama süresi ile işletme güvenliği
5- Donanım iyileştirme söz konusu olduğunda işletmelerdeki mevcut kontaktörlerin yerine kolayca kullanılabilmeTeSys D Green; enerji tasarrufuna ek olarak anahtarlama ve
kontrol çözümleri ile güvenilir ve bağlantılı olmanın yanı
sıra endüstriyel sürecin her adımında da kullanışlıdır.
uu Bilgi için Ref No: 54549

uu Bilgi için Ref No: 54272
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Güç Kalite Analizörü

Aktif Güç Doğruluğu ± % 0.3 ;
Gerilim Ve Akım Doğruluğu ± % 0.2
Sanpa Elektronik’in temsilciliğini yaptığı Japon markası
Kyoritsu’nun üstün özellikli güç analizörü modeli KEW
6315, Güç ve Güç Kalitesi ölçümlerini aynı anda kaydedebilen, Enerji Tasarrufu ve Güç Kalitesi kontrolü için ideal bir
cihazdır. Aynı anda bütün kanallarda Güç, Harmonik, Dalga
formu ve güç kalitesi kaydedilebilir. Hızlı başlatma kılavuzu, bağlantı kontrolü ve sensör algılama gibi kullanıcıyı
destekleyen fonksiyonlara sahiptir. Yüksek doğruluk oranı
ile Uluslararası Standart IEC61000-4-30 Sınıf S ve Avrupa
Standardı EN50160'a uygundur.
Ayrıca cihaz bilgisayardan veya android tabletler üzerinden
uzaktan izlenebilir. Bluetooth iletişimi ile ölçümlerinizi
gerçek zamanlı olarak görebilir, verilerinizi SD kartınıza
kaydebilir ve özel yazılımıyla rapor oluşturabilirsiniz.
Cihazınızı alırken, size sunulan 1000mA'den 3000A'e kadar
esnek klamp dahil geniş klamp yelpazesinden işletmenize
en uygun olanı seçebilirsiniz.
KEW 6315 ile gerilim, akım, frekans, aktif güç, reaktif güç,
görünür güç, aktif enerji, reaktif enerji, görünür enerji, güç

faktörü(cosθ), nötr akım, demand, harmonikler, güç kalitesi
(Swell/Dip/Interruption, Transients/Over Voltage, Inrush
akımı, Unbalance Rate), PF düzeltme birimi için kapasitans
hesaplaması ve Flicker ölçümleri yapılabilmektedir. Eğilim
grafiği ve geçiş diyagramını göstermektedir. 3 voltaj kanalına ve 4 akım kanalına sahiptir. Aktif güç doğruluğu ± % 0.3
; Gerilim ve akım doğruluğu ± % 0.2’dir. Üzerindeki “print
secreen” tuşu ile ekrandaki görüntünün “bmp” formatında
resmini kaydetmektedir.
Kablo ve klampları bağlandığında bağlantıların doğru olup
olmadığını kontrol eden test yapabilmektedir. Bağlantı
kontrol testinde hatalı bağlantının olduğu yeri cihaz “NG”
(Not Good-iyi değil) sembolü ile ekranda göstermektedir.
Rehber modu kullanıcıya ölçüm ile ilgili kararlarda yol gösterir. 320x240 (RGB) piksel 3.5-inç renkli TFT ekrana sahiptir.
IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Kirlilik
derecesi 2, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN
50160, IEC 61000-4-30 S sınıfı, IEC 61000-4-15, IEC 610004-7 standartlarına uygundur.
uu Bilgi için Ref No: 54567

Yüksek Vakum
Solenoid Valfi

1 x 10-6 Pa(abs) Minimum Çalışma
Basıncıyla Yüksek Sızdırmazlık
SMC'nin yüksek vakum solenoid valfi, XSA serisine yeni dişi
dişli bağlantısını ekledi. Pnömatik alanında dünya çapında
önde gelen firmalarındann SMC, normalde kapalı, yüksek
vakum solenoid valfi sızıdırmazlıkta mükemmeliğe yaklaştı.
XSA Serisi minimum kaçak ve sadece 1 x 10-6 Pa (abs) minimum çalışma basıncı farkıyla yüksek sızdırmazlık sağlar.
Ekstra dayanıklılık için, valfın gazla temas eden kısımları
paslanmaz çelik, FKM, reçine (PPS) ve PET gibi korozyona
dayanıklı malzemelerden yapılır. SMC müşterilerinin daha

az enerji harcaması için ve daha hafif ürünler kullanması
için tasarımlar yapmakatadır. Bu kapsamda yeni XSA serisi
düşük güç tüketimi ve daha hafif yapısı ile bu amaca uygun
bir tasarımdır. Gövde içinde kalan yay tasarımı ileyeni XSA
serisi akışkan ile teması azaltır ve parçacık üretimini en
aza indirir. Faston terminali ve farklı bağlantı çeşitliliği ile ,
yiyecek, tıbbi, yarı iletken, fotovoltaik ve LCD gibi endüstrilere uygundur. XSA serisi, asal gazların belli bir hazneye
enjeksiyonunu içeren uygulamalara uygundur.
uu Bilgi için Ref No: 54569

Programlanabilir Fırın Tavası
12” Silikon Devre Levhası İçin

Torrey Pines Scientific, Inc. oda sıcaklığından 350°C’ye ısıtma
menzili üzerine yüzey boyunca %1’den daha iyi homojen ısıtma
ile yeni WaferPlate™ Programlanabilir Fırın Tabağı’nı duyurmaktadır. Tam 12” (304.8mm) ve daha küçük silikon devre levhalar,
elektronik çipler, ekranlar, yapıştırıcılar, fotovizyografi yapmak
ve daha fazlası için idealdir.
WaferPlate™ HP90 Modeli, merkezi 12” (304mm) boyunca
%1’den daha iyi sıcaklık tekdüzeliği ile büyük yuvarlık 13.875”
(352.4mm) frezelenmiş düz plaka alüminyum bir yüzeye sahip
olarak 12” (304mm) veya daha küçük silikon devre levhalarla
çalışmak için idealdir. Birim, verilen komut seti kullanılarak
RS232 G/Ç bağlantı noktası vasıtasıyla bir kişisel bilgisayar
veya endüstriyel denetleyiciden uzaktan kontrol edilir. Ayrıca
tam programlanabilen, anlık ve tekrarlanabilir geri çağırma ve
kullanım için 10 adımlık 5 rutin bellekte tutulan tezgah üstü
denetleyici sunulmaktadır. Her bir programın 1’den 98’e veya
sonsuza kadar otomatik olarak kendisini tekrarlanması ayarlanabilir.
Plaka yüzeyi, oda sıcaklığından 350°C’ye ayarlanabilir ve doğrudan 1°C’ye ayarlanabilir ve kontrol edilebilir. Doğruluk, tüm
aralıkta ısıtıcı ayarının %1’den iyidir. Sıcaklık algılama, ısıtıcı
plakaya yerleştirilmiş platin RTD’den yapılır. HP90, 1°C/saatten
450°C/saate sıcaklık artışı, alarm ile geri sayım zamanlayıcısı ve
kullanıcı tarafından ayarlanabilen Otomatik-Kapatma ve RS232
G/Ç bağlantı noktası özelliklerini taşır. Birimler, NIST’e izlenebilen sıcaklık kalibasyon sertifikaları ile temin edilir.
WaferPlate™ HP90 Modeli, 100, 115 ve 230 GAA, 1500 güç
birimi, 50/60 Hz modellerinde bulunabilir. UL, CSA ve CE sertifikasyonu bekleniyor.
uu Bilgi için Ref No: 54551

uu Bilgi için Ref No: 54020
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Güç Analizi ve Ölçümü
Güç kalitesini kontrol altında tutmak, işletmenizin verimliliğini devamlı kılar ve ek olarak önemli bir maliyet tasarrufu
sağlar. Güç kalitesi, sisteminizin herhangi bir noktasındaki
parametrelerin standartlarca belirlenmiş limitler dahilinde
olup olmadığıyla ilgilidir. İşletmelerin durması, ürün kayıpları,
cihaz arızaları gibi genellikle ciddi maddi kayıplara ya da
doğrudan kişilere zarar verebilecek yangın/elektrik çarpmalarına neden olan düşük güç kalitesi, çözülmesi gereken önemli
bir problemdir. TEİAŞ’ın çıkartmış olduğu, yönetmeliklerde
güç kalitesi ve reaktif güç akışları ile ilgili hususlar 4 ana başlık
altında toplanmıştır.

İşletmenin Verimliliği Ve
Maliyet Tasarrufu İçin

gerekmektedir. Güç Analizörleri Hakkında Bilmeniz Gereken
Bazı Terimler; Swell (Tepe) genellikle ters yönde akan güç
hattı arızası, büyük miktarda yükün kapatılması veya büyük
kapasitörün açılması sebebiyle ortaya çıkan, anlık bir gerilim
artışıdır.Dip (Çukur), Swell’in tersi olarak çoğu zaman motor
arızası veya akış yönündeki güç hattı arızası gibi büyük bir
yükün açılması sebebiyle oluşan anlık gerilim düşüşüdür.
Interruption (Kesinti) herhangi bir kaynaktan gelen güç hattı
kesintisidir. Mesela bunun sebebi şalterin atmasına neden
olan bir güç hattı arızası olabilir.

Transient/Over Voltage (Impulse), güç hattına bağlı cihazlara
ciddi zararlar verebilecek, çok hızlı ve anlık gerilim yükselme1. Frekans değişmeleri ve kontrolü
sidir. Transient, elektriksel şalter olayları(röledeki değişken
2. Güç kalitesine etki eden parametreler ve sınır değerleri temas/temassızlık), kesicilerin artması veya yıldırım düşmesi
fliker ( flicker ), kaynak gerilimindeki çukur ve tepeler (dips /
gibi durumlarda meydana gelebilir.Inrush Current; Ani akım,
swells ), gerilim kesilmeleri (interruptions), K faktörü, cos φ
cihazların çalıştırılmaları esnasında çok kısa süre içinde besgibi
lemeden çektikleri yüksek akımdır. Cihazlar normal çalışma
3. Aylık bazda güç sisteminde reaktif enerji akışı ve kademeli
durumuna geçtikleri anda akım dengelenir.Flicker; Büyük
sınır değerleri
4. Güç sisteminde oluşan harmoniklerin akım, gerilim bileşen- fırınlar, kaynak makineleri, vinç, kazma makinesi gibi cihazlar
çalıtırıldığında oluşan yük dalgalanmaları sonucu gerilim
leri ve sınır değerleri
değişiklikleri meydana gelir. Flicker bu dalgalanmalar sonucu
ortaya çıkan, görme duyusunda istikrarsızlık izlenimi yaratan
Güç kalite problemlerinin tespiti, değerlendirilmesi ve karşı
bir fenomendir.
önlemlerin hayata geçirilmesi için tüm bu parametre ve
olayların kayıt altına alınarak bilgisayar ortamında analizi
uu Bilgi için Ref No: 54566

Kapasitif Sensör Kafası
Esnek, Kendinden Yapışkanlı

Cam, plastik veya seramikten yapılmış ve iletken olmayan
kap veya boru dış duvarlarında temassız ve sürekli seviye
tespiti gerçekleştirebilmek adına Balluff kendinden yapışkanlı, IP 64 korumalı kapasitif sensör kafası sunmaktadır.
Maksimum 850 mm uzunluğa kadar algılama mesafesine
sahip esnek sensör kafası, ayrı uzunluklara (minimum 108
mm) kısaltılabilir ve entegre yapışkan yüzey sayesinde
ek aksesuarlara ihtiyaç duymadan konteynır duvarlarına
kolayca entegre edilebilir. Polar ve sulu ortam için duvar
kalınlığı 2 ila 6 mm arasında olabilir veya yağ veya dökme

malzemeler gibi iletken olmayan ortamlar için 2 mm'ye
kadar çıkabilir. Sensör, Balluff tarafından sunulan BAE tipi
sensör amplifikatörleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Opsiyonel amplifikatör, seviyelerin tüm ölçüm aralığı
boyunca analog değerler olarak (0…10 V, 4…20 mA),
veya IO-Link üzerinden veya da minimum yahut maksimum
değer aşımı olarak kesintisiz şekilde saptanmasını sağlar.
Hem IO-Link hem de analog uygunluk amplifikatörü çok
yönlü ayar olanakları sunmaktadır.
uu Bilgi için Ref No: 54555

Emniyet Rölesi Modülleri

uu Bilgi için Ref No: 54262

Schmersal bir cihazda birçok fonksiyon sunuyor: Yeni emniyet değerlendirmelerinde temel model SRB-E-302FWS-TS bir
bileşende güvenli durma denetimi ve güvenli zaman rölesi
fonksiyonları birleştirilir. SRB-E-402FWS-TS parça modelinde tamamen yeni: Burada ek emniyet kapısı denetimi
hatta bir cihazda üç fonksiyon vardır. Bu da piyasadaki ayırt
edici özelliğidir. Güvenli durma denetiminde bağlı sensörlerin impulsları denetlenir. Giriş frekansının (gerçek değer)
önceden ayarlanan nominal değerle (durma frekansı) sürekli
karşılaştırılmasıyla cihaz sınır değerin altında kalındığı durumları tespit eder ve acil çıkışları etkinleştirir. Ör. tahrikler,
motorlar veya miller gibi aynı ardıl çalışma süreli dönen tesis
bölümlerinde SRB-E-FWS-TS modülleri güvenli zaman rölesi
olarak, yani önceden ayarlanan süresinin güvenli ölçümü için
de kullanılabilir. Ancak önceden ayarlanan bu süre bittikten
sonra ör. koruyucu tertibatın açılmasına olanak sağlayan
kumanda teknolojisiyle etkinleştirme yapılır. SRB-E-402FWSTS modeli ek olarak iki kanallı çapraz bağlantı algılamalı ya
da algılamasız denetlemeye yönelik güvelik için kapalı tutma
olanağı sunar. Bu modül modeliyle örn. koruyucu kapının

Durma Denetimi, Zaman Denetimi Ve
Güvenlik Kapısı Denetimi

açılmasının tehlike yaratan hareketleri önlenebilir ve ikinci
güvenlik fonksiyonuyla koruyucu kapı denetimi, hareket
kapatılabilir. Ayrıca güvenli çıkışlarla ağı açıkken makinenin
çalışması önlenir. Emniyet rölesi modüllerinde ayarlanabilir
frekans aralığı 0,5 Hz ile 10 Hz arasındadır ve çıkış geciktirme
süresi 0,5 s ila 3000 s arasında ayarlanabilir.
PROTECT SRB-E-301MC: Birçok defa sınanmış PROTECT
SRB-301MC emniyet rölesi modülü artık takılabilir bağlantı
teknolojili yeni gövdesinde ve kompakt bir tasarımda mevcuttur. Montajı bu nedenle kolaydır. SRB-E-301MC güçlü performanslı güvenli üç röle çıkışına ayıca potansiyelsiz sinyal
kontağına sahiptir ve Kat. 4 / PL e'ya kadar ISO 13849-1 göre
ve SIL 3'e kadar IEC 62061 / IEC 61508'e göre kullanılabilir.
Piyasada bulunan tüm güvenlik sensörleri ve elektromekanik
koruyucu tertibatlar denetlenebilir. Çapraz bağlantı algılama
fonksiyonu basit bir çevirmeli şalter üzerinden yapılandırılabilir. Şeffaf ön plaka, piyasada bulunan bir mühürle emniyete
alınabilir.
uu Bilgi için Ref No: 54568
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Otomatik Kontrol Terazileri

0,1g‘dan Başlayan Gösterge Hassasiyeti
Baykon CW1 model otomatik
kontrol terazileri hazır ambalajlı
ürünlerinizin ağırlık kontrolü ve sınıflandırılması için geliştirilmiş, yüksek
tartım hızına sahip hassas,ekonomik,
ve kolay kullanımlı ürünlerdir. En
hafif parçaları en düşük hata oranı
ile doğru şekilde tartar. Kompakt
tasarımları ile üretim alanınızda yer

tasarrufu sağlar.Kolay temizlenebilir
paslanmaz çelik yapıları ile hijyen
standartlarınıza uyum gösterirler. Gövde üzerine monte edilmiş,
anlık istatistiksel verileri ve üretim
bilgilerini gösteren,rahat okunabilen
10’’ dokunmatik kumanda paneli ve
kullanıcı dostu yazılımı ile kullanıcısına en verimli çalışmayı sunarlar.

Baykon CW1 model otomatik kontrol
terazileri, 0,1g‘dan başlayan gösterge hassasiyeti ile 300 g’dan 7500
g’a varan çeşitli kapasite ve tiplerde
üretilmektedirler.

Yüksek hız ve hassasiyet Kullanıcı dostu ekran ve
gelişmiş yazılım
• 0,1 gr’a varan gösterge
• Dokunmatik 10” renkli
hassasiyeti
kumanda paneli
• 200 adet / dakika‘ya
• Anlık istatiksel sonuçlar
varan tartım hızı
ve grafiksel gösterim

Güçlü endüstriyel
dizayn

Kontrol ve bağlantı
seçenekleri

• 304 kalite paslanmaz
çelik yapı ile bakım ve
temizliği kolay hijyenik
dizayn

• RS232/RS485 seri data
transferi ( Free Protokol,
Modbus RTU )

• Otomatik ağırlık algılama modu ile yüksek hızlı
çalışma

• Tartı ünitesinden bağımsız ayrılabilir opsiyonel
reject ünitesi

• Ethernet ( Modbus TCP )

• Otomatik kompanzasyon
ve ögrenme modu
• Geniş ürün ve raporlama
hafızası
• 199 adet ürün hafızası

• Modüler konveyör yapıları ve pratik değişebilir PVC
bantlar

• USB belleğe veri transferi

• Bilgisayar için gelişmiş
Data Toplama Yazılımı (
Opsiyon )

• Yükseklik ayarlı, taşıyıcı
şase
uu Bilgi için Ref No: 54571

Çift Kanallı İlkeliği Sayesinde Sensor
Uzun Vadeli Kaymaları Otomatik Olarak
Telafi Eder
Kabondioksit, iç hava kalitesinin önemli bir göstergesidir.
Yeni enerji standartları ve daha iyi yalıtım sayelerinde evler
daha fazla enerji verimli hale geldi, ancak hava kalitesi hızlı
bozulabilir. Aktif havalandırma, rahat ve sağlıklı bir bina içi
ortam bakım yapmak ve oturanların saadetini ve verimliCMOSens®‘ın IR algılama için Teknolojisi, rekabetçi bir fiyatta liğini iyileştirmek için gereklidir. Sensirion’un SCD30u, doğru
ve istikrarlı CO2, sıcaklık ve nem izlemelerini sunmaktadır.
yüksek hassas karbondioksit ölçüm olanağını vermektedir.
Bu, müşterilerin enerji verimliliğini iyileştirmenin yanı sıra
CO2 algılama için NDIR ölçüm teknolojisinin yanı sıra sınıfın
en iyisi olan Sensirion nem ve sıcaklık sensorü da aynı sensor sağlığı destekleyen yeni çözümler geliştirmelerini sağlamaktadır. Sensirion, yeni SCD30 sensorü ile hava kalitesi ölçümü
modelinde entegre edilmiştir. Ortam nemi ve sıcaklığı, ek
bileşen gerekli olmaksızın dış ısı kaynaklarının modellenmesi için çevresel sensor içererek portföyünü genişletmiştir.
ve dengelenmesi aracılığıyla Sensirion’un algoritma uzmanAHR Expor 2018’de (Kabin 3858) Sensirion’u ziyaret edin
lığından çıkartılabilir. Karbondioksit konsantrasyonunun
ve Sensirion’un yeni nem, sıcaklık ve karbondioksit sensor
ölçümü için çift kanallı ilke sayesinde sensor uzun vadeli
müdülü olan SCD30 hakkında daha fazla bilgi edinin.
kaymaları otomatik olarak telafi etmek için tasarlanmıştır.
Ufak modül yüksekliği, farklı uygulamalara kolay entegrasyon sağlar.
uu Bilgi için Ref No: 54550

uu Bilgi için Ref No: 54324

Bu yılki Chicago’da düzenlenen AHR Expo 2018 ticaret
fuarında (22-24 Ocak, 2018), çevresel ve akış sensor çözümlerinde uzman Sensirion, bir nem, sıcaklık ve karbondioksit
konsantrasyon sensörü olan SCD30 piyasaya sürmektedir.
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Anybus® CompactCom™
IoT Teknolojileri OPC UA Ve
MQTT’yi Destekleyecek
Emikon Otomasyon’un temsilciliğini yaptığı HMS Endüstriyel Ağlar, Anybus CompactCom tümleşik ağ çözümleri
kapsamında IoT protokolleri OPC UA ve MQTT desteği
verileceğini duyurdu. OPC UA ve MQTT’nin de portföye
eklenmesiyle, CompactCom kullanan cihaz ve makine
üreticileri geleceğin IIoT fabrikalarına bugünden güvenli veri
sağlama fırsatı buluyorlar. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti
(IIoT) vizyonunu gerçekleştirmek için, cihaz ve makine
üreticilerinin sadece donanımlarını OT (işletimsel teknoloji)
üzerindeki farklı endüstriyel ağlara bağlamakla yetinmeyip
aynı zamanda bilişim sistemlerine ve IoT yazılımına da veri
sağlamaları gerek. Anybus CompactCom, OPC UA ve MQTT
desteği sayesinde IIoT’ye yeni bir kapı açıyor. CompactCom’u
kullanan binlerce cihaz ve makine üreticisi artık kolay ve güvenli bir şekilde verilerini IT sistemlerinde ve IoT yazılımında
kullanılabilir duruma getirebiliyor.

