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EtherCAT Terminalleri
Dağıtım Şebekelerinin Takibi, Proses Kontrolü Ve Güç İzlemesi İçin
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Modüler sistem yapısı içinde anahtarlama,
koruma, yolverme ve kontrol ile ideal çözümler
sunan Siemens Servo Sürücü Serisi

• Modüler yapı, kombine edilebilen komponentler
• Basit bağlantı, kablolama yerine soketli yapı
• Daha fazla güç, yüksek işlevsellik
• Ortak kullanılan aksesuarlar
Call Center: 444 0 747
siemens.com/sirius
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EDİTÖR
Sevgili Okurlarımız,
Endüstri 4.0’ a girdiğimiz bu dönemde Kurumsal kaynak planlaması (ERP), bu ortamda üretim için daha da merkezi hale gelecektir. ERP sistemi ağın omurgası haline gelecek;
Akıllı makineleri, lojistik sistemleri, üretim tesislerini, sensörleri ve cihazları ürün ve makineler olarak birbirine bağlar ve ürünlerin üretim hattını taşıdığı için komutları alırlar.
Endüstri 4.0’e hazırlanmak için, ERP tedarikçileri, iş karar vericilere ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı
veriyi verirken işlemleri önceden üretim hattı seviyesinde yürüten yüksek bağlı sistemler geliştirmek
için önceden oluşturulmuş arayüzlerden ve formüllerden uzaklaşıyor. Endüstri 4.0 uyumlu ERP
sistemi, Manufacturing Execution Systems (MES) ile tamamen entegre olacak. Sonuç olarak,
hammaddelerin bitmiş mallar arasındaki dönüşümü izlemek ve belgelemek mümkün olacaktır. Bu
sebeple bu sayımızda ERP özel bölümü yapmaya karar verdik. Burada firmaların son uygulamaları
ve yeniliklerini görebileceksiniz.
Endüstri Dünyası olarak biz de Türkiye ile birlikte kendimizi geliştirmeye ve sizlerden gelen geri
dönüşlerle daha iyisini siz okuyucularımıza sunmaya çalışıyoruz. Güncel ve hergün değişen yeni
haberlerle “YENİLENEN” web sayfamız www.endustri-dunyasi.com ile dergimizde yayınlanan
ürün bilgilerine çok hızlı bir şekilde ulaşıp bu ürünlerle ilgili taleplerinizi tedarikçi firmalara
ulaştırabilirsiniz. Sizi web sayfamızı ziyaret etmeye ve videolarla ve teknik data pdf ’leriyle
zenginleştirilmiş dijital sayılarımızı incelemeye davet diyoruz.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda emeği geçen tüm firmalarımıza, yurtiçi ve yurtdışı
ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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EtherCAT Terminalleri
Dağıtım Şebekelerinin Takibi, Proses Kontrolü Ve Güç İzlemesi İçin
(birleşmiş TwinCAT Güç İzleme yazılım kütüphanesi) ile
birlikte enerji yönetimi için
yeni EtherCAT Terminalleri,
geniş bir aralıktaki uygulamalarda bulunan çok sayıda
görev için en mükemmel
şekilde uyarlanabilen
kapsamlı bir ürün portföyü
sunuyor.

Makine işletimleri ve
enerji endüstrisinde enerji
yönetimi, besleme şebekesinin izlenmesi ve proses
kontrolünden başlayıp üst
düzey güç izlemeye kadar
uzanan geniş bir talep
yelpazesi oluşturmaktadır.
Sözkonusu bu taleplere
yanıt olarak Beckhoff,
halen pazarda mevcut olan

EtherCAT Terminalleri yelpazesini daha da genişleterek ürün yelpazesine, fiyat
ve performans bağlamında
olağanüstü ölçeklenebilir
dört yeni EtherCAT I/O
terminalini ekledi.

İki EtherCAT Terminali proses yönetimi uygulamalarında güç ölçümü için ideal
uyum sağlamaktadır:

– Yeni standart güç ölçüm
terminali olarak EL3443 3fazlı EtherCAT Terminal tüm
proses yönetimi görevleri
için evrensel düzeyde
uygundur. Önceki modelle
Kendisini kanıtlamış EL37x3 kıyaslandığında, dağıtım
şebekesi izleme işlevselliği,
güç izleme yüksek hızda
hassas sıfır gerilim geçişi ve
örnekleme terminalleri

armonik analiz belirleme
gibi çok sayıda yeni işlev
sunmaktadır. Buna ek
olarak, DC sistemleri için de
uygundur.
– 690 V AC seviyesine kadar
gerilim ölçümü özellikli
EL3453 3-fazlı EtherCAT
Terminal çok daha zorlu
proses kontrol görevlerine
odaklanmaktadır.
Bu amaçla terminal kendi
işlem değerlerini, 50 hz’de
10 ms aralığa karşılık gelen
her yarım dalgada bir güncellemektedir. 100 mA, 1 A
veya 5 A için serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralıkları ile
elektriğe karşı yalıtımlı dört
ölçüm kanalı, 60 A ani akım
kapasitesi ile birlikte satışa
sunulmuştur.
XXBilgi için Ref No: 55507

Nesnelerin İnterneti için Akıllı Sensör
IO-Link Üzerindeki Anahtarlama Sinyalinden Çok Daha Fazla Bilgi

Balluff’un hepsi bir
arada fotoelektrik BOS 21M
ADCAP, bilgiyi üretmek, taşımak ve işlemek, Endüstri
4.0 ortamındaki başlıca
görevlerindendir. Bütün bu
bilginin temeli ise ihtiyaç
duyulan girdiyi sağlayan
akıllı sensörlerdir. BOS 21M

ADCAP ile, yeni geliştirilen çok fonksiyonlu optik
sensör BOS 21M serisini tanıtılıyor. Bu çok yönlü hepsi
bir arada sensör kırmızı ışık
kullanıyor ve dört sensör
modu arasında seçim
yapmanızı sağlıyor. Bunlar
arka fon bastırma, enerjik
yansımalı, reflektörlü veya
karşılıklı çalışan sensörlerdir. Tüm sensör fonksiyonları sistem çalışırken IO-Link
üzerinden yapılandırılabilir.
Böylece kontrolör tarafından uzaktan teach-in
başlatılabilir. Bunun yanı
sıra sensör gerçek çalışma
koşullarını saptayıp bilgiyi

topluyor ve işliyor. Hem de
IO-Link üzerindeki anahtarlama sinyalinden çok daha
fazla bilgi sağlıyor. Algılama sinyalleri, sensörde hazırlanıp önceden işleniyor