CompactCom’da OPC UA ve MQTT desteği
HMS, veri ve bilgi değişimi için geleceğin akıllı endüstriyel
çözümleri arasında OPC UA ve MQTT’yi en önemli iki protokol olarak tanıyor. Dolayısıyla, 2017 sonu itibariyle EtherNet/IP ve PROFINET versiyonlarıyla başlamak üzere OPC UA
ve MQTT, CompactCom Endüstriyel Ethernet çözümünün
içine dahil edilecek.

CompactCom’u kullanan ilave IIoT çözümleri
OPC UA ve MQTT desteğinin yanı sıra CompactCom, entegre
ve kişiselleştirilebilir web sayfaları ve web servisleri, e-posta
ve FTP desteği gibi özelliklerle birlikte endüstriyel donanımın bilişim sistemlerine ve IoT yazılımına bağlanmasında
birkaç diğer yöntem de sunuyor. OT ve IT arasındaki iletişime
istinaden spesifik talepleri olan kullanıcılar, CompactCom
soket arayüzünü veya Transparan Ethernet Fonksiyonunu
kullanarak kendi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu yöntemler, CompactCom ağ iletişimi ile ilgilenirken kullanıcılaCompactCom’da sunulan OPC UA ve MQTT desteği, doğrudan cihaz ya da makineden veri sunarak bilişim sistemleri ve rın kendi IT-bağlantılarını geliştirmelerine olanak tanıyor.
IIoT uygulamalarıyla iletişimi büyük oranda kolaylaştırıyor.
uu Bilgi için Ref No: 54558

Mobil Makineler
İçin Durum İzleme

Daha Yüksek Makine Kullanılabilirliği
B&R'ın modüler kontrol ve I/O sistemi olan X90 şimdi
opsiyonel olarak durum izleme fonksiyonları ile birlikte
kullanılabilir durumdadır. Bu sayede spontane makine
duruşlarının sebep olduğu arızalar erken tespit edilebilir ve
düzeltilebilir. Durum izleme yoluyla öngörülebilen bakım
sayesinde planlanmamış servislerin ve makine duruşlarının
önemli ölçüdeki maliyet-leri azaltılmakta ve makinenin
kullanılabilirliği arttırılmaktadır.

Prediktif Bakım
X90 modülü ile bir makinenin durumu sürekli olarak izlenebilmektedir. Sonuçlar, her bir parçanın bakım gereksinimleri
hakkında tahminde bulunulmasını sağlar. Tipik uygulamalar; hidrolik üniteler, kayışlar, redüktörler veya motorlar
gibi dö-nen makine parçalarının sürekli olarak izlenmesidir.
Hazırlanan sensör verileri yazılımda da kullanılabilir durumdadır.
uu Bilgi için Ref No: 54554
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Kullanıcı Dostu
OLED Modüller

Hızlı Tepkime Süresi, 175 Derece
Görüş Alanı Ve İnce Tasarım

uu Bilgi için Ref No: 54308

Küçük ve orta ölçekli ekranlar konusunda alanında hizmet
sunan ve sunduğu avantajlarla farklılaşan Winstar OLED
modülleri, resmi distribütörü Özdisan Elektronik’tir. Yüksek
kaliteli endüstriyel LCD ekranların üretimi ve geliştirilmesi
alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sektörün lider
firmalarından biri olan Winstar, OLED ihtiyaçlarınıza ideal
çözümler sunuyor. Winstar, I2C, SPI, SSD1306 ve Micro OLED
gibi uygun çözümlerini Özdisan Elektronik güvencesiyle
Türkiye pazarına ulaştırıyor. Kullanıcılar, STN LCD’den OLED
ekranlara kadar uygulamaları kolayca yükseltebiliyor.

Winstar OLED modüller, hızlı tepkime süresi, 175 dereceye
ulaşan görüş alanı, ince tasarım, yüksek parlaklık, yüksek
kontrast oranı, geniş sıcaklık çalışma aralığı ve düşük güç
tüketimi gibi oldukça önemli avantajlar sağlıyor. Güneş
ışığında okunabilme özelliğine sahip Winstar OLED modüller; giyilebilir cihazlar, beyaz eşya, ev aletleri, endüstriyel
cihazlar, otomobil gösterge panelleri, araba ses sistemleri,
arıtma cihazları, dikiş makineleri ve yazıcılar gibi birçok ürün
için mükemmel çözümler üretiyor.
uu Bilgi için Ref No: 54565

Tutkumuz,
size özel
çözümler
sunmak.
Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
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.
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Palet Kontrol Unitesi

Temassız Palet Taşıma

tarafından taşınırken enerji
harcanmasını sağlamaktadır. Böylece, yalnızca
belirli zamanlarda devreye
sokulmuş palet tahrik mekanizmaları o an optimum
palet akışı sağlamak için
gereken tahrik mekanizmalarıdır. Entegre kontrollü
başlangıç fonksiyonu,
tüm mekanik bileşenler
üzerindeki yükü hafifleten
başlangıç torkunu azaltır
ve böylece optimum palet
ivmelenmesi sağlar. Pallet
Drive kapatıldıktan sonraki
paletin hareketine devam
ettiği safha da Pallet Control ile düzenlenir.

oldukça kolaydır.

Logistics 4.0 Bileşeni:
Performans verileri ve
önleyici bakım fonksiyonları
Fonksiyonların çoğu
önleyici bakım gözetilerek
tasarlanmıştır. Interroll
internet sitesinden indirilebilecek Pallet Control Configurator, kabloları taşıyıp
yeniden takmanıza gerek
kalmadan Pallet Control´ün
USB bağlantısı aracılığıyla
dönüş yönünü veya parametreleri kolay bir şekilde
değiştirmenize imkan
makineleri veya asansörInterroll, yük taşıma ve
sağlamaktadır. Akım ve güç
temassız akümülasyon için lere aktarma noktalarında
izlenebilir ve mevcut durum
Interroll 24 V DC RollerDrive otomatik mal akışı sağlagörüntülenebilir. Ek olarak,
Bu çözümün diğer bir
ve Interroll MultiControl ile mak için programlanabilir
ilgili Pallet Drive´in toplam
birlikte yıllardır başarılı bir lojik kontrolör (PLC) yazılımı faydası kompakt yapıda
çalışma süresi görüntülenir,
olmasıdır: Bir tambur
şekilde kullanılan merkezi ve ek pnömatikler kullamotor olarak Interroll Pallet bu da arızaları önleyecek
narak yüksek maliyetler
olmayan kontrol ve tahrik
Drive konveyör sisteminde şekilde gerekli bakımları
gerektirmiştir. Bununla
konseptini genişletiyor.
birlikte, Interroll’ün çözümü kullanılan konveyör rulola- planlamanızı sağlar. Bu,
Artık portföyde özel bir
bakım ihtiyaçlarını ve olası
palet taşıma çözümü de yer merkezi, PLC kablolama ve rıyla aynı boyutlara sahip
arıza sürelerini minimuma
olacak şekilde üretilebilir.
PLC programlama ihtialıyor.
Böylece, bir konveyör pro- düşürmektedir. Termal
yacını ortadan kaldırıyor.
koruma kontağı ve sürekli
Yeni kontrol ünitesi, tahrik filine sorunsuz bir şekilde
Dünyanın önde gelen
entegre edilebilir. Bu, tahrik akım tüketim analizi Pallet
mekanizması ile temassız
intralojistik ekipmanları
Drive´ı aşırı yüklemeye karistasyonunun ilave bir
taşıma için komple lojik
sağlayıcısı olan Interroll
şı korur. Pallet Drive´daki
alana ihtiyacı olmaması
sağlayan Interroll´un
Group artık temassız
isteğe bağlı fren de Pallet
kanıtlanmış MultiControl´ü ve konveyörün doğrudan
palet taşımayı da mümControl aracılığıyla devreye
arasında bir bağlantı işlevi zemine sabitlenebileceği
kün kılıyor. Artık yeni
veya döner tablaya entegre sokulabilir. Alternatif olarak
Pallet Control 6000 kontrol görüyor.
Pallet Control, diğer 24 V
edilebileceği anlamına
ünitesi; konveyör rulolarını,
dijital girişler veya 0-10V
Sade, enerji tasarruflu, gelmektedir. Dışardan
MultiControl ve Interroll
redüktörlü motor kullanan DC analog girişle devreye
malzemeyi koruyan ve
Pallet Sürücüsünü içeren
sokulabilir.
çözümlerle karşılaştırılkompakt
eksiksiz bir çözümün ana
dığında önemli bir yer
bileşenidir. 400V AC tahrik Interroll teknolojisini
Bu çözüm, 1.250 kg´a kadar
tasarrufu sağlamaktadır.
teknolojisinin kullanımına kullanan bir palet konveolan palet ağırlıkları ve 0.22
yörü sürekli kullanımda
imkan sağlamaktadır.
olmadığından dolayı enerji MultiControl kullanımı taşı- m/s´ye kadar olan konvetasarrufludur. Daha ziyade ma sisteminin izlenmesini yör hızları için uygundur.
Bu yeni çözüm, kesintisiz
ve sorunsuz malzeme akışı gerektikçe otomatik olarak sağlamaktadır ve PROFINET, Böylelikle piyasada yaygın
kullanılan tüm uygulamaladevreye sokulup devre dışı EtherNet/IP ve EtherCAT
sağlamayı kolaylaştırıyor:
haberleşme protokolleri ile rı kapsamaktadır.
bırakılabilen farklı bölgeBugüne kadar temassız
kullanılabilir. Bu nedenle
lere ayrılabilir. Bu özellik,
palet taşıma genellikle,
kullanıcının adapte olması uu Bilgi için Ref No: 54561
örneğin depodaki istifleme yalnızca malzeme sistem

uu Bilgi için Ref No: 54382
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PROFIBUS Ethernet Ağ Geçidi
TCP/IP den MPI/PPI/PROFIBUS'a Aynı
Anda Maksimum 32 Açık Bağlantı
Kanalıyla Dönüşüm
Emikon Otomasyon’un temsilciliğini yaptığı NETLink®
PRO Compact, kompakt tasarım ile esnekliği birleştirir. Bu
esneklik ve kompakt tasarım sayesinde herhangi bir harici
güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın, cihaza otomasyon cihazının CPU’su sayesinde güç verebilirsiniz. Network bağlantısı
herhangi bir standart Cat-5 Kablosu ile kullanılabilir ve
kablo uzunlukları herhangi bir ek olmaksızın 100 metreye
kadar uzayabilir. Genel olarak, bağlantı veri yolunun her bir
MPI/PROFIBUS bağlantısına ya da direkt olarak aktif-pasif
kullanıcıların ara yüzlerine mümkündür. PG soketi, konektör
gövdesindeki entegre edilmiş ek cihazların bağlantısına izin
verir. NETLink® PRO Compact TCP/IP den MPI/PPI/PROFIBUS
a aynı anda maksimum 32 açık bağlantı kanalıyla dönüşüme olanak sağlar. Pasif veri yolu kullanıcıları da değiştirilebilir single-master işlemi ile adreslenebilir. SCADA,HMI
ve OPC uygulamalarının entegrasyonu, TCP(RFC 1006)
protokolünde yaygın olarak kullanılan ISO ile mümkündür.
Uygulamalar NETLink® PRO Compact tarafından otomatik

olarak algılanır ve iletilir. Entegre edilmiş web ara yüzü
sizlere parametrelendirme, diagnostik ve güvenlik özellikleri sunar. Kullanıcı fonksiyonel gelişme için, kullanıcı aygıt
yazılım güncellemesini otomatik olarak uygulanan bağımsız
konfigüre yazılımı SHTools’u kullanabilir. Özelllikleri; RFC
1006 (TCP'de ISO), CPU-CPU iletişimi (S7-300 * ve S7-400
* ile), güç, CPU ya da alternatif olarak harici bir DC 24 V
beslemesi tarafından sağlanabilir, tüm ortak S7 mühendislik araçları için destekler, DHCP'yi kullanarak dinamik adres
ataması, TCP / IP erişimi güvence altına almak için güvenlik
fonksiyonları, PLC yazma koruması özelliği etkinleştirilebilir
ya da devre dışı bırakılabilir, maksimum 16 TCP bağlantısı,
maksimum 32 MPI / PROFIBUS bağlantısı, Web ara yüzü
üzerinden kolay yapılandırma, değişkenler bir tarayıcı penceresinde izlenebilir, slave parametrelerin yapılandırılması
için destek, MPI / PPI / PROFIBUS için elektrik izolasyonu,
9.6 kbps ila12 Mbps arası MPI / PPI / PROFIBUS, S7-200 *,
S7-300 *, S7-400 * için.
uu Bilgi için Ref No: 54559

Alkolmetre Cihazı

Cihaza Temas Etmeden Kullanım
60 Yılı aşkın bir süredir Alkolmetre üreterek, kendini kanıtlamış pek çok farklı ürünü kullanıma sunmuş bir üretici olarak
Draeger, global bazda konumunu yeni bir Alkolmetre ile
güçlendirmiştir. Kullanımdaki 200,000 adedin üzerindeki
Alkolmetreye ilave olarak, çeşitlenen sektörler ile oluşan
yeni ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilen bu yeni Alkolmetre, alkolün varlığını cihaza temas etmeden, basit ve kısa
bir üflemeyle tespit eden, kullanımı son derece pratik bir
Alkolmetredir. Tek batarya ile 5000 test yapabilen Dräger
Alcotest 5000, cihaza temas etmeden kullanıma imkan
veren hijyenik tasarımı ile, arka arkaya çok sayıda çalışanda,

hızlı ölçüm imkanı sunmaktadır. Sarf malzeme olan ağızlık
gideri olmayan ve kullanımı basit olan bu cihazda, temizlik,
bakım, batarya değişimi, kalibrasyon ve onarım kolaylaştırılmıştır.
Dräger Alcotest 5000 cihazı, özellikle çok sayıda ve hızlı
ölçüm gereken endüstriyel kuruluşlarda, nakliye firmalarında, ağır tonajlı kamyon kullanıcılarının olduğu işletmelerde,
madenlerde, zamandan ve sarf malzemeden tasarruf sağlayarak, hızlı ve güvenilir Alkol ölçümüne imkan vermektedir.
uu Bilgi için Ref No: 54572

uu Bilgi için Ref No: 54300
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Oksi - Gaz Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

En Iso 3821 Standardına Uygun Olması Ve
Alev Geri Tepme Emniyet Valfleri Takılması

Hamlaç arkasına hem
oksijen hem de yanıcı
gaz için alev geri tepme
emniyet valflerinin takılması: Hamlaç arkası alev geri
tepme emniyet tertibatında
iki adet güvenlik sistemi
bulunuyor; Alev Tutucu Filtre ve Çek Valf. Alev Tutucu
Filtre’deki gazı geçiren ama
alevi tutan filtre hortumların tutuşmasına, Çek Valf ise
hortumlara ters yönlü gaz
akışı olmasını engelliyor.

Kaynak sektöründe hizmet
veren Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak,
“Askaynak’tan Yeşil Bilgiler”
projesi kapsamında iş
güvenliği konusunda dikkat
edilecek noktaları paylaşıyor. Kaynak işlemlerinin
doğru ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesi için
gerekli uzman bilgileri paylaşan Askaynak, Oksi – Gaz
ekipmanlarıyla çalışırken üç
önemli güvenlik noktasına
dikkat çekiyor. Oksi-Gaz
hortumlarının EN ISO
3821 standardına uygun
olması gerektiğine, hamlaç
arkasına hem oksijen hem
de yanıcı gaz için alev geri
tepme emniyet valflerinin
takılmasına ve regülatör
çıkışlarında alev geri tepme
emniyet valflerinin takılmasının önemine değinen
Askaynak, bu güvenlik
önlemlerinin alındığı
ekipmanlarla iş güvenliği
ve kalitesinin artacağının
altını çiziyor.
40 yılı aşkın tecrübesiyle

kaynak sektöründe öncü
çalışmalara imza atan,
ürünlerinin kalitesi ve
teknolojisiyle fark yaratan Eczacıbaşı-Lincoln
Electric Askaynak, kaynak
sektöründeki uzmanlığını
kaynak ustalarına aktardığı
“Askaynak’tan Yeşil Bilgiler”
projesiyle, güvenli ve kaliteli kaynak uygulamaları için
önemli ipuçlarını ve dikkat
edilmesi gereken noktaları paylaşıyor. Askaynak
Youtube sayfasında yer alan
videolarla kolayca erişilebilen uzman bilgilerle,
kaynak ustaları iş güvenliği
ve kalitesini artırmak için
önemli bir fırsat yakalıyor.
Bu kapsamda Oksi – Gaz
ekipmanlarıyla ilgili
ayrıntılı bilgi vererek, hayat
kurtaran güvenlik önlemlerine de dikkat çeken Askaynak, üç önemli güvenlik
noktasının kontrol edilmesi
gerektiğini hatırlatıyor;
Oksi-Gaz hortumlarının
EN ISO 3821 standardına
uygun olması, hamlaç
arkasına hem oksijen hem

de yanıcı gaz için alev geri
tepme emniyet valflerinin
takılması ve regülatör
çıkışlarında alev geri tepme
emniyet valflerinin takılması. Bu güvenlik noktalarının
standartlara uygun ve
doğru çalışır halde olmasının hayati önemini vurgulayan Askaynak, bu güvenlik
noktalarının özelliklerini şu
şekilde aktarıyor;
Oksi-Gaz hortumlarının
EN ISO 3821 standardına
uygun olması: Oksi – Gaz
ekipmanlarındaki hortumların EN ISO 3821
standardına uygun olması
ve bu bilginin hortum
üzerinde net bir şekilde
görülebilir olması gerekiyor.
Kaynak hortumu sentetik
kauçuktan üretilirken, hava
hortumu ise PCV’den üretiliyor. Bu nedenle kauçuktan
yapılan kaynak hortumları
kesinlikle uygulama sahasında çok daha dayanıklı
iken, PVC hortumları ise
bu işlemler için uygun ve
dayanıklı değil.

Regülatör çıkışlarında
alev geri tepme emniyet
valflerinin takılması:
Regülatör tipi alev tepme
geri emniyet valflerinde;
Çek Valf, gazı geçiren ancak
alevi geçirmeyen Alev Tutucu Filtre, Termik Valf olmak
üzere üç adet güvenlik
sistemi bulunuyor. Bunlardan Çek valf, herhangi bir
sebepten dolayı örneğin
lülenin ağzında bir tıkanma
olduğu taktirde içerisindeki
gazın sıkışarak ters yönlü
olarak tüpe ilerlemesine
engel oluyor. Gazı geçiren
ancak alevi geçirmeyen
Alev Tutucu Filtre, herhangi
bir sebepten dolayı hortum
tutuştuğu zaman veya alev
içerisinde ilerlediği zaman
tüpün içerisine alevin
ulaşmasına engel oluyor.
Termik Valf ise, eğer hortum
üzerinde bariz bir alev
oluştuysa, alev geri tepme
emniyet valfinin gövde
kısmı ısındığı taktirde içerisindeki Termik Valf devreye
giriyor ve çift yönlü olarak
gaz akışını kesiyor.
uu Bilgi için Ref No: 54534

u

uu Bilgi için Ref No: 54400
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Ultrason İle Yağlama Uygulamalarının Geliştirilmesi

Rulmanları Yağlarken Bu 3 Hatadan Sakının

Sürtünme hayatımızın her
anında olan bir gerçektir. Sürtünme olmadan
koşmak, yürümek ya da
kendi ayaklarımız üzerinde
durmak çok zor olurdu.
Arabalarımızı sürmek,
uçaklarımızı uçurmak için
sürtünmeye ihtiyacımız
var. Fakat konu tesislerde
bulunan makinelerimize
gelince, sürtünme hem dost
hem de düşman olur. Eğer
işinizin bir bölümü cihaz
ve makineleri yağlamaysa,
o zaman bilyalı/makaralı
rulmanlarının kullanım ömrünü tehdit eden sürtünme
kuvvetlerine karşı savaşı iyi
bilirsiniz.
Rulman yağlaması endüstride genelde tam olarak
anlaşılamayan ve suistimal
edilen görevlerden biridir.
Rulmanların yaklaşık %
40’ının teorik hesaplanan
mühendislik ömürlerini
tamamlayamadığı ve kötü
yağlama uygulamalarının
bu gerilemenin önde gelen
sebebi olduğu doğru olabilir mi? Rulmanlar sürtünme
seviyesini düşürmek için
grese bağımlıdır. Rulmanları yağlarken üç yaygın
hatadan kaçınarak yağ-

lamanın doğru zamanını
tahmin edebilir, ne kadar
yağ uygulayacağınızı bilir
ve rulmanın genel durumundan emin olabilirsiniz.
Hata No – 1 : Duruma
dayalı yerine zamana
dayalı yağlama
programı
Bir rulmanı haftada bir
veya ayda bir kez yağlamak
mantıklı bir şey gibi görünebilir. Sonuçta, düzenli
periyotlarda planlı bakım
yapmak eskiden beri bilinen bir kavramdır. Rulmanların tek bir sebeple yağa
ihtiyacı vardır; sürtünmeyi
minimize etmek için. Yağlayıcı bu hizmeti iyi şekilde
uyguladığı sürece, yağlayıcı
tipini değiştirmenize veya
uygulama miktarını arttırmanıza gerek yoktur. Buna
rağmen halen daha sıklıkla
katastrofik sonuçlar ile yüz
yüze kalırız. Bir rulmanın
takviminizin size “zaman
doldu!” demesinden ötürü
yağlanması ilk hatadır.
Yağlanmanın doğru zamanı
bilmek için sürtünme seviyelerini ultrason teknolojisi
kullanarak izleyin, ölçün ve
yönelimini takip edin (monitor, measure and trend).

Hata No – 2 : Aşırı veya
az yağlama
Kaçınılması gereken ikinci
hata fazla gres ilave edilmesi ya da mevcut gresin
yetersiz olmasıdır. Aşırı gres
ilave basınç oluşturarak,
yuvarlanma elemanlarını
akışkan filmin boyunca
ve dış bileziğe doğru iter.
Bu durumda rulmanın
yuvarlanma elemanlarını
gres bataklığı boyunca ilerletmesi daha güç olacaktır.
Fazla yağlamadan ötürü
artan sürtünme ve basınç
yatağın içindeki sıcaklığı
yükseltir. Aşırı ısı yağlayıcının etkinliğini düşürebilir,
böylece yağın kalınlaştırıcıdan (thickener) ayrışmasına
neden olur. Yeterli miktarda
gres eklememek, rulman
ömrünü azaltan bir etkiye
sahiptir.
Doğru miktarda gresin
ne zaman eklendiğini
nasıl bilebiliriz? Yeni gres
uygulandığında ultrason
ile sürtünme seviyesini
izleyerek yavaş yavaş, gres
tabancasıyla tek seferlik
bir atış yapın. Rulmanı
ultrason cihazı ile dinleyin
ve uygulanan gres rulman
iç hacminde akarken
sürtünme düşüşünü ölçün.
Ölçülen desibel seviyesinin
asgari bir değere yaklaştığı
ve sabitlendiği ana dikkat
ediniz. Daha sonra küçük
miktarda tek atışlık gres
ekleyin. Desibel seviyesi
hafiften artmaya başlarsa
durun! Yağlama işlemi
tamamlanmıştır!

(listen-only) ultrason
cihazı kullanımı
Çok doğaldır ki, her işin bir
doğru yolu ve bir de yanlış
yolu vardır. Ölçüm geribildirimi vermeyen bir ultrason
cihazı ile bir rulmanları
dinlemek, felaket için bir
reçete çıkarmaktır. Sesli
geribildirim, tek başına
karşılaştırmalı sonuçlar
çıkartamaz ve yetersiz öznel
bir seçenektir. Farklı iki kişi
aynı şeyi duyamazlar ve
bir ay önce rulmanın neye
benzediğini hatırlamanın
bir yolu yoktur.
Üçüncü hata, kesin ölçülebilir veriler mevcut
olmasına rağmen ultrason
gürültünün tamamen öznel
olarak değerlendirilmesine
bağlıdır. Bu nedenle daima
dijital desibel ölçümü
yapabilen bir ultrason aleti
kullanınız. Daha da iyisi
çoklu durum göstergelerini
ölçebilen bir cihaz kullanmaktır. Max RMS ve Peak
dB ölçümleri, alarm düzeylerini ve yağlama aralıklarını gösterirken, Ultrasonik
Crest Faktörü, yağlayıcıyla
ilgili olarak rulman durumu
hakkında fikir verir. Crest
faktörü (maksimum genliğin RMS genliğe oranı),
yağlayıcıya ihtiyaç duyan
rulmanlar ile değiştirilmesi
gereken rulmanlar arasında
ayrım yapmamıza yardımcı
olur.

İdeal yağlama seviyesine
ulaşıldığında, dB mikrovolt
değeri normal seviyesine
döner. Bu, kulaklıklarda ve
dinamik sinyalin çoğalHata No – 3 : Yanlızca
dinleme özelliğine sahip tılmasında mükemmel
uu Devamı 38. Sayfada
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uu Bilgi için Ref No: 54529
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şekilde duyulabilir ve SDT
cihazının ekranında görülebilir.
3 Hatadan Kaçınmanın
Açık Faydaları
Ultrason yardımıyla tesislerde bulunan varlıkların
yağlanması, takvim esaslı
yağlamanın bize sunamadığı faydaları sağlayabilmektedir. Yağlamanın
esas amacı sürtünmeyi
azaltan, yuvarlanan ve
kayan elemanlar arasında
ince bir yağlayıcı katman
oluşturmaktır. Dolayısıyla

dalık ortamı yaratacaktır.
Doğru şekilde yağlanan
makineler çalışmak için
daha az enerjiye ihtiyaç
duyarlar. Grese harcadığınız
paranın azaltılmasının aslında düşük enerji faturalarına
yol açacağını düşünün. Daha
az elektrik tüketen makineler daha düşük sıcaklıkta
bir makinenin yağlama
çalışırlar ve düşük sıcaklıkta
ihtiyacını belirlemenin en iyi çalışan makineler de daha
yolu hizmet süresinin değil; uzun yaşam döngüsüne
sürtünme seviyelerinin
sahip olurlar.
izlenmesidir.
Rulman yağlanmasını
Ultrason ile yağlama yapoptimize etmenin asıl
manın tesislerde tüketilen
sebebi, elbette ki rulmanın
toplam gres miktarının azal- doğru miktarda yağa sahip
tılmasına katkısı da azımsa- olduğundan emin olarak
namayacak kadar büyüktür. ömrünü uzatmaktır. Herşey
Yerinde bir ultrason progra- plana göre sorunsuz şekilde
mı daha temiz depolama ve ilerlediğinde yağlama teknumuneleme uygulamaları nisyenleri yağlama ihtiyacı
sağlayacak, farklı tipteki
duyulmayan rulmanları yağgreslerin karıştırılmasının
lamayarak zamandan tasarönüne geçecek bir farkınruf edeceklerdir. Bu nedenle

ultrason programınızın
faydalarını sayarken uzun
listeye “azalan işgücü”nü
de eklemeyi unutmayın.
Son olarak, makinenizin
yağlamasının durumunu
izleyerek, aynı zamanda
makinenin kendisi hakkında
değerli durum verileri toplamış olursunuz. Dinamik ve
statik ultrason verileri, genel
RMS, maksimum RMS, Peak
ve Crest Faktörü gibi durum
göstergeleriyle birleştiğinde, rulman durumunun bir
göstergesi haline gelirler.
Bu SDT kombinasyonunu
kullanmayan bir uygulama,
rulmanları yağlamak için
gerçek bir çözüm değildir.
Takvime dayalı bakımdan
duruma dayalı bakıma basit
bir geçişten bu kadar çok
faydanın sağlanabileceğini
kim bilebilirdi? Artık biliyorsunuz.
uu Bilgi için Ref No: 54548

CD® Kaplinleri

Otomotiv Aksamlarının Mükemmel
Dengelenmesini Sağlamak İçin
Balans Ayar Makineleri,
mükemmel sistem performansını sağlamak için
Zero-Max’ten önceden
dengelenmiş CD® Kaplinleri
içerir. Ön dengeleme, dengeleme makinesine montaj
sırasında makine üstü yatay
dengelemeye yardımcı olur.
CD Kaplinleri tasarımda
benzersizdir ve mükemmel otomotiv aksamları
dengelenmesini sağlayan
ideal çalışma karakteristikleri kombinasyonunu
sağlayabilir. Bunu mümkün
kılmak, bu uygulamada

yüksek burulma sertliği için
tasarlanmış olan kaplinin
tescil edilmiş Kompozit Disk
paketidir. Kompozit malzemeden yapılmış bu eşsiz
esnek eleman, aynı anda
sıfır boşluk, yüksek burulma
sertliği ve çok düşük yatak
yükleri elde etmeyi mümkün kılmaktadır.
Buna ek olarak, özel olarak
boyutlandırılmış ve konumlandırılmış delikler, tahrik
sisteminin makinede dengelenmesi sırasında gerekli
ağırlığı kolayca eklemek için

otomasyon sistemlerinde
kullanım için giderek daha
popüler bir seçenektir. Otomotiv aksamları için dengeleme sistemlerine ek olarak,
baskı, kağıt dönüştürme ve
paketleme sistemlerinde de
yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit Disk tasarımının teknolojisi ve Zero-Max
mühendislerinin uygulama
öyküsü, fren balanslama ve
benzeri sistemlerin zorlu
ihtiyaçlarını karşılamak için
Zero-Max yetkilileri, özel
tasarımlı kayar mil CD kap- üstün bir çözüm sağlamak
linleri, sağlam tasarımları ve adına birlikte çalışır.
burulma sertliği nedeniyle uu Bilgi için Ref No: 54552
CD Kaplinlerinin göbeğine
delik açılır ve yerleştirilir.
Zero-Max, bu kaplinleri
4000 RPM’de önceden
dengeleyerek makinedeki
kaplin montajı esnasında
sadece ince ayar dengesine
ihtiyaç duymaktadır. Her
kaplin, dengeleme sisteminde yüksek görünürlük
için parlak eloksal kaplamaya sahiptir.

Elektrik Panolarını
Kolayca Tanımlamak İçin
İyi tanımlanmış teller, kablolar ve bileşenler elektrik panolarının nasıl çalıştığına ve nasıl bağlandığına ilişkin anında
bilgi sağlar. Yeni BSP41 Tel ve Pano Tanımlama Yazıcısı ile
elektrik panoları artık daha etkili şekilde tanımlanabilir.

ve kablolar gibi diğer öğeleri de tanımlayabilir. BSP41 ile
neredeyse tüm elektrik panoları, bağlantı kutuları ve bileşenleri birbirinden farklı markalardan olsa bile eksiksiz olarak
tanımlanabilir.

Tüm bağlantı kutularını tanımlayın
Yeni BSP41 Tel ve Pano Tanımlama Yazıcısı, önde gelen tüm
elektrik panosu bağlantı kutusu ve bileşeni markaları için
dayanıklı tanımlama etiketleri yazdırabilir. BSP41 sayesinde
pano ustalarının artık kullandıkları her marka için ayrı bir
dayanıklı etiket yazıcısına ihtiyacı yoktur. Brady Corporation, yeni BSP41 ile uyumlulukları test edilmiş bir dizi bağlantı
kutusu markası sunar.

Geniş bir uygulama yelpazesine yönelik
dayanıklı etiketler
Brady, büyük markaların bağlantı kutuları ve pano bileşenleriyle uyumlu dayanıklı etiketleri doğrudan sunar. BSP41
ayrıca pano ustaları, elektrik yüklenicileri, tesisatçılar,
makine ustaları ve otomobil, raylı cihaz ve gemi ustalarının
çok sayıda diğer tanımlama ihtiyaçlarını karşılayacak diğer
dayanıklı etiketleri de yazdırır. Tüm dayanıklı etiketler yanma
(UL94V0) ve halojen (DIN/VDE 0472, 815. bölüm) yönergeleriyle uyumludur.

Panonuzu eksiksiz olarak tanımlayın
BSP41 ayrıca bir elektrik panosundaki düğme, isim plakası

uu Bilgi için Ref No: 54557

Hızlı Yüksek Yüklü Vidalı Milleri
Optimize Edilmiş Bilyalı
Sirkülasyon Metodolojisi İle
3 m/s'ye kadar lineer hızlarda (bu tip uygulamalarda klasik
vidalı millerin iki katı daha hızlıdır) NSK, çok hızlı yüksek
yüklü vidalı milini sunmaktadır. HTF-SRE ve HTF-SRD serilerine yapılan son eklentiler, tüm elektrikli plastik enjeksiyon
kalıplama makinelerinin sıkıştırma ve dinamik eksenlerinin
şimdi daha hızlı ivmelenme ve daha yüksek nihai hızdan
yararlanabileceği anlamına geliyor.

mm'lik nispeten büyük mil çapları sunuyordu. Şimdi ise,
çok yüksek dinamik performans gereksinimli en son model
enjeksiyon kalıplama makineleri için, aralığa küçük ve orta
çaplar (50 mm'den başlan) eklenmiştir. Ayrıca, seri artık çok
daha küçük olan, dış boyutları HTF-SRC serilerindekilerle
uyumlu, dünya çapında birçok enjeksiyon kalıplama makinesinde zaten kullanılan somunlara sahip.

1996 yılında NSK, hem düşük hem de yüksek performans
aralığında o zamandan beri sürekli genişlemekte olan ilk
yüksek yüklü vidalı mil HTF serisini geliştirdi. Daha kısa
dönüş sürelerine olan piyasa talebini karşılamak amacıyla,
akıllı telefon ve tablet ekranlarına kılavuz plakaları gibi
parçalar ürettiğimizde en son model enjeksiyon kalıplama
makinelerinin doğrusal tahriklerinin daha yüksek ivmelenme ve besleme hızlarıyla çalışabilmeye ihtiyacı vardı. Bunu
göz önünde bulundurarak, NSK'nın yüksek-yüklü vidalı
mil alanındaki iki serisi, endüstri gereksinimleriyle uyumlu
olarak genişletildi.
HTF-SRE serilerinde, NSK bundan önce sadece 140 ila 200

NSK'dan bir başka gelişme de, plastik enjeksiyon kalıplama
makinelerinin sıkıştırma üniteleri için ideal olan, şirketin HTF-SRD serisi daha geniş uçlar içeren alternatiflerle
genişletildi. Makine tasarımcıları şimdi 2 ila 3 m/s'lik yüksek
besleme hızlı yüksek yüklü bilyalı vidaları kullanabilirler; bu
da son kullanıcıların daha kısa dönüş sürelerinden ve artan
verimlilikten istifade etmelerini sağlar. Bir diğer olumlu
etki de oldukça azaltılmış gürültü seviyesidir. Optimize
edilmiş (pürüzsüz) bilyalı sirkülasyon metodolojisi sayesinde, konvansiyonel sistemlere kıyasla çıkan ses yarı yarıya
azaltılmıştır.

uu Bilgi için Ref No: 54563
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Tel ve Pano
Tanımlama Yazıcısı
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Lineer Kılavuz
Seçiminin Önemi

Makinaların Kullanım Ömrünü Uzaltır
Lider bir şişirme makinesi imalatçısı geçtiğimiz günlerde
lineer kılavuzlarını NSK'nin NH serisiyle değiştirdi. Bu geçiş,
OEM'in kalıp plakalarını taşımak için önceden kullanılan
lineer kılavuzlarına ilişkin yetersiz kullanım ömrü şikâyetleri
almasından sonra oldu. Plastik şişeler gibi içi boş nesneleri
üretmek için kullanılan şişirme makineleri, çok zorlu koşullar
altında çalışan lineer kılavuzlarla donatılmıştır. Bu OEM'in
yaşadığı durumda görülebileceği üzere, en iyi şekilde çalışan
bir lineer kılavuz seçilmediğinde kullanım ömrü kısalabilir.
Şişirme makineleri çok hızlı çevrim süreleriyle ve yüksek
sıkıştırma kuvvetleriyle çalıştığından, lineer kılavuz gibi kilit
parçalar üzerinde gerçekleşebilecek herhangi bir aşınma
üretim sürecine büyük miktarda zarar verebilir. Durumu
incelemek amacıyla makine üreticisi mevcut lineer kılavuz
tedarikçisine durumu sordu ancak aşınmanın hizalama
hatalarından kaynaklandığı cevabını aldı. Diğer bir deyişle
tedarikçi, lineer kılavuzlarını makinelerine monte ederken
OEM'in hata yaptığını ima ediyordu.Yanıttan memnun olmayan üretici NSK'den tam bir değerlendirme ve arıza nedeni
analizi yapmasını istedi. İnceleme tamamlandığında, NSK
gerçekten küçük hizalama hatalarının olduğunu gördü ancak
bunlar, kılavuzlar üzerindeki hasarın ana nedeni değildi.

NSK teknisyenleri aynı zamanda, lineer kılavuz tedarikçisinin
verdiği yük faktörlerinin, endüstri standardı olan ISO formülü
kullanılarak hesaplanan değerlerden daha farklı sonuçları
ortaya koyan bir yöntemle hesaplandığını gördüler. Özellikle
dinamik gerilme, aşırı yükleme, çarpma ve darbe yükü gibi
durumlarda optimize edilmiş tasarımı sayesinde daha yüksek
yük kapasitesi ve uzun kullanım ömrü sunan NSK NH serisi
kılavuzların kullanılması tavsiye edildi. NH serisi için ilgili
yük faktörü değerleri, genellikle lineer kılavuzlar için dikkate
alınmayan ISO standartları baz alınarak hesaplanmıştır.
Değerler sıklıkla, ISO koşulları altında gerçekleştirilmeyen
testlerle hesaplanır. Değerlerin daha iyi olduğu görülebilir
ancak NSK için ISO standardını baz alan bir kıyaslama doğru
olan ve kullanıcıların bunu tekrarlayabilecekleri bir yöntemdir.
NH serisi lineer kılavuzların faydalarından yararlanan tanınan
enjeksiyon makinesi üreticilerinin yanı sıra takım tezgâhı imalatçıları ve yarıiletken sistem üreticilerinin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Şişirme makinesi üreticisinin durumunda NH kılavuzlarına geçiş, kilitleme ünitelerinin aşınma duyarlılığında
ciddi bir azalma sağlamıştır. Sonuç olarak OEM bütün makine
serisini NSK'nin NH serisi lineer kılavuzlarıyla donatmıştır.
uu Bilgi için Ref No: 54564

RF Alt Modülleri
Murata, Wi-Fi uygulamaları için LMFE3NFB-Jxx serisi RF
alt modüllerinin seri üretime başladı. Tescilli teknolojiyi
kullanan alt modüller, Wi-Fi işlevini birleştirmek için daha
küçük bir ön uç devresi sunar. Bu, bileşenin yüzey montaj
alanının azaltılmasına ve temas noktalarının azalmasına,
ayrı bir yapı kullanan devrelere kıyasla olanak sağlar. Wi-Fi,
günümüz akıllı telefonlarında standart bir işlevdir ve destekleyen frekans bandı yalnızca önceki ISM 2.4 GHz banttan
ziyade 5 GHz bandını kullanmaktadır. İlave olarak, iletim
hızları mekansal çoğullama kullanımıyla ilgili son iletişim
yöntemleriyle gelişti ve ileri teknoloji akıllı telefonlarla 2x2MIMO yapısının incelenmesi başladı.
Bununla birlikte, bu eğilimleri beraberinde, eski yapıları düşünürken, ön uç devre karmaşıklığının, ilave temas noktalarının ve daha fazla yüzey montaj alanının artması ile ilgili
kaygılar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, Murata,

Mobil Cihazları Hız Artışına Rağmen
Wi-Fi Karmaşıklığı Minimum

tescilli monolitik seramik teknolojisi ve yarı iletken tasarım
teknolojisini, ön uç devresinin gerektirdiği yapısal bileşenleri içeren bir RF alt modülü oluşturmak için uygulamaya
koymuştur. Bu, önceki ayrık yapıyı kullanan devrelere kıyasla bileşen montaj alanını büyük ölçüde azaltır ve bileşen
temas noktalarını azaltır. Aynı zamanda, müşterilerin kendi
tasarımları için yerden tasarruf sağlar, tasarım kaynaklarının
etkin bir şekilde kullanılmasına ve ürün geliştirme döngüsünün azaltılmasına katkıda bulunur. Küçük alt modüller sadece maksimum 3.0 x 3.0 x 0.9 mm ölçülürler. Akıllı telefonlar
ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazları hedefleyen alt
modüller, PA, LNA, RF anahtarı, filtre, dupleksleyici ve kuplör gibi 2,4 GHz, 5 GHz, IEEE802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi ile
uyumludur . Ayrıca, Qualcomm Atheros WCN3990 çift bant
Wifi ve Bluetooth bağlantı entegre setiyle de uyumludur.
uu Bilgi için Ref No: 54574

uu Bilgi için Ref No: 54400
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Nesnelerin İnternetinde Sensör Uygulaması

Bir Nesneye Takıldığında, Farklı Sensörler Yerel
Veya Global İletişim Ağlarına Bağlanır

önce uyarı verirken, birçok
kasaba ani su baskınlarında
yetersiz olarak hazırlanırlar.
Çoğu bölge tehlike bölgelerini incelikli bir şekilde
vurgulayan detaylı özel
haritalara sahip olduğu için,
risk altında olan yerlerin
buna göre hazırlanabilmesine inanmak zordur.
Bununla birlikte, bu
haritalar, kasaba salonlarında, yangın istasyonlarında
veya acil servislerde nadiren
sensör sonuçta en önemli
Nesnelerin İnterneti (loT)
bulunur; bu yüzden insanlar
her zaman sensör ile başlar. veri tedarikçisidir ve bu
büyük oranda proaktif
nedenle loT sürecinin ana
Nesneler sensörlerle
tedbirler almazlar. Dahası,
bileşenidir. Bir nesneye
donatılmadıkça durumu
takıldığında, farklı sensörler özel haritalar nispeten
yakalayamaz ve eyleme
kabaca çizilir; engelleyici
yerel veya global iletişim
geçemez. Bu iki eylem ve
binalar ve yollar daima
ağlarına bağlanabilir.
internetle bağlantı bu
İşlemin son adımı,ağa bağlı gösterilmez. Dolayısıyla,
objeleri insan yardımı
haritalar bir sorunu
olmadan “akıllı” hale getirir. bilgisayardaki veya
belirleyebilir, ancak
KELLER AG für Druckmess- buluttaki verileri analiz
uygulanabilir bir çözüm
etmektir.
technik Avrupa’nın önde
sunmaz.
gelen basınç sensörleri
üreticisidir ve loT çözümleri- loT süreçleri büyük oranda
özelleştirilmiştir ve sürekli Bu nedenle, tehlikeleri
ni uygulamaya koymada
gelişmeye devam etmekte- erken tespit etme kapasiteonu önemli bir ortak
si olan bir IoT çözümünü,
dir. KELLER, çeşitli sektöryapmaktadır.
olması beklenen sel için
lerde ve uygulamalarda
güvenli bir şekilde tehlikeye
loT halihazırda bir dereceye sayısız “akıllı”, müşteriye
dikkat çekmek için kullanözgü toplam çözümler
kadar tartışmalı bir terim
geliştirmek için uluslararası mak zorunludur. Bu, acil
olsa da yaygın olarak
servislerin birkaç saniye
şirketler ile birlikte çalışbiliniyor. Yine de fark
mıştır. Aşağıdaki beş örnek, içinde otomatik olarak
edelim ya da etmeyelim
haberdar edilebileceği
Nesnelerin İnterneti hergün KELLER sensörlerinin loT
çevremizdedir.. Örneğin, Tv gelişimini nasıl etkilediğini anlamına gelir, bu nedenle
bölgenin en uzak köşelerinaçıklamaktadır:
kayıtlarınızı veya evdeki
de bile uygun önlemlerin
ışıklarınızı akıllı telefonlarıderhal alınması mümkünnızla kontrol edebiliyorsa- Tehlikelere karşı hızlı
nız; bu, “akıllı ev” kategori- koruma için otomotik su dür.
KELLER’in GSM-2 uzaktan
sindedir Bir şirket kuruluşa baskını uyarısı
vericisi, bu gibi uyarı
Su baskınları ani olur ve
ait ölçütlerde otomotik,
bağımsız süreçleri kullanır- önceden tahmin edilemez. sistemlerinin bir parçasını
oluşturur. GSM-2, tek bir
sa, biz buna “akıllı fabrika” Dakikalar içinde taşkınlar
cihazda otonom veri
nehir kıyısından ve yollarveya “Endüstri 4.0” adını
dan yükselir ve aralabaları toplayıcısı ve uzaktan verici
veriyoruz. Diğer ilgili
birleşimidir. Bir basınç
süpürür, evleri yıkar ve
terimler arasında “akıllı
vericisi veya seviye sensörü
enerji”, akıllı mobilite, “akıllı insanları öldürür.Hava
ile kombine edildiğinde,
hizmetleri genellikle
sağlık” bulunmaktadır.
trajedi etkilemeden önce
Sektörden bağımsız olarak, şiddetli hava şartlarından

taşkın uyarıları vermek için
sorumlu kişilere SMS
gönderimi, e- posta veya
FTP yoluyla GSM mobil
şebeke üzerinden su
seviyelerini ve basınç
verilerini güvenilir bir
şekilde iletir.
Örneğin, ABD Ulusal Hava
Servisi (NWS), doğru
seviyede sensörler (1),
uzaktan verici (2) ve
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel bir yazılım türü (3)
ile bir GSM-2 çözümü
kullanıyor. KELLER ayrıca su
seviyeleri yükseldiğinde
sorumlu olan topluluk
çalışanlarına bir SMS bildirimi gönderen sistemin
kurulması, yürütülmesi ve
programlanması için teknik
destek sağlamaktadır..
Sistem hayata geçirildikten
sonra altyapı, manuel
olarak konumlandırılmış
mobil bariyerlerden, su
taşkınları meydana
geldiğinde kapanan ve
kalıcı olarak monte edilmiş
salınımlı kapaklara dönüştürülebilir.
Ağa bağlı bira tankları
hem ev sahibini hem de
bira fabrikalarını
memnun eder
Uzak bir verici ile seviye
ölçümü, tehlikeleri tespit
etmek için değil aynı
zamanda diğer seviye ve
dolum seviyesi uygulamaları için de çok kullanışlı
değildir. Örneğin, boşalan
bira deposunun aynı
derecede tehlikeli olabileceği barları ele alın. Bu
uygulamada, depodaki sıvı
seviyesini ölçmek ve GSM-2
uzaktan verici, cep telefonu
uu Devamı Yan Sayfada

kıvılcımlar önledi. KELLER
İsviçre’deki madeni petrol
tedarikçisi ile ortaklaşa
“EasyOil®” uzaktan izleme
sistemini geliştirdi.Bu
sistem pazardaki yerini
buldu ve petrol sevkıyatlarıiçin yapılan sözleşmelerin%
80’inde müşteriler için en
önemli satış noktası haline
geldi. Sipariş işlemi bira
deposu ile aynıdır: Yağ
basıncı ve seviyesi depodaki
en düşük noktada ölçülür,
mevcut içerik litre cinsinden
tankın şekline göre
hesaplanır ve veriler GSM
vasıtasıyla aktarılır.Bu
uygulamanın spesifik bir
özelliği, müşteriye özel
yazılım olmasıdır. Buna ek
olarak, dolum seviyesi,
tüketim ve sipariş geçmişi
gibi güncel verilerle aynı
zamanda, günde iki kez
güncellenen petrol fiyatları
da bulunmaktadır.

nakliye esnasında açılmış
olup olmadığını kontrol
etmek mümkündür. Kayıt
ayrıca konteynerin aşırı
ivmelenmeye maruz kalıp
kalmadığını da gösterir. Bu
uygulamada dolum seviyesi
ayrıca 7LD serisi olmak
üzere iki kompakt basınç
transformatörü ile ölçülür.
KELLER, konteynerin orijinal
şeklini almasına izin
verirken transformatörleri
bütünleştiren bir çözüm
bulmada yardımcı olmuştur. Konteyner basınç
altındayken, toplam
konteyner basıncını ölçmek
için konteynerin üst
kısmına bir transformatör
yapıştırılır ve diğer transformatör de konteynerin alt
kısmına yapıştırılır. İki 7LD
transformatör arasındaki
basınç değer farkı konteynerin içindeki kimyasal
seviyeye eşittir. Sıcaklık ve
konteyner yerleşimi ile
birlikte bu bilgi, doğru
kimyasal izlemeyi sağlamak
için en çok ihtiyaç duyulan
hayati bilgilere erişimi
kolaylaştıran Nesnelerin
İnternetine bağlanarak
aktarılır.

emniyeti sağlamak için,
sensörleri kullanarak yük
dağılımındaki değişiklikleri
sürekli olarak izlemek ve
tanımlamak gereklidir.

Daha önce, köprü yükleri,
yerinde okunması gereken
köprü mesnetleri üzerindeki
mekanik bir gösterge
kullanılarak gösterilirdi.
KELLER, dikkatini köprüdeki
bu merkezi destek elemanına odakladı ve köprü
mesnetine net bir basınç
ölçüm çözeltisi entegre etti.
Köprü, yükleri bir elastomer
tampona aktarır. Basınç
sensörü ile elastomer
arasında basınç aktarım
ortamı olarak işlev gören ve
yüklemeden dolayı dahili
basıncın ölçülmesini
mümkün kılan bir gres
Yakıt fiyatları günlük
tabakası vardır. Bu basınç
olarak güncellenen
değişikliği, müşteriye özel
“Akılh”yakıt deposu
tasarımı köprü mesnetine
yönetimi
mükemmel bir şekilde
Su ve içeceklerin yanısıra,
entegre olan bir basınç
Kimyasal dağıtımın
yakıtlar otomatik “akıllı”
vericisi tarafından belirlenir.
kapsamlı izlemesi
işlemlerle yönetilmek için
GSM modülü verileri
Kimyasal maddeler söz
ideal bir diğer sıvıdır.
doğrudan dijital bir
Isıtmalı yağ, dizel ve petrol konusu olduğunda patlama
arabirim üzerinden okur ve
tanklarındaki yakıt seviye- riski de önemli bir konudur.
ölçülen değere bağlı olarak
Kimyasal üreticilere ve
lerinin uzaktan izlenmesi,
bu cihaza bir uyarı mesajı
madeni petrol şirketlerine, dağıtıcılara ait depolar, her
gönderir. Özellikle uzun
benzin istasyonu sahipleri- türlü farklı patlayıcı ve
zararlı içerikleri barındıran Köprü yüklerini verimli servis ömrü olan paslanmaz
ne ve mülk yöneticilerine
çelik kaplı basınç sensörleribir şekilde izlemek
çok sayıda farklı kimyasal
büyük bir destektir. Bu
nin kullanımı on yıllarca
kombine bilgi, müşterilerin konteynerler içeriyor. Çoğu Sensörlerin akıllı izlemeyi
kolaylaştırdığı bir diğer alan güvenilir ölçüm ve fonksipetrol fiyatı düşük olduğun- zaman, kimyasal konteyyonel emniyeti garanti
güç ölçümüdür; burada
nerlardaki dolum seviyesi
da ya da tankeri yakında
dıştan ölçülmez veya görsel basınç sensörleri köprülerde eder. Nesnelerin İnterneti
stoklamasına izin vererek
ile köprüler, yük dağılımınolarak görüntülenmez. Bir yük dağılımını ölçmek ve
sipariş sürecini optimize
da tehlike oluşturan ve
kaydetmek için kullanılır.
eder. Benzin istasyonların- seçenek, oldukça dirençli
da, elektrik kıvılcımının gaz bir şamandıra ölçeri takmak Yollarımızdaki trafik hacmi gerekirse kapatılan
bilinmeyen bir miktardır ve değişiklikler için güvenilir
olabilir; ancak bu, nakliye
atmosferinin patlamasına
ve sürekli olarak izlenebilir.
sırasında tankın güvenli bir yük araçlarının (veya
neden olabileceği bir risk
kamyonların) gittikçe artan Nesnelerin İnternet’i, kolay
olduğu için, bu tür ortam- şekilde taşınmasını veya
oranları köprülere artan bir erişilemeyen veya daha
larda ölçüm yapan herhan- tankın içeriğini sürekli
kolay erişilebilir hale
yük getirmektedir. Fakat
gi bir basınç vericisi doğası olarak izlemek için yeterli
getiren, süreçleri iyileştiren
zemin de statik özellikte
değildir. Bununla birlikte,
itibariyle güvenli olmak
ve düzene sokan ve daha
değildir, plaka tektoniği
sürekli izleme, ilgili
zorundadır. Bu uygulama
önce ulaşılamayan ya da
standartlara uygun bir tesli- gezegendeki her şeyi
için, ölçüm sisteminin
edinmesi zor olan bilgileri
hareket ettirir ve ayaklarımatın sağlanmasında
patlama riski bulunan
mızın altındaki zeminin de zamanında sağlayacak
önemli bir faktördür.
bölgedeki (ex bölge)
Konteyner içindeki basıncın günlük olarak değişmesine “akıllı” çözümler sunar.
elektrik çıkışını sınırlayan
neden olur. Bu iki değişken, Akıllı çözümler çok kişiselyanı sıra doluluk seviyesi
dahili güvenlik bariyerleri
leştirilmiştir ancak her
bir köprü üzerindeki yük
ölçülürse, konteynerın
olan bir kutuyu içerecek
zaman bir nesneyle ve bir
düzgün şekilde mühürlenip dağılımının değişmesine
şekilde GSM-3 uzaktan
sensörle başlar.
neden olur. Devam eden
kapatılmadığını veya
verici genişletildi, böylece
uu Bilgi için Ref No: 54536
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şebekesi ve internet
üzerinden e-posta yoluyla
bira fabrikasına uyarı
mesajı göndermek için
çözümün merkezinde iki
basınç sensörü çalışıyor.Bira
fabrikası isteği onaylamak
zorunda olan mülk sahibine
otomotik sipariş teklifi
gönderir. Bu otomatik,
“akıllı” M2M (makinedenmakineye) çözümü, mülk
sahipleri için stres azaltıyor
ve bira fabrikasındaki
sürücüleri kazançsız acil
hafta sonu teslimatlarından
kurtarıyor. Doğru sipariş
girdileri artık geçmişte
kalmış, nakliye optimize
edilebiliyor ve ev sahipleri
taze bira sunuyor. Kriz
önlendi.
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PC Tabanlı Kontrol Ve OPC UA İle Kamyon Ve
Otobüs Lastiği Üretimi

PC Tabanlı Kontrol Teknolojisi Her Bağımsız Uygulama Gereksinimine
Uyum Sağlayarek Ölçeklenebilir

2013 yılında, Continental
Reifen Deutschland GmbH,
Almanya HannoverStöcken’de, otobüs ve kamyon lastiklerinin yeniden
kaplanması işlemini lastik
geri dönüşüm sitemi ile
birleştiren sürdürülebilir
ContiLifeCycle (CLC) tesisini
açtı. Bunun sonucunda
firma yalnızca lastik
kaplama için yenilikçi bir
üretim tesisi kurmakla
kalmadı, ham maddelerin
kullanımını da önemli
ölçüde geliştirdi. Yeni
tesisin verimliliğine büyük
bir katkıda bulunan da,
Beckhoff’dan, Endüstri 4.0
için en iyi ölçeklenebilirlik
ve standart bağlanabilirliği ön plana çıkaran PC
tabanlı kontrol teknolojisi
ile çok amaçlı otomasyon
sistemidir.
CLC tesisinin yöneticisi
olan Franz Stuefer’e göre,
lastiklerin sürdürülebilir
ve kaynağında verimli bir

Geçmişte tanelenme ya
bertaraf edilir ya da dolgu
malzemesi veya demiryolu
travers bağlantıları gibi
ucuz ürünlerde kullanılarak geri dönüştürülürdü.
Yeni bir işlemle, artık
tanelerin yüzde 100ü yeni
lastik karışımı için yüksek
kalitede ham bileşenler
olarak işleniyor. Franz
Stuefer “Taneciklerin yüzde
100 yeniden kullanılması
düşüncesi ContiLifeCycle
yöntemle parlatılması,
geridönüşüm işlemini
yeniden yapılması ve
tamamlıyor,” demektedir.
kürlenmesi, Continental
“Bir lastiğin ömrü, senteve genel anlamda endüstri tik kauçuk, doğal kauçuk
için kaplama işinde ileriye veya karbon siyahı gibi
doğru devasa bir adım.
hammaddeler kullanılarak
“Kaplama lastiklerin
üretimi ile başlar. Ardından
kullanışlı yaşam döngüsü- lastik yola dokunur ve eğer
nü uzatıyor, kaynaklardan istenirse, müşteriler lastiktasarruf ediyor ve lastiğin leri ile daha fazla mesafe
dönüş özelliklerini iyileşti- elde etmek için kaplamarerek aracın yakıt tüketinın yeniden kesilip işlenmini ve CO2 emisyonunu
mesi seçeneğine sahipazaltıyor. Bunlar önemli
tirler. Lastik aşındığında
rekabetçi faydalardır çünkü bizim CLC tesisimize gelir
kamyon ve otobüslerin
ve raspalanır. Tanecikler,
yakıt tüketimini azaltmak nihai olarak üretim dönmüşterilerimiz için en
güsüne yeniden girmek
az lastiklerinin diş ömrü
üzere, yenilikçi bir geri
kadar önemlidir. Sonuçta, dönüşüm tesp sürecinden
yeniden kaplanmış lastik- geçtikten sonra karışım
ler kamyon ve otobüs seg- üretim sürecine girerler.
mentinde pazarın yaklaşık Ardından, bu karışımla
%40’ını oluşturmaktadır.
bir diğer lastik yeniden
kaplanır.” Koşullar yeni bir
Kaynakların tam yenifabrikanın inşası için ideal
den kullanımı
diye anımsatıyor Franz
Bir lastik kaplandığında,
Stuefer: “Projeyi kabaca
raspalama işlemi lastik
200 Continental çalışanı
tanelenmesine neden olur. ile 12 ayda tamamladık.

Hâlihazırda tesis içerisinde olan Ar&Ge, kalite
yönetimi, karışım üretimi,
muayene, mühendislik ve
Continental Machinery –
kendi makine ve sistem
mühendisliği firmamız
gerçeğinden faydalandık.
Bu aynı zamanda bir çok
sinerji oluşturdu. Örneğin,
bize yeniden kaplanmak
için gönderilen her bir lastiği artık tamamen analiz
edip değerlendiriyoruz. Bu,
Ar&Ge departmanına nihai
olarak yeni lastiklerin geliştirilmesinde yararlanılan
değerli bilgiler sağlıyor.”
Universal kontrol
teknolojisi
Continental’in Kontrol
ve Sürücüler Proje Müdürü Dr. Paul Malliband,
firmanın aynı zamanda
sinerjilerini ve birçok yılın
kontrol teknolojisi deneyimini ContiLifeCycle için
kullanabildiğine işaret
ediyor: “Bu tesisteki tüm
kontrol sistemleri için
Beckhoff’dan PC tabanlı
teknolojiyi kullanıyoruz.
Kasım 2012’de CLC projesinin başlangıcında, dört
ayrı tipte kontrol aygıtı
kullanıyorduk. Bununla
birlikte, bakım süreçlerini
olabildiğince basit hale
getirmek ve kontrol aygıtı
ara yüzlerini MES seviyesinede düzenlemek için
standart sistemi PC tabanlı
kontrol edilir hale getiruu Devamı Yan Sayfada

meye karar verdik. Ayrıca,
Continental Machinery,
Continental Lastiklerinin
makine imalat iş birimi
üretim makinelerinde
uzun yıllardır, Beckhoff
teknolojisini kullanıyordu
ki, bu bize doğrudan tesis
içerisinde geniş deneyim
sağladı.” Beckhoff C6925
ve C6650 Endüstriyel Pcleri
(IPCs) 25 üretim makinesinin tamamını kontrol
etmek üzere kullanılıyor.
Malliband’ın açıklamaları
şöyle: “Beckhoff’un PC
tabanlı kontrol teknolojisi
her bağımsız uygulama
gereksinimine uyum sağlamak üzere büyük oranda
ölçeklenebilmektedir.
Ağırlıklı olarak sertleştirme
preslerimiz gibi temel
makinelerimiz için C6925’i
kullanıyoruz. C6650 her ne
zaman daha fazla programlama gücüne gerek
duyulursa devreye giriyor.
Örnekler arasında, soğuk
kaplama işleminde lastik
dişlerinin lastik gövdesi ile
birleştirilmesi veya sıcak
kaplama işleminde dişleri
tabakalama için çok akslı
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makineler de bulunuyor.
Aynısı, kendini kanıtlamış
12 inç dokunmatik ekranlı
ve bir alfanümerik klavyeye sahip CP7931 Kontrol
Paneli kullandığımız HMI
için de uygulanıyor. Bu,
örneğin bir makine birçok
uygulamaya-özel hareket
kontrol seçeneği sunduğunda olduğu gibi, gerekli
olduğunda ilave elektromekanik tuşlarla artırılıyor.
OPC UA üzerinden MES
bağlanabilirliği
Endüstri 4.0 kavramları
ile uyumlu olarak, tüm
tesis tamamen ağ tabanlı
hale getirilmiş ve yönetici
seviyesinde BT sistemlerine bağlanmıştır. Bu, PC
tabanlı kontrolün açıklığının gerçekten çok başarılı
olduğu yerdir, Malliband’a
göre: “Dikey bütünleşme,
yani bir MES (ÜYS - Üretim
Yürütme Sistemi) olarak
hizmet veren SAP sistemi
ile iletişim OPC UA üzerinden uygulanmaktadır.
Tüm C6925 ve C6650
Endüstriyel Pcler bir OPC
UA istemcisi çalıştırdık-

ları için, SAP sistemi ile
doğrudan iletişim kurarlar.
Projenin başlangıcında,
Continental’in standartları
bu amaçla OPC DA gerektirmekteydi. OPC UA o zaman denememişti ancak,
çok sayıda makine içeren
yeni üretim tesisleri için
hâlihazırda analiz edilmektedir. çeşitli temel iletişim
işlevini şu an kullanıyoruz.
OPC UA konumlarına
doğru hareket bağlamında
Continental bu alanda bir
öncüdür.”
Üniversal OPC UA iletişiminin yararları Malliband
için şimdiden açık, net:

“Endüstri 4.0 kavramlarında öngörüldüğü gibi
üretimimizin esneklik ve
verimliliğini genel olarak
artıracak. Örneğin, lastiğin
barkodunu yeniden kaplama işleminin başlangıcında doğrudan makinede
taramayı ve bunu ÜYS
- Üretim Yürütme Sistemine geçirmeyi planlıyoruz.
ÜYS - Üretim Yürütme
Sistemi bunu müteakip
bu özel lastik için emri
tanıyacak ve uygun işleme
formülünü makineye
iletecek.” Beckhoff Hannover ofisinden Key Account
Manager Alexander Kruse
buna ekleme yapıyor: SAP
sistemi kontrol platformu
ile yakından bağlantılıdır.
Barkod verileri veya farklı
üretim adımları gibi üretim
verileri doğrudan OPC UA
üzerinden karşılıklı alınıp
verilebiliyor. SAP içerisindeki PLC’den doğrudan
yöntem talepleri gelecekte
çok daha yaygın olacak.
Bu, işlemci kapasitesini
diğer görevler için serbest
bırakırken iletişimleri
hızlandıracak.”

uu Bilgi için Ref No: 54556
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Konik Dişli Redüktör

Dar Yerlerde Yüksek Hassaslıkta Çalışır

Neugart, yenilikçi redüktörü WPSFN’i ilk defa WIN
EURASIA 2018 fuarında
sergileyecek. WPSFN, flanş
bağlantılı çıkış mili ve içi boş
şaftı olan en küçük spiroid
konik dişli redüktördür.
Bir redüktör, kesinlik ve
senkronizasyona yöneltilen
en yüksek beklentilere
cevap verecek şekilde
geliştirilmiştir.Redüktör
üreticisi Neugart, WPSFN ile
yüksek hassasiyetli redüktör
alanında konik dişli redüktör
serisini genişletiyor. WPSFN,
standart flanş bağlantısı
sayesinde son derece kolay
ve hızlı bir şekilde entegre
edilme özelliğine sahiptir. Spiral konik dişlisi ve
helisel dişli planet kademesi,
üretilecek ham maddeden
en iyi kaliteyi elde etmek
için optimum bir senkronizasyonu mümkün kılar.
WPSFN, flanş bağlantılı
çıkış mili ve içi boş şaftı olan
spiroid konik dişli en küçük
redüktör olarak, yüksek tork
ve sarsıntısız bir çalışmayı bir
araya getirir. Sonuç, yüksek
hassaslıktan ve güçten ödün
vermeyen son derece sessiz
bir çalışmadır.
Kompakt yapının
merkezi önemi
Montaj yüksekliği çok az
olan WPSFN, montaj yeri
dar olan uygulamalar için
mükemmel şartlar sunar.

Kendi sınıfındaki diğer spiral
konik dişli redüktörlerle karşılaştırıldığında, boyutlarına
bağlı olarak yüzde 25’lere
varan bir oranda daha az
montaj yerine ihtiyaç duyar.
Kullanıcılar, makinelerindeki
montaj yerinin dar olması
halinde hassas bir tahrikten
vazgeçmek zorunda kalmazlar. WPSFN’nin kullanıldığı
uygulamalar, başka birçok
alanın yanı sıra takım makineleri ve ambalaj makineleridir. WPSFN, bir veya iki
kademeli redüktör olarak
mevcuttur. Bir kademeli
WPSFN’de aktarma konik hipoid dişlide doğrudan açısal
kademede gerçekleşir. Bu,
flanş bağlantılı çıkış milinin
ortasında çok yönlü kullanımı olan içi boş mile olanak
tanır. İki kademeli model,
redüktör çıkış tarafında yüksek hassasiyette bir planet
kademesi ile genişletilmiştir.
WPSFN bu şekilde, opsiyonel
olarak <3 arcmin’lik bir
indirgenmiş boşluk oranına
ulaşabilir.

tazyikli su bu redüktör için
hiçbir zorluk ifade etmez.
Yüksek sızdırmazlık radyal
şaft keçesine sahip olan
WPSFN, en zorlu koşullar
altında dahi sorunsuz bir
şekilde çalışır. Akıllı tasarımı, IP 65 koruma sınıfı
ile üst düzeyde korunur.
Yüksek kaliteli spiral konik
dişli, optimum ve homojen
bir senkronizasyon sunar.
Yüksek hassaslıktaki iki
kademeli konik planet
redüktör, helisel dişli planet
kademesi ile son derece
titreşimsiz çalışır. Bu şekilde
baskı makinelerinden alınan
resimlerin kalitesi çok daha
iyileşir. Takım tezgahlarında
ve WPSFN redüktörlerinin
kullanıldığı diğer uygulama
alanlarında en yüksek yüzey
kaliteleri alınmaktadır.

Redüktörlerin farklılığı
Gözle görülür özellikleri
hemen hemen aynı gibi
görünse de, redüktörler
arasındaki fark genellikle
bileşenlerinin kalitesi ve kullanılan yatak teknolojisi gibi
detaylarda yatar. Redüktörü
ISO uyumlu bağlantısı
satın alacak olan müşterisayesinde hızlı montaj
nin kendi uygulaması için
Neugart’ın yüksek hasgerekli kriterlere yüzde yüz
saslıktaki konik planet
cevap veren bir redüktörü
redüktörü, EN ISO 9409-1
bulabilmesi çok önemlidir.
ile uyumlu standart flanş
Bin farklı model arasından
bağlantısı sayesinde flanş
doğru redüktörü seçmek
kanatları veya döner tabla
gibi giriş bileşenlerinin kolay tabi ki oldukça zordur. Çok
ve hızlı montajını sağlar. Bir çeşitli sanayi kollarında
kademeli WPSFN’ye entegre ve üretimde redüktörlerin
büyük sorumluluk üstlendiği
edilmiş içi boş mil, makine
sayısız uygulama vardır.
tasarımcılarına yeni ve
esnek çözümler sunar. Milin Kullanıcıların beklentisi
güvenebilecekleri bir ürün
içinden örneğin besleme
bulabilmek olunca, uygukabloları, başka hatlar ve
lamaya ve müşteriye özel
miller geçirilebilir.
bir danışma servisi sunmak
WPSFN’nin sızdırmazlığı öne büyük önem kazanır. İyi bir
danışmanlık servisi hem
çıkan özelliğidir. Toz veya

müşterilere hem de üreticilere kanıtlanabilir faydalar
sağlar. Neugart bu nedenle
müşterilerine, uygulamaları
için optimum redüktörü
bulmalarında aktif destek
sunar. Bu desteğini, normal
çalışma saatlerinin dışında
da eksik etmez. Bunun için
web sitesinde “Tec Data
Finder” programını sunar. Bu
program, müşterinin aradığı
uygun planet redüktörü çok
kolay ve çok hızlı bir şekilde
konfigüre eder. Müşteri bu
program ile, yalnızca birkaç
tıklama ile üzerinde motor
flanşına tıpa tıp uyan planet
redüktörün teknik çiziminin
bulunduğu bir veri sayfası
oluşturabilir. Ayrıca tüm
veriler CAD modeli olarak ta
verilir. Bu da kullanıcıların
konstrüksiyon sürelerini
kısaltmasına yardımcı olur.
Fuarda karşılaşacağınız
yenilik: Boyutlandırma
ve hesaplama yazılımı
NCP 4.0
Neugart Calculation
Program (NCP), aktarma
mekanizmasının komple
tasarımı için kullanılan bir
yazılımdır. Girilen uygulama verilerini birkaç dakika
içinde değerlendirerek
uygun motor-redüktör
kombinasyonunu konfigüre
eder. Neugart’ın bu mükemmel aracı sayesinde, doğru
kullanım sadece birkaç tık
uzağınızdadır. Aracın kullanıcıya sunduğu işlevselliği
daha da arttırmak için NCP
komple yeniden tasarlandı.
NCP 4.0, müşterilerimize giriş bileşenlerini boyutlandırma konusunda mükemmel
bir platform sunar. Yazılım,
özel olarak ilk defa WIN
EURASIA’da test edilecektir.
uu Bilgi için Ref No: 54562

İşletmeyi Görselleştirme ve Analiz için Yazılım

Bulut Tabanlı Hizmet

Honeywell (NYSE: HON)
Proses Çözümleri (HPS)
bugün Honeywell Connected Plant Uniformance®
Cloud Historian'ı piyasaya
sürdüğünü duyurdu.Bu yeni
ürün, müşterilerin varlık
kullanılabilirliğini iyileştirmelerine ve çalışma süresini
artırmalarına yardımcı olan,
işletme genelinde görselleştirme ve analize yönelik
bir bulut tabanlı hizmet
olarak kullanlan yazılımdır
(SaaS).

araç ve işlevleri kullanarak, daha önce mümkün
olmayan bir ölçekte anında
analiz edilmesine izin vermektedir. Honeywell Proses
Çözümleri Başkanı Vimal
Kapur, "Uniformance Cloud
Historian, bulutun ve büyük
verinin tüm gücünü ilk defa
Honeywell'in geleneksel
proses tarihçisine getirerek, en karmaşık çoklu
saha organizasyonlarını
dahi zahmetsizce birbirine
bağlıyor. Çözüm, bir tesiste
bulunan fikirlerden tüm
tesislerin faydalanmasını
Uniformance Cloud
Historian'ın tasarımı sektör- mümkün kılarak daha
de bir yeniliktir. Geleneksel akıllı, daha stratejik kararlar
alınmasına ve akılcı adımlar
bir işletme tarihçisinin
gerçek zamanlı proses veri- atılmasına izin veriyor,"
leri analizini bir veri gölüyle şeklinde konuştu.
birleştirerek, işletmelerde
Honeywell'in yeni ürünü,
diğer analitik araçlarla
birlikte üretimin, Kurumsal geçmiş ve sürekli tesis
ve üretim sahası proses
Kaynak Planlamasının
(ERP) ve diğer iş verilerinin verilerini toplama, depolama ve yeniden oynatentegrasyonunu olanaklı
mayı sağlamanın yanı sıra
kılmaktadır. Bu özellik,
işletme verilerinin saha ve neredeyse gerçek zamanlı
tesislerde kullanımda olan olarak bulutta görünür kılı-

olduğundan, gelecekteki
değer, müşterilere ek
uygulamalar ve hizmetler
şeklinde aktarılabilir. ARC
Danışma Grubu baş analisti
Janice Abel, "ARC, güvenli
bir bulutun tarihçiler gibi
uygulamalar için ideal bir
ortam sağladığı kanaatinde. Honeywell, Uniformance Cloud Historian ile
sadece tarihçileri yerinde
barındırmakla kalmıyor,
kullanıcılara proses, varlık
ve iş verileri için yeni eşik,
bulut ve veri gölü teknolojileri imkânı da sunuyor.
Tarihçi, hem tesis hem
işletme performansını
iyileştirmek için endüstriyel
yor. Tarihçi, tesis ve işletme tesislerdeki kullanıcıların
verilere erişmesini, verileri
personeline kararlar alma
analiz etmesini ve verilerve uygulama gücü veren
zaman serisi veri deposunu, den faydalanmasını hızlandırmalı ve kolaylaştırmalı.
veri bilimcilerinin proses
verileri ile işletmedeki diğer Ayrıca bulut ve veri gölü
teknolojileriyle, genellikle
iş verileri arasındaki daha
yoğun kaynak gerektiren
önce bilinmeyen ilintileri
açığa çıkarabilmelerini sağ- uygulamalarla ilişkili
layan büyük bir veri gölüyle ciddi maliyetleri azaltmaya
yardımcı olmalı," şeklinde
bir araya getiriyor.
konuştu.
Önceden haftalar veya aylar
süren projeler şimdi saatler Uniformance Cloud Histoiçinde gerçekleştirilebiliyor. rian, Honeywell Connected
Bu verimlilik bir müşterinin Plant portföyünün son
mevcut araç ve fonksiyon- üyesi olup, müşterilerin kâr
hanelerini iyileştirmelerine
larını kullanma imkânıyla
yardımcı olmak için eşikten
bir araya geldiğinde,
konuşlandırma ve mühen- işletmeye verileri fikirlere
dislik süresini ciddi ölçüde dönüştürüyor.Honeywell,
azaltabilir. Bunun yanında bunu eşsiz etki alanı
uzmanlığıyla ve perforyerel bulut teknolojisi
aracılığıyla sağlanan ölçek mansı maksimize etmek
ve performans, işletme bilgi üzere prosesleri, varlıkları,
insanları ve işletmeyi birbiteknolojisi maliyetlerini
rine bağlama konusundaki
yüzde 25'e kadar düşürebiliyor. Uniformance Cloud gelişmiş analitik yetenekleHistorian, Honeywell Sen- riyle sağlıyor.
tience, nesnelerin interneti
platformu üzerinde kurulu uu Bilgi için Ref No: ??????????
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IIoT Uygulamaları için Uzaktan İzleme Ve
Kontrol Çözümleri

Ethernet ve Kablosuz Ağlar Üzerinden

Acromag ve Ctek birlikteliği, uzaktan varlık
yönetimi ve bulut tabanlı
izleme çözümleri için
Acromag’ın dayanıklı sinyal
arayüz modüllerini Ctek’in
denetleyicisi ve hücresel iletişim cihazlarıyla bir araya
getirmektedir. Acromag,
müşterilerin uzak varlıklarını yönetmeleri için eksiksiz
izleme ve kontrol çözümleri
sunmak amacıyla CA merkezli Ctek, Inc. ile stratejik
bir ortaklık bugün açıklamıştır. Acromag’ın sinyal
ölçümü ve koşullandırma
ürünleri geniş sunması ile
Ctek’in hücresel iletişim ve
özerk denetleyicileri ile birleştirmek, tüm entegrasyon
sorunları olmaksızın basit
fakat güçlü bir dağıtılmış
kontrol sistemi sağlamaktadır. Kullanıcılar, uç noktaları kuruluma bağlayarak
operasyon durumuna her
yerden görsel erişebilmek
için programlamadan hızlıca ve düşük maliyetle bu
sistemleri uygulayabilirler.

kritik sistem durumu raporlamasına kolay erişim için
bulut tabanlı bir uygulama
servisini desteklemektedir.
Ctek SkyRouter denetleyicileri, işlemler yönetmek
ve performans verilerini
raporlamak için özerk zeka
ve gelişmiş iletişim yeteneklerini sağlamaktadır.
Köle G/Ç cihazlarını okumak
Yüksek maliyet ve karmave yazmak için bir Modbus
şıklık olmadan PLC veya
RTU tabanlı SCADA sistemin master olarak çalışmaktadırlar. Güçlü işleme yetekullanabilirsiniz. Entegre
nekleri, eşikler, matematik/
Acromag/Ctek sistemi,
boolean işlevleri, tetiklepompalar, motorlar,
tanklar, sayaçlar, jeneratör- yiciler, veri günlüğü ve çok
daha fazlasını içermektedir.
ler, aküler, vanalar, fanlar,
Alarmlar e-posta ve SMS
ısıtıcılar ve diğer endüstmesajlaşmasını destekleriyel ekipmanların çalışmasını uzaktan izlemek ve mektedir.
kontrol etmek için idealdir.
Kullanıcılar, nokta-ve-tıkla Acromag BusWorks® uzaktan G/Ç modülleri, analog
uygulama geliştirmesi
ve ayrık seviye sensorlerini
ile veri ekranları, alarm
arayüz etmektedir. Çok
kuralları, veri günlüğü ve
kanallı G/Ç modülleri,
proses kontrol mantığı
rutinleri ile hızlıca kurabilir- sıcaklık, seviye, akış, yük,
açık/kapalı, yüksek/düler. Denetleyiciler, kablolu
şük ve diğer performans
seri, Ethernet ve 4G/LTE
ölçümlerini temsil eden
ağ iletişim sistemlerini ve
Menü tabanlı yapılandırma,
veri toplama, raporlama ve
alarm işlevlerinin kurulumunu hızlandırmaktadır.
Tipik uygulamalar, su/atık
sistemleri, enerji üretimi,
enerji yönetimi, petrol/gaz,
ulaşım, güvenlik ve tarım
içerir.

gerilim ve akım sinyallerini Modbus değerlerine
dönüştürmektedir. Sağlam
tasarım, Hazloc onayları ve
izole edilmiş sinyal işleme,
haşin yerlerde yüksek
doğruluk ve güvenilir
performans sağlamaktadır.
“Müşteriler, Acromag ve
Ctek’ten bu ortak çözümü
ile PLC programlama veya
BT ağı ile güçlük olmaksızın uzaktan otomasyon
ekipmanlarını güvenilir bir
şekilde izleyebilir ve kontrol
edebilirler,” dedi Robert
Greenfield, Acromag’ın İş
Geliştirme Müdürü.
“Artık sistem geliştiricileri,
bulut tabanlı raporlama
ile küçük ve büyük şehirler
için düşük maliyetli olarak
ölçeklendirilebilen SCADA
çözümlerini hızlıca uygulamak için güvenli olarak
Acromag G/Ç ve Ctek denetleyicilerini eşleştirebilirler,”
observed Bob Way, Ctek’s
Business Development
Manager.
uu Bilgi için Ref No: 54531
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Askeri ve Hava-Uzay Sistemlerinde Konektör ve Kablo

Yüksek Hızlı, Hafif Elektronikleri Savunma Operasyonlarını Dönüştürüyor

Omnetics Connector
Corporation’ dan Teknoloji
Direktörü Bob Stanton bu
konuyu ayrıntılı bir şekilde
anlatıyor. Yüksek güvenilirlikli sistemlerde üst düzey
elektronik, ilerideki karışılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek için askeri
ve havacılık ekipmanları
geliştirmektedir. Dünya
çapında yeni teknolojiler
büyüdükçe ve yaygınlaştıkça, kendi amaçlarına
hizmet etmek için küresel
konumlandırma ve bilgi
sistemleri (GPIS), insansız
hava aracı (UAV’ler) ve uzay
sistemleri gibi modern
tüketici teknolojilerini koordine ettikleri olası düşmanların potansiyel tehditleri
de yaygınlaşmaktadır.
Teknolojik cephe şimdi
askeri uzay araçları, gözetleme ve konum kontrolü ile
başlıyor. Modern savunma
endüstrileri, acil koruma
sağlamak ve potansiyel
tehditlere hazırlanmak için
iyileştirmeler geliştiriyor,
yetenekleri genişletiyor ve
yeni nesil teknik sistemler
yaratıyor.
Bu zorlukların üstesinden
gelmek için veri görüntüsü

toplama ve dağıtımı için
son teknoloji dedektörlerle
başlayan geniş bir yelpazede teknik yöntemlerin
ortaya çıktığını görüyoruz.
Gerçek zamanlı veri toplama, daha hızlı sinyal işleme
ve merkezi komuta rehberliği iletimleri ile görev
ve durum farkındalığının
izlenmesine büyük ihtiyaç
duyulmaktadır. Hareket ve
tepki ve veri kullanımı ve
kontrolü için ayrılan süre
ve kritik bir aşamaya kadar
azaldı. Buna karşılık, yeni
askeri ve uzay sistemlerinin
uygulamaya özel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni
kablolar ve konektörler
tasarlandı ve uygulandı.

olan yeni coğrafi konum
istihbarat sistemi (GEOINT)
için veri sağlar. Bu verileri,
Dünya’ya geri gönderen
iletim modüllerine yönlendirmek için .050 “ve .025”
yükseklikteki aralıklarla
sağlamlaştırılmış, hafif,
yüksek yoğunluklu konektörler kullanılır.

yerdeki baz istasyonlarında
hızla yer alır. Bu uygulamalar, sağlamlaştırılmış Mikro
ve Nano boyutlu kilitleme
konektörlerinin kullanımını
sağlamıştır ve 5Gb / sn’nin
üstündeki hızları işlemek
için yüksek hızlı dijital
sinyal formatları kullanılmaktadır.

İHA’lar çok düşük irtifalarda
kullanmak üzere tasarlanmış ve genellikle yerkabir
gemileri veya kara birlikleri
tarafından kontrol edilen,
misyon kalitesine önemli
avantajlar eklemiştir.
İHA’lar gözetim alanında
farklı bir değer sağlar ve
saha savunmasına yönelik
füze desteğinde geniş alanlı
hareketli hedef göstergelerini (HHG’ler), yer hedeflerini ve havadan erken uyarı
(HEU) radar gözetimi için
yakın kontrol sağlar. Günümüz IHA’larındaki elektronik paket yön kontrol, GPIS
referans sistemleri, yüksek
çözünürlüklü kameralar ve
mühimmat fırlatmayı ve
kontrolleri içerir.

Aşamalı radar dizisi eski
hareketli anten radarı
teknolojisini hızla gölgede bırakıyor. Bu gelişmiş
sistemler çoklu iletim
lobları (antenler) kullanıyor
ve radar ışını doğrudan bir
noktaya odaklanmak ve
ciddi çözünürlüklü hedefleri
tanımlamak için hafifçe
ayarlanmış faz kaydırmaları ile koordine edilmiş
sinyaller gönderiyor. Devre
hızları ve mantık sistemleri
daha hızlı işlemeye devam
ediyor ve en hızlı füzelerin
bile elektronik olarak takip
edilmesine imkân tanıyor.

Fazlı dizi radarının anahtarlarından biri, hızla hareket
eden hedefleri izlemek için
antenlerin faz açısını ayarlamaya yardımcı olan, radar
Bu son derece hareketli,
Uydu sistemleri geniş
hızlı hareket eden İHA’ların modüllerine hızlı sinyal
görüş yetenekleri ile hızla
başarısı ve performansının işlemeyi gerçekleştirebilen
gözetim ve keşif kontrolü
anahtarı, aşırı sinyal hızı ve çok sayıda yüksek pim ve
için teknoloji ilerlemesine
bütünlüğidir. Küçük çaplı ve soket sayımlı konektörlerin
liderlik eden odak noktası
yüksek hızlı kademeli sinyal kullanılmasıdır. Bu konekhaline gelecektir. Çoklu ta- işleme özelliklerine sahip
törlerin yüksek hızlı sinyal
rama kameraları, ek sensör sağlamlaştırılmış küçük
kapasitesi,hedefleme, silah
monitörleri hava, okyanus konektörler, bu sistemlerin dağıtımı, tehdit uyarısı
seviyeleri ve diğer uydu ve kullandığı veri depolama
sistemi sağladığı gibi gelişfüze faaliyetleri gibi öğeleri modülleri arasında kablo
miş istihbarat, gözetim ve
izlerken görüntü sağlayabi- bağlantıları yapmak için ge- keşif (İGK) de sağlar. Buna
lir. Ayrıca uydular, daha hızlı reklidir. Aynı zamanda bazı ek olarak, dijital sinyal
dijital sinyal veri kıyaslama- iletim-toprak iletişimlerini bağlantılarının kullanıllarını yönlendiren görüntü olanak tanır, ancak görüntü ması radarın elektronik
analiz yazılımına sahip
ve veri modülleri genellikle güvenlik açığını azaltmada
uu Devamı Yan Sayfada

sonra, konektör imalatı
imal edilir ve test edilir.
doğrudan akıllı takım makiSon olarak, yeni kablo ve
konektörler kendi sistemine nelerine aktarılabilir.
kuruldu.
Sinyal hızları yükseltilerek
kablonun planlanması
Yeni tasarım hususları
Günümüzün konektörlerini kritik öneme sahiptir. Daha
yeni askeri ve havacılık ge- yüksek hız kademeli sinyal
işleme, savunma endüstreksinimlerine uydurmak,
risinde standart kabloların
geçmişin eski “quote-asınırlarını zorlar. Sinyalin
spec” yönteminin ötesine
uzunluğu, zayıflaması
geçen ciddi bir süreç oldu.
Bir konektör tasarımı, boyu- ve kademeli sinyallerin
eğrilmesi, kablo tasarımıntu ve şekli hepsine uymuyor. Daha sıklıkla, tasarımcı, da planlanmış, öngörülmüş
ve eklenmiş olmalıdır.
konektörleri bu gelişmiş
teknolojilere uyacak ve yeri- Geçmişte, bir kablo içindeki
ne getirecek şekilde adapte sinyallere karşı direnç ve
potansiyel karışmayı
etmek için elektronik,
planladık. Şimdi, kabloda
mekanik kullanım ve sağ
kalımı birleştiren ayrıntıları konektöre takılmadan önce
hazırlamak ve test etmenin
gözden geçirmelidir.
yeni yollarını öğrenmenin
Konektörleri uygulamaya
yanı sıra eğriltmeye neden
özel işlevlere göre yapılandırma işlemi genellikle olabilecek sinyal hatları
bağlayıcıların uygulanacağı arasındaki yüksek hızlı farkAskeri ve havacılık uyguekipmanın incelenmesiyle lı elektron ilerleme geciklamalarına yönelik zemin
başlar. Standart ve COTS ko- melerine hazırlanmalıyız ve
robotik konektörlerinin
nektörleri, yeni uygulamaya tümevarımsal sanal direkç
birçoğu, şok ve titreşime
yakın bir uyum bulmak için için plan yapmalıyız. Bazı
maruz kaldıklarında düşük
düşünülüp analiz edilebilir. yöntemler, örneğin ZGY (zaağırlık ve aşırı güvenilirlik
Tasarımın ilk aşamalarında man geciktirmesi yansıtma)
kombinasyonunu gerektirir. Konektörler ve kablolar,
COTS konektörleri prototip araçlarının kullanılmasıyla
bu işlevleri giyilebilir bir
Berilyum bakır yay veya
devrelerde kullanılabilir; bu gelişmektedir.
biçimde muhafaza etmek
bükülmüş çelik kullanan
da zamandan ve geliştirme
için üç temel kriteri karşıözel pim ve soket sistemmaliyetten tasarruf sağlar. Nihai elektriksel ve mekalamalıdır. Güvenilir olmalı, COT’ler veya COT konektör- nik testler, tamamen monte
leri, bu olaylar sırasında
edilen konnektörün kablo
sürekli temas sağlamak için mümkün olduğunca hafif
lerinde ufak değişiklikler
ağına iyi bir performans
ve her zaman ideal sinyal
kullanılır. Buna ek olarak,
olsa bile yeterli olacak
sağlayacaktır. Alan korubütünlüğü sağlamalıdırlar. önemli avantajlar vardır.
her pim / soket seti, uzun
malı test ve sertifikasyon,
Her yeni kablo ve konektör
süre maruz kalma üzerine
grubu mekanik, çevresel ve
bağlantı güvenilirliğini ko- tasarımı, askerin ekipman
Daha önce askeri nitelikli
sinyal bütünlüğü perforrumaya yardımcı olması için paketi ve üniforma üzerin- malzeme ve süreçlerle
mansı kombinasyonları ile
nikel ve daha sonra altın ile de nasıl ve nerede yer aldığı tasarlanan konektörler,
çalıştırmak için ürünlerin
konusunda gözden geçirilir. tasarım döngüsü süresini
kaplanmalıdır. Test özelDaha sonra, askerin sahada kısaltabilir ve ömrünün ve yeterince oluşturulmasını
likleri, kalifiye olabilmek
deneyimleyeceği elektriksel performansın erken beklen- gerektirecektir. Askeri
ve güvenilir performans
sağlamak için tanımlanmış- ve mekanik özellikler için
tilerini verebilir. Şekil veya ekipman için yeni kablo
ve konektörler gönderimi
boyut değişiklikleri geayrıntılı ve önemli bir adım
rektiğinde, yeni tasarımın
sağlam bir modeli konektör haline geldi. Bu nedenle
tedarikçisi tarafından hızla tedarikçiler, bugünün ve yarının konektör sistemlerinin
tamamlanabilir ve sistem
tasarım ekibine gönderile- pek çok yeni beklentisinin
bilir. Bu, tasarımın başında farkında olmaya devam
etmelidir.
hazır olmasına yardımcı
olan çevrimiçi bir çalışma
oturumuna başlayabilir.
Tasarım tamamlandıktan
uu Bilgi için Ref No: 54544
kritik hale geldi. (EGA)
Askeri robotik soğuk savaş
durumlarında çok çeşitli
bilgileri analiz etmek, tahmin etmek, raporlamak ve
iletmek için kullanılır. Örneğin, askeri paket yükleri ve
uzaktan zemin mühimmatateşleme sistemleri taşımak
için cephe hattı ve çevre
IED tespitini kullanıyor. Bu
robotlar hızla hareket eder
ve cephe arkasında kontrol
sağlayan ve çok zorlu koşullarda bile hızlı bir şekilde
teslim edilen özelleştirilmiş
elektronik ekipman taşırlar.
Bu tür ekipmanlarda kullanılan kablo ve konektörler
son derece sağlam ve su
geçirmez olmalı ve görüntü
yakalama ve iletimi ile güç
ve uzaktan yön kontrolünü
eş zamanlı olarak verimli
bir şekilde dağıtmalıdır.

tır. Birçok uygulama hasar
ve EPK (elektromanyetik
parazit koruması) önlemek
için kablo üzerinde metal
arka kovanlara ve şeritlenmiş metal korumaya
ihtiyaç duyacaktır. Sinyal
hızları arttıkça ve daha
fazla elektronik paket daha
dar alanlara sıkıştıkça, bu
giderek daha da kritik hale
geliyor. Asker- aşınmış
elektronik sistemler yoğun
olarak dağıtılıyor. Bu, yüksek teknolojili dijital savaşın
çağıdır. Her bir kara birliği
ile sürekli iletişim ve biyoizlem, askeri personelin
korunması için kritik öneme
sahiptir. Daha yüksek hız
sinyalleri, uydulardan,
insansız araçlardan ve kara
merkezinden kritik veri
paylaşımı için etkili olmanın yanı sıra ömür boyu
desteklenmektedir. Kara
ekibinden gelen müdahale
talimatları, bir GPS uydusu
ile bağlantılı olarak askere
yerleşik bilgisayarıyla
yönlendirilecek.
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0 Hz ila 90 GHz arası EMF Ölçüm Çözümleri

5G Rezervleri İle Geleceğin Güvenliğini Planlaması

tirilebilir eşdeğer izotropik
HF probları sunmaktadır.
Bunlar 90 GHz’e kadar
olan frekansları kapsar
ve bu nedenle milimetre
aralıklarındaki bantlar için
idealdir. Güvenlik ölçüm
teknolojisinde spektrumun
bu alanının önemi önümüzdeki birkaç yıl içinde
ve kesinlikle mobil iletişim
cihazlarının yeni nesil piyaManyetometre’nin güçlü
saya sunulmasıyla birlikte
FFT analizörü hem zaman
hem de frekans alanlarında önemli ölçüde artacaktır.
sinyal analizine izin verir. Ti- Bu durumda, kullanıcı alan
pik uygulamalar elektromo- türüne ve frekansına, dinability, elektroliz, manyetik mik aralığa ve değerlendirkarıştırıcılar, daimi mıkna- me türüne göre belirli bir
tıslar ve manyetik rezonans uygulama için seçilebilen
15 farklı prob seçeneğintomografi (MRT) gibi DC
motorların ve jeneratörlerin den yararlanabilir. Bunlar
güvenlik ölçümlerini içerir. gerektiğinde ek problar ile
desteklenebilir.
Artan önemin bir diğer
alanı, artan aktif uygulama
sayısına sahip iş yerlerinin Örneğin, Narda, tek bir
değerlendirilmesinde yat- frekans bandı için, yüksek
pozlama seviyesi uygulamaktadır. Bu alanlar daha
maları için son derece geniş
katı maruz kalma limit
bir ayar aralığına sahip
değerlerine tabidir.
ikinci bir prob da sunar. Bu,
eğitimli personelin bile elle
NBM serisi neden gelecek için planlamayı çok tutulan bir sayaç ile ölçmek
için alana güvenle giremedaha basit hale
diği yüksek düzeyleri içerir.
getiriyor?
Burada, ölçüm uzaktan
Narda’nın sağlam geniş
bant saha sayaçları (NBM) gerçekleştirilmelidir. Sadece
Narda bu seviyede kalite
için olan ürün yelpazesine
ve esneklik sunmaktadır.
yeni eklemeler, en yüksek
Müşteriler bu nedenle
frekansta alan kuvvetleihtiyaçları nisbetinde
rinin ölçümü için EF 4091
sayaçlarını uygun bir probla
(40 MHz ila 40 GHz) ve EF
9091 (100 MHz ila 90 GHz) tamamlayabilirler.
elektrik alan tarayıcılarını
ve milimetre dalga bantla- NBM serisi her alanda
rını içerir. Bunlar geleceğin kişisel güvenlik ölçümleri
için idealdir. Ulusal düzeyde
yüksek frekans bantlave uluslararası standartlarla
rını kapsayacak şekilde
son derece güvenilir, doğru
tasarlanmıştır. EMF ölçüm
ve uyumludur ve girişim
çözümleri uzmanı, NBM520 ve NBM-550 genişbant için mükemmel seviyede
kararlılık ve bağışıklık
ölçüm cihazları için değiş(Tesla - manyetik akım
yoğunluğu) son derece
geniş bir ölçüm yelpazesini
kapsayan yönsüz Hall etki
sensörünü içerir. Enstrüman, HP01-TS PC yazılım
çözümü (ürünle verilir) ve
2018 yılının ortalarından
itibaren de NBM-550 ile
kontrol edilebilir.

Narda, gelecek nesil mobil
iletişimlerden kaynaklanabilecek teknik zorluklar
ne olursa olsun, şu anda
mükemmel ölçüm çözümlerine sahiptir. Şirket,
NBM-550 alan gücü ölçüm
cihazı ve benzersiz arabirim
yelpazesi ile, 0 Hz ila 90 GHz
arasındaki tüm frekans aralığını, rezerve alan teminatlı marjlarla zaten kapsıyor.
5G için test aşaması 2018’de
başladığında, bu olağanüstü düzeydeki planlama
güvenliği ne çok açığız.
Narda STS’den standartlara
uyumlu EMF ölçüm çözümleri (elektrik ve manyetik
alanlar için), müşterilerin
5G de dahil olmak üzere
gelecek için tam donanımlı
olmasını sağlar. Olağanüstü esneklik ve neredeyse
tüm uygulamalar için
uygun olan - özellikle 6
GHz’in üzerindeki frekans
aralığında - NBM-550 alan
kuvvet ölçeri kullanıcıları
yarının ileri teknolojisinin
avantajlarından bugün
yararlanabilirler. Narda’nın
standartlara uygun ölçüm
cihazları, yüksek kalite,
güvenilirlik, uzun ömürlü
güvenlik ve son teknoloji
sunar. Tüm enstrümanlar

ulusal ve uluslararası temel
standartlara ve direktiflere
uygundur. Bunlar, 2013/35
/ AB (mesleki sağlık ve
güvenlik) EMF Direktifi, IEC
6186-1 (sayaçlarla ilgili gereklilikler) ve DIN EN 50413
(ölçüm ve hesaplama işlemi
için temel standart) dır.
Yeni: HP-01 - İşyerinde
yüksek statik manyetik alanların güvenilir
ölçümü
Kasım 2017 başında başlatılan yeni HP-01 manyetometre NBM-550 için
değiştirilebilir yeni izotropik
probdur. Bu, 0 Hz (DC) ila
1 kHz arasındaki statik ve
zamanla değişen manyetik
alanların frekans seçimli
analizini sağlar ve portföyü spektrumun en düşük
ucunda tamamlar. Yeni
geliştirilen manyetik alan
probu, 120 dB’lik yüksek bir
dinamik aralık sunar ve bu
nedenle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında kullanılması önerilir. 2013/35 /
AB Avrupa Direktifi uyarınca
yüksek statik manyetik
alana sahip imalat sanayi
işyerlerinde alan riskinin
değerlendirilmesi için idealdir. HP-01, tek bir cihazda
10 μT ila 10 T arasında

uu Devamı Yan Sayfada

bağlantı, kapasite, güvenlik, emniyet ve kalite
açısından tamamen yeni
zorluklar yaratmaktadır.

sunmaktadır. Bu cihazların
en önemli uygulamalardan
biri, örneğin Avrupa EMF
Yönergesi 2013/35 / AB’ye
uygun olarak işyerinde
maruz kalma düzeylerini
ölçmektir. Buna ek olarak,
NBM-550, endüstriyel, tıbbi
ve elektrik üretim sektörlerinde maruz kalma düzeylerinin analizi ve tespiti için
düşük frekanslı elektriksel
ve manyetik alanların 1 Hz
ila 400 kHz arasında seçici
ölçümünü destekler.
Örnek Mobil iletişim
Telekomünikasyon sektöründeki şebeke operatörleri
ve üreticileri, çeşitli ihtiyaçları olan çeşitli kullanıcı
gruplarına girmektedir.
Bazıları sadece baz istasyonları yoluyla iletilen
veya alınan mobil iletişim
frekanslarını kullanır ve bu
nedenle sadece 3 GHz veya
6 GHz’lik bir prob gerektirir.
Diğer kullanıcılar, örneğin,
mikrodalga noktadan noktaya 4/5 antenle yönetmek
zorundadırlar. Bunlar, 18
GHz veya hatta 40 ila 60
GHz aralığında çalışan
probları gerektirir. Narda,
tüm bu hedef grupların
mevcut ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılamak için
uygun sayaçlara sahiptir.

antenler. Bunlar, 18 GHz
veya hatta 40 ila 60 GHz
aralığında çalışan probları
gerektirir. Narda, tüm bu
hedef grupların mevcut ve
gelecekteki ihtiyaçlarını
karşılamak için uygun
sayaçlara sahiptir.
5G test ağları ve
uygulamaları
2018’de, 5G olarak bilinen
mobil iletişim nesilleriyle
çalışmak için bir dizi test ağı
faaliyete geçecek. Bu çalışma, 2020’de bu hizmetlerin
kullanıma sunulması için
gerekli hazırlık aşamasındadır, ancak uzmanlar piyasa
olgunluğunun 2025’den
itibaren başarılabileceğine
inanmaktadır. Bunların
sadece giderek daha fazla
mobil hale gelen İnternet
erişimi için değil, aynı
zamanda mobil iletişim
ağlarındaki veri hacmini
ve kapasiteyi artırması
gerekiyor. Bunlar, 2017’de
çarpıcı bir biçimde büyüdü.
Dijital dönüşüm süreci özellikle şu gibi örneklerle çok
açıktır: özellikle Nesnelerin
İnterneti (IoT) ve hızla artan
sayıdaki cihazlar, sensörler,
aktuatörler ve birbirleriyle
bağlantılı makineler. Bu endüstriyel ve akıllı şebekeler,
mobil iletişim servislerinin

5G - Baştan itibaren
Narda, güvenlik alanında
en başından itibaren son
teknoloji ürünü sayaçlarıyla
5G’ye katılmayı planlıyor.
Doğal olarak, bu test ağı da
mobil iletişim servislerinin
5. jenerasyon lansmanına
doğru hayati bir adımdır,
çünkü operatörler önce
ihtiyaç duydukları ölçüm
teknolojilerini belirlemelidir. Güvenlik bölgesi,
aynı zamanda bu ilk test
aşamasının önemli bir
parçasıdır. Devreye sokma
için fonksiyonel testlerin
yanı sıra, işyerinde olduğu
kadar halka da sağlığın
ve güvenliğin sağlanması
hayati öneme sahiptir.
Gelecek için hazırlanın
Narda 700 MHz’den 86
GHz’e kadar tüm frekans
bantlarını zaten kapsıyor
ve bu nedenle 5G mobil
iletişim için iyi donanımlıdır. SRM-3006, 6 GHz’e
kadar bireysel servislerin
seçimli ölçümlerine bile izin
verir. Bununla birlikte, yeni
nesil mobil iletişim için vaat
edilen 10 Gbit / s’e kadar
olan en yüksek bit hızları,
daha büyük bir bant genişliği sunduğu için öncelikle
6 GHz’in üzerindeki “yüksek
bant” da elde edilecektir.
Özellikle 26 GHz bant ve
31 ile 86 GHz arasındaki
milimetre spektrumdaki
çeşitli bantlar veri iletimi
için burada kullanılacaktır.
Kapsamlı testler zorunlu
olacak çünkü mobil telekomünikasyon sistemlerinin

ve ekipmanlarının karmaşıklığı ve teknik zorlukları,
üreticiler için frekans
bandı yükseldikçe hızla
artıyor. İlk test kurulumları
zaten yapılmış olsa da, 5G
için test aşaması 2018’de
gerçekten başlayacaktır.
Narda 90 GHz’lik probu ile
NBM’yi seçen kullanıcılar
önümüzdeki yıllardaki tüm
olasılıklar için iyi donanımlı
olduklarından emindir.
Ölçüm aletleri üreticisi
olarak Narda STS, şu anda
en yüksek frekanslar da
dahil olmak üzere tüm 5G
sistemleri için ürünler sunuyor - bu da bu hizmetler için
test aşamasında oldukça
erken bir aşamadadır
Başlıklar
Şekil 1: İşyerinde NBM-550
ile emniyet: Uygun bir prob,
iletim direkleri üzerinde
çalışırken alan kuvvetinin
ölçülmesini kolaylaştırır.
Şekil 2: 0 Hz (DC) ila 1 kHz
arasındaki statik ve zamandeğişken manyetik alanların frekans seçimli analizi
için HP-01 manyetometre,
Kasım 2017 başında Narda
serisine eklendi

uu Bilgi için Ref No: 54543
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Elektriksel Güvenlik Risklerine Karşı Korunma

Elektrik Tesisatının Temelini Alçak Gerilimi Dağıtım Pano Oluşturur

İşleme tesisleri, hastaneler
ve fabrikalar gibi elektrik
gücünün kritik önemde
olduğu binalarda gücün
kesintisiz verilmesi esastır.
Bu tür binalarda gücün
güvenilir şekilde temini,
elektrik tesisatının temelini
oluşturan Alçak Gerilimi
Dağıtım Panolarına bağlıdır.
Bu panolardan beklentilerin
özellikle operasyonlar ve
altyapı zamanla genişledikçe artması, bu panoları ark
hatalarına maruz bırakmaktadır. Bu makalede, Eaton
Güç Dağıtımı Ürün Müdürü
Bernhard Gegenbauer, ark
hatalarının arızalarının
sonuçlarını araştırmakta ve
kuruluşların riskleri en aza
indirmek için ellerinden
gelen tüm önlemleri alıp
almadıklarını sorgulamaktadır.

donanımı tahrip etmekte ve
civardaki herkesin hayatını
tehdit etmektedir. Bu ilk
patlama o kadar hasar verici
olmamışsa da, sonrasında
uzun süre çalışma kesintisi
olasılığıyla birlikte daha
büyük riskler getirmektedir.
Eaton tarafından yürütülen
yeni araştırmada, tipik bir
gıda endüstrisi tesisinde
sadece üretimin durmasının
maliyetinin 24 saat içinde
40.000 Euro’ya kadar
çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu kayıpları Elektrik
Panosunun, olası hukuki
işlemlerin ve hepsinin
ötesinde itibar kaybının
maliyeti takip etmektedir.
Kısaca, insanlar, mülk ve işin
sürekliliği açısından hem
kısa vadede hem de uzun
vadede ciddi riskler ortaya
çıkmaktadır.

IEC 61439 standardının
minimum gereklerini
sağladığı müddetçe Elektrik
Panosu kesinlikle güvenli
kabul edilmektedir. Ancak,
Eaton’un araştırması,
standartlarla uyumlu
olmanın güvenliği en üst
seviyeye çıkartmak için
yeterli olmadığını göstermektedir. Eaton yeni
teknolojilerin uygulanmasıyla birlikte daha yüksek bir
güvenlik seviyesine
ulaşılabileceğini önermektedir. Sonuç olarak, yıkıcı ark
hatası riskini ve arızaların
beraberinde getirdiği
maliyetleri daha da
azaltmak mümkündür.Alçak
Gerilim Dağıtım Panoları,
elektriksel gücün temininde
kalp rolü oynar. Bina
sahipleri ve yöneticilerinin,
işletmelere güç sağlayan
elektrik panosunun IEC
Elektrik Dağıtım Panosunda Bu somut hasarlara rağmen, standardı, uluslararası
meydana gelen ark hatasını ticari binaların altyapısının standartlar ve elektroteknogöz ardı etmek zordur. Pano güvenlik analizinde Elektrik lojinin kullanıldığı tüm
Dağıtım Panoları kolayca
içerisinde biriken yüksek
alanlara yönelik uygunluk
göz ardı edilmektedir.
basınç miktarı, metrekare
değerlendirme kuruluşunun
Ekipmanlar genellikle
başına 25 tona kadar
ortaya koyduğu koşulları
gözden uzak bir yere
çıkmakta ve patlama diye
karşılaması hukuki bir
yerleştirilmekte ve genel
nitelendirilebilecek bir
zorunluluktur. İş yerleri,
kanıya göre (Uluslararası
vakaya neden olarak
lönetmelikler gereği
parçaları havaya uçurmakta, Elektroteknik Komisyonu)
ekipmanlarını IEC 61439

standardının uygun
versiyonuna göre planlamalı, kurmalı ve test etmelidir.
Eaton tarafından yayınlanan
Alçak Gerilim Elektrik
Tesisatlarında Risk ve
Güvenlik isimli teknik
yazıda, elektroteknik güvenlik uzmanı Alfred Mörx,
"Alçak gerilim donanımlarının planlanmasının ve
uygulanmasının amacı,
riskleri bertaraf ederken
güvenliği sağlamaktır" diye
açıklamaktadır.
Bunun anlamı; bina
sahipleri ve yöneticilerinin,
koruyucu önlemler alındıktan sonra kalan tüm
risklerin olabildiğince düşük
olmasını ve "kabul edilebilir
en yüksek riski" aşmamasını
sağlayabilmeleridir. Ancak,
yasal sorumluluklarını
harfiyen yerine getiren iş
yerleri bile ark hatası
risklerinden muaf değildir.
Enerji tüketen şirketler var
olan sistemlerine zamanla
yeni donanımlar ekleyerek
operasyonlarını genişletmektedir. Sonuçta, elektrik
panosuna aşırı yük binerek
bir ark hatasına sebep
olabilmekte, bu da sadece
donanımın da dahil olduğu
mülk ve varlıkları tahrip
etmekle kalmayıp, işin
sürekliliğini de ciddi şekilde
engelleyebilmekte ve hayatları tehlikeye atabilmektedir. Bazı durumlarda bunun
nedeni seçilen elektrik
panosunun seçilen uygulama için tamamen uygunsuz
olmasıdır, bu da tehlikeli
seviyelerde aşırı ısınmaya
neden olur. Diğer durumlarda ise ark hatası yanlış
çalıştırma, yetersiz bakım
uu Devamı 56. Sayfada
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veya uygun olmayan ısı ve
nemdeki çalışma koşulları
nedeniyle ortaya çıkar. Ark
hataları bakım mühendisinin pano üzerinde çalışırken
iletken bir aleti baraların
üzerine düşürmesi ile de
tetiklenebilir. Bu, kurulum
ve bakım işleri sırasında can
güvenliğinin en çok
tehlikeye girdiği senaryodur.
Öte yandan ark hatası,
bazen küçük bir hayvanın
pano içine girmesi gibi basit
bir nedenle de tetiklenebilir
ve bunu kanıtlayan vakalar
rapor edilmiştir.

çoğalması çok uzun
sürmeyecektir, ayrıca
tehlikeli maddelerin veya
malzemelerin hemen imha
edilmesi gerekiyorsa
çevresel sonuçlar da ortaya
çıkacaktır. Teknik yazıda, bir
ark hatası olayının olması
durumunda işletmelerin yüz
yüze kalacakları toplam
maliyetlerin detaylı bir
ekonomik değerlendirmesini, genel uygulamalar için
her bir saatlik çalışma
kesintisi başına tahmini bir
maliyetle sunmaktadır. Kâr
kayıpları, temizlik ve
yeniden başlatma maliyetGüç dağıtım sisteminde
leri ile teslimat sürelerini
meydana gelen kısmi veya tutturamama nedeniyle
komple bir tahrip kaçınılödenmesi gereken cezalar
maz olarak günler, haftalar gibi ilave maliyetleri de
hatta aylar süren kesintilere içeren dolaylı hasarlar,
neden olacaktır. Belirtilmek vakayı takip eden ilk 24
istenen nokta kesinti
saatlik süre içinde 40.000
uzadıkça dolaylı hasarların Euro'ya kadar çıkabilmekte(çalışmanın kesilmesi
dir. Bu hesaplama gıda
sırasında ortaya çıkan
endüstrisindeki ortalama bir
maliyetler) dikkat çekici bir üretim veya dolum tesisine
şekilde yükseldiğidir.
göre yapılmış olup masrafların her saat nasıl katlanaElektrik gücüne bağımlılığı rak arttığını göstermektedir.
kritik olan ticari binalar
Bir panonun genel olarak
özellikle güç kesintileri
değiştirme maliyetinin
karşısında daha hassastır.
yaklaşık 300.000 Euro
Sistem güvenirliği ve güç
olduğunu da akılda
kaynağının sürekliliği hayati tutmakta fayda vardır.
önemdedir. Sonuçta,
Üstelik değiştirilen panonun
endüstriyel bir işlemin
tasarlanması, üretilmesi ve
ortasında gücün kesilmesi, takılması da altı haftaya
değerli ürünlerin imha
kadar sürebilmektedir. Bu
edilmesini zorunlu kılabilir. süre zarfında, tesis iş
İlk arızanın maliyetinin
göremez durumda kalmakdikkat çekici oranda
tadır.İşletmeler sadece IEC

61439'da belirtilen minimum şartları yerine
getirmek zorunda da olsalar,
AB Direktifi 89/391/EEC'deki
Madde 6 (2), işverenlerin
güvenli bir çalışma ortamı
yaratmak için 'en son'
teknolojileri gözden
geçirmeleri gerektiğini
vurgulamaktadır. Mörx'e
göre, ark hatasına karşı
korunma gibi 'en son'
teknolojiler, işverenlerin
olası dolaylı hasarları
azaltabilecekleri ve minimum şartların üstüne
çıkarken çalışanların
güvenliğini de arttıracakları
çok önemli önlemlerdir.
Mörx'e göre: “Bir olay
meydana geldiğinde,
sadece minimum şartları
yerine getiren elektrik
panolarının kabul edilebilir
en yüksek riskin altına
düşme olasılığı çok yüksektir. Eğer ilave bir önlem
alınırsa, donanımlardaki
hasarın boyutu ve/veya
ciddi dolaylı hasara neden
olan iş kesintileri azaltılabilir. Aynı durum tesis içinde
veya yakınında çalışan
elemanların sağlık sorunları
için de geçerlidir. İlave
önlemlerle donatılmış alçak
gerilim dağıtım panolarında
bir tür ‘güvenlik rezervi’
bulunur.” Güvenliği en üst
düzeye çıkartmak için en
etkin stratejilerden ikisi,
öncelikle gerçekleşmesi
muhtemel bir hatayı
gösteren olağan dışı sıcaklık
yükselmelerinin izlenmesi
ve ikincisi de bir ark hatası
gerçekleşmesi durumunda,
şalt panosunu derhal
kapatıp hem panoya hem
de bağlı ekipmanlara
gelecek hasarı en alt
seviyeye indirebilmek için
olayın anında belirlenmesidir.Sıcaklığın izlenmesinde
geleneksel termal görüntülemenin kullanılması sınırlı
bir anlık görüntü sunmaktadır, bu da panodaki ana
alanların tümünü, hatta

bazı durumlarda önemli
baraları kapsamamaktadır.
Ancak, Eaton'un yeni
teknolojileri kritik noktalarda sıcaklık eğilimlerini
sürekli olarak izlemekte ve
verileri kablosuz olarak ayrı
bir kontrolöre göndermektedir, bu da mühendislerin
seçilen zaman dilimindeki
ısı seviyelerini analiz
etmelerini ve buna uygun
olarak ilave inceleme ve
koruyucu bakım uygulamalarına olanak tanımaktadır.
Elektrik Panolarının
güvenliğinde Eaton'un uzun
zamanda elde ettiği
tecrübe, hasarı en aza
indirmek için, şu an
piyasadaki en iyi süre olan,
iki milisaniye içinde panoyu
kapatan Arcon ark hatasına
karşı koruma sistemiyle
kanıtlanmıştır. Sektörde
genel kabul gören 15 ve 30
milisaniye arasındaki bir
zaman diliminden çok daha
hızlı bir süre içinde yanıt
vererek, sistem hasar
düzeyini önemli ölçüde
sınırlandırmaktadır. Eaton,
risk seviyesini belirleyip bu
seviyeye göre yanıt üretebilmeleri için, gücün kritik
önemde olduğu binalardaki
sorumlu kişilerin kendilerine
birkaç temel araştırma
sorusunu sormalarını
tavsiye etmektedir:
• Bir elektrik panosundaki
arızanın teknik sonuçları
nelerdir?
• Dolaylı hasarların bedeli ne
kadar yüksektir?
• Elektrik Panosu arızasının
hizmet vermekte olan
çalışanlar üzerinde olası
etkileri nelerdir?
• Teslimat tarihlerine
uyulamamasının şirketin
imajına vereceği zarar ne
kadar ağırdır?
• Elektrik Panosu arızasının
çevre üzerindeki etkileri
nelerdir?
uu Bilgi için Ref No: 54573
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Endüstri Zorluklarınız İçin
Karıştırmaya Dayanıklı Vanalar
Alfa Laval’ın esneklik ve sürdürebilirlik avantajlarıyla
güvenilir bir süreç ürünleri yüksek kalitelerini sağlar ve gıda,
mandıra, içecek, eczacılık ve ev ve kişisel bakım ürünlerinin
hijyenik imalatında rekabet gücünüzü kuvvetlendirir.
Gıda / Mandıra / İçecek Endüstrileri;
Yüksek klorür konsantrasyonu veya düşük pH seviyeleri
içerin ürünlerin imalatçıları hijyenik süreçlerinde zorluklarla
sıklıkla karşılaşmaktadır. Birkaç örnek;

Gıda, Ev/Kişisel Bakım, Biyoteknoloji Ve
Eczacılık Endüstrileri İçin

tipi ürünleri üretirken sürecinizin belli kısımlarında yüksek
korozyon direnci olan ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir.
Yüksek klorür içeriği ve alüminyum klorohidratla kuaternerleri içeren ürünler, ekipman arızalarına sistem sızıntılarına
yol açan çukurluk veya aralık korozyonunu arttırma eğilimindedir. Hastelloy C22 veya AL6XN’den imalat edilen Alfa
Laval Unique Mixproof High Allow, daha yüksek korozyonu
için daha uzun ekipman ömrü ve azaltılmış üretim duruşunu
çözüm olarak sunar.

• Gıda; Soya sosu, ketçap veya narenciye özütü
• Mandıra; Laktik asit, peyniraltı suyu ve peynir üretiminde
elde edilen salamura
• İçecek; İzotonik içecekler, mineral dozajlama ve sıcak su
sistemleri

Biyoteknoloji ve Eczacılık Endüstrileri;
Büyüyen eczacılık endüstrisinde ihtiyaç duyulan yüksek
standartları karşılamak üzere Alfa Laval, iyi bilinen Unique
Mixproof vanasını UltraPure versiyonunda piyasaya sürdürmüştür. UltraPure ekipmanımızın tamamında olduğu gibi
yeni Alfa Laval Unique Mixproof UltraPure, Alfa Laval Q-doc
Yüksek korozyon direnci talebi karşılanarak Unique Mixproof paketle gelerek FDA, USP sınıf VI ve TSE/ADI sertifikaları ile
vanasının Alfa Laval tarafından yeni olarak piyasaya sürdü- tam izlenebilirlik (3,1 sertifikasyon) ve mühürler sağlarülen yüksek alaşımlı versiyonları, üstün ürün güvenliğini
maktadır. Ayrıca yeni Unique Mixproof UltraPure versiyonu
ve daha uzun ekipman ömrünü sağlamaktadır. Yeni Alfa
yüksek alaşımlı malzemeler halinde sunulacaktır; Hastelloy
Laval Unique Mixproof High Alloy versiyonu isteğe bağlı iki C22 ve AL6XN. Bu alaşımlar, tampon çözeltileri, temizleme
maddede sunulmaktadır. Hastelloy C22 ve AL6XN.
sıvıları, yüksek tuz çözeltisi vs. dahil olmak üzere agresif
uygulamalardan daha yüksek korozyon direnci taleplerini
Ev ve Kişisel Bakım Endüstrileri;
karşılamaktadır.
Ter kesici deodorantlar, kumaş yumuşatıcılar ve ağartma
uu Bilgi için Ref No: 54533

Tek Bileşenli Nanosilika
Dolu Epoksi
0,050 İnç Kalınlıkları Civarına
Kadar Kürleme
Master Bond UV22DC80-10F tek bileşen, morötesi ve ısı
ile sertleştiren mekanizmalı nanosilika dolu bir bileşik. Bu
tiksotropik, orta derecede düşük viskoziteli bileşik, 75°F’de
(~23°C) 8,000-12.000 cps viskoziteye sahiptir. Seçkin
boyutsal dengelilik ve üstün fiziksel sağlamlık özellikleri
sunar. Ayrıca, UV22DC80-10F optik olarak berrak ve gölgeli
alanlarda sertleştirilme yeteneğini sunar. “10-30 saniyede
365 nm’de 10-40 mW/cm2 morötesi çıktısıyla sertleşmek
için, sonrasında 180°F’de (~80°C) 30-60 dakikadır sonra
sertleşme için tasarlandı. Bu sistem, özellikle ısıya duyarlı
bileşenleri içeren uygulamalar için tasarlandı," diyor Rohit
Rahmnath, Kıdemli Ürün Mühendisi. “Bu ürün, -60°F ile

350°F (-51°C to 177°C) arasında kullanılabilip başka morötesi sertleştirme sistemlerine göre daha düşük bir termal
genleşme katsayısı sunar 30-35 x 10 -6 inç/inç/°C.” Master
Bond UV22DC80-10F %100 katı ve oksijen engellenmez.
0,050 inç kalınlıkları civarına kadar kürleme yeteneğe sahiptir. Ürün, yapıştırma, sızdırmazlık, kaplama ve glob-top tipi
uygulamalar için kullanabilir. 589 nm’de 1.52 kırılma indeksi
vardır. 10 sk ve 30 sk şırınga, ons kavanoz, ½ pint, 1 pint
ve kuvartet konteynırlarda satılmaktadır. 40-50°F’deki raf
ömrü, orijinal açılmamış konteynırlarda 6 aydır.
uu Bilgi için Ref No: 54537

4. Uluslararası
Bağlantı ve
Sabitleme Elemanları
Teknolojileri Fuarı

1-2-3 Mart
2018
İFM - İstanbul
Fuar Merkezi

Üretiminiz için
önemli olan Ürünlerin
ve Servislerinin
Sergilendiği Fuar
• Ticaretin merkezi İstanbul’da 3 gün boyunca networking
• Büyük uluslararası şirketlerden KOBİ’lere 13 ülkeden 170’in üzerinde
katılımcı
• 10,000 m2 fuar alanı
• Büyüyen Türk bağlantı ve sabitleme elemanları sektörünün yoğun katılımı
• Distribütörler, imalatçılar, mühendisler ve tüm endüstri profesiyonelleri
için sunulan çeşitli ürün tedarik etme fırsatları

ÜCRETSİZ ziyaretçi davetiyeniz için şimdi
Online kaydınızı yapınız

Fastener Fair Turkey fuarını
ziyaret etmek önemli:
• En son ürünleri, servisleri ve
teknolojilerini keşfedip
• Ürünlerin ve hizmetlerin
özelliklerini ve ﬁyatlarını
karşılaştırıp
• Profesyonel meslektaşlarınızla
tanışıp ve iş bağlantılarınızı
oluşturun

Fuar alanında 45 TL giriş ücreti

www.fastenerfairturkey.com

Organizatör

Destekleyen

turkey@fastenerfair.com
0 (212) 381 87 66
BU FUAR, 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENL ENM EKTEDİR

uu Bilgi için Ref No: 53905
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Esnek Film İzolatör
Taşınabilir, Maliyet Etkili
Air Science’ın piyasaya sunduğu Purair® FLEX, eldiven
torbalarının ne zaman ve nerede kullanılacağını yeniden
tanımlayan bir muhafaza ürünüdür. Esnek, son derece taşınabilir bir film yalıtıcısı olarak tasarlanan Purair FLEX, kolay
kuruluma izin verir ve üstün tutma kabiliyeti sağlar.
Purair FLEX, bağımsız ürün testi ile teyit edildiği gibi bir
dizi kimyasalda görsel netlik ve mükemmel solvent direnci
sunan ArmorFlex® filmden üretilmiştir. Hava Bilimi, herhangi bir analitik ihtiyacı karşılamak için sınırlayıcı çözümler
sağlamaktadır. YENİ Purair Flex, rekabette çok sayıda performans avantajı sağlar. Purair Flex Film İzolatörü, maksimum
çalışma hacmi ve görünürlük sağlayan yenilikçi bir kavisli
film tasarım özelliğini taşımaktadır. Çok yönlü konik kol /
eldiven seçenekleri mevcuttur. Başka eldiven çantalarından
farklı olarak standart çeşitli maharet ihtiyaçlarını karşılamak
üzere poliüretan manşetlerdeki çift O-halka, kullanıcıların
hızlıca ve kolayca eldivenleri değiştirmelerini sağlamaktadır.
Çantanın tam basınca şişirilmemiş olsa dahi yarı katı destek
çubukları, Purair Flex’in kurulmasını kolaylaştırmakta ve
daha fazla stabilite sağlamaktadır. HEPA filtre kullanılırlığı,
Çanta-İçine/Çanta-Dışına Portu ve isteğe bağlı Azot süpürme methal bağlantıları, günümüzün analistlerinin ihtiyaç
duydukları güvenilirliği ve güvenliği sunmaktadır.

Ürün teknik özellikleri; Purair flex adli tıp ürünleri film
yalıtkan uçları Pozitif basınç altında gösterilen Purair FLEX.
Gaz geçirmez fermuarlı erişim (A) ve HEPA filtreleme portu
(D) personel ve çevreyi korur.
A) Açılı Fermuar Giriş: Etkili 6 "(152 mm) çapında delikli
gaz geçirmez 12.5" (317 mm) fermuar.
B) Mühürlü Eldiven Eldivenler: Maksimum koruma
sağlayın ve bir boyut tasarıma uysun.
C) Torba Çıkış: Yeniden kullanılabilir kablo kravatlı 14 "x 24"
(355 x 609 mm) torba çıkışı içerir.
D) HEPA Filtreleme: 3M 2097 P100 partikül filtresi, yağ
içerenları da içeren katı ve sıvı parçacıkların giderilmesinde% 99.97 verimlidir. 3M'in Advanced Electret® medyasından oluşan filtre, fiberglasdan daha iyi hafif, nefes alan bir
kombinasyon sağlar. Filtre, NIOSH P serisi test kriterlerine
uygundur ve alevi ve suya dayanıklıdır.
E) Azot Azotu: Kullanıcıların oksijensiz çalışma alanları
yaratmalarını sağlayan standart özellik.
F) İç Destek Çubukları: Dahili FDA uyumlu polipropilen
destek çubukları, torba tamamen şişirilmemiş olsa bile yapı
stabilizasyonu sağlar.
uu Bilgi için Ref No: 54532

18W Ve 30W AC/DC Modüller
RECOM, RACM18-ER/W ve RACM30-ER/W AC/DC dönüştürücüleri, kapalı devre kurulumları için sağlamlaştırılmış,
tam onaylı AC/DC modüllerine ihtiyaç duyulan ev, tıbbi ve
ITE uygulamaları için geliştirildi. Sağlam elektronik devre
ve IP68 su geçirmez kapsülleme, bu dönüştürücüleri zorlu
çalışma koşullarına dayanıklı ve son derece güvenilir yapar.
Kompakt yuvarlak tasarımı, sıva altı duvar tesisatlarına
mükemmel bir şekilde oturmalarını sağlar ve en yeni
ev, tıbbi ve ITE sertifikalarına sahiptir. RACM18-ER/W ve
RACM30-ER/W serileri, akıllı bina, 2xMOPP tıbbi uygulamaları, sıhhi tesisat ve otomasyon cihazları gibi BF dereceli
medikal, evsel ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış

Sıva Altı Duvar Tesisatlarına Uygun

güvenilir ve yüksek verimli güç dönüştürme modülleridir.
-20°C'den +80°C'ye sıcaklık aralığında ve 5000 m yüksekliğe kadar çalışabilirler. Ürün serileri en son EN60335 ev
standartlarının yanı sıra IEC/EN60601 tıbbi ve IEC/EN60950
ITE standartlarına sahiptir. Bu komple modüller çift sigortalıdır ve aşırı gerilim korumayı içerir, asgari 6dB'nin altında
B sınıfını geçtiklerinden harici bir bileşenlere gerek yoktur.
Standart versiyonlarda giriş ve çıkış bağlantıları için 14 ve
19 cm uzunluğunda tel bulunur ve bunlar müşteri talebine
göre kolayca adapte edilebilir. Modüller CE amblemine ve üç
yıllık garantiye sahiptir.
uu Bilgi için Ref No: 54545

uu Bilgi için Ref No: 53689

İNDEKS

62
Reklam İndeksi
ABM

15

Arçelik

11

B&R

33

Baykon

21

Beckhoff Otomasyon

Arka Kapak

Berdan

35-41

Brother

31

Deutsche Messe

57

DonadonSDD

23

Draeger

29

Emikon Otomasyon

27

Endress Hauser
Esit Elektronik

Arka Kapak İçi
17

INKA YAPI

3

Keller

5

Mack Brooks

59

Microchip

13

Mitsubishi Electric

6-7

Neugart

25

Norma

37

Omega

Kapak, 19

SCHUNK

Ön Kapak İçi

Siemens

9

SODEX Fuarı

55

WIN Fuarı

61

Kalitede tam isabet
Yardımcı işletmeler için
tak ve kullan akış ölçer

€ 385.–

Picomag

11–35 adet

Güvenilir ve basit
• Akış ve sıcaklığın eş zamanlı ölçümü
• IO-Link üzerinden tüm fieldbus sistemlerine esnek entegrasyon
• Bluetooth ve SmartBlue App aracılığıyla işletim ve devreye alma

Picomag
Model
Picomag DN 15: 0.4...25 l/dk
Picomag DN 20: 0.75... 50 l/dk
Picomag DN 25: 1.2...100 l/dk
Picomag DN 50: 5...750 l/dk

1-3
469.–
539.–
629.–
799.–

Fiyat/adet - €
4 - 10
11 - 35
422.–

385.–

485.–

442.–

566.–

516.–

719.–

655.–

Fiyatlar 01.09.2018 tarihine kadar geçerli KDV hariç birim fiyatlardır.
Paketleme ve sevkiyat fiyatlara dahildir.

uu Bilgi için Ref No: 54248

Daha fazla bilgi için:
www.e-direct.endress.com/picomag

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:103
Şarlı İş Merkezi 8. Kat
Mecidiyeköy - İSTANBUL

Tel: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
e-direct@tr.endress.com
www.e-direct.endress.com

I/O'da Ekonomik Çözümler!
Fieldbus

Bus Birleştirici

Fiyat

EtherCAT
Modbus TCP/IP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS
CANopen
DeviceNet

BK1150
BK9050
BK9053
BK9055
BK3150
BK5150
BK5250

84€
99€
99€
99€
74€
74€
74€

uu Bilgi için Ref No: 54356

Kullandığınız PLC ve Haberleşme Protokolü ne olursa olsun,
Beckhoff’ta uygun bir I/O çözümü mutlaka bulursunuz.

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Tüm yaygın fieldbus sistemleri için uygun bus birleştirici
1000'in üzerinde bus terminali ile 100'den fazla sinyal tipi
Standart terminallerin yanı sıra Yük Hücresi, Enerji Analizörü, Sıcaklık, Pozisyon, Basınç vb. özel ölçüm terminalleri
Hareket kontrol terminalleri
Emniyet ve Ex I/O terminalleri
Yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçüm teknolojisi
IP20 ve IP67 koruma sınıflı I/O terminalleri

(216) 580 98 30
info@beckhoff.com.tr
¢
¢

Beckhoff fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
Yukarıdaki fiyatlar yeni projeler içindir. Yedek parça satışlarında geçerli değildir.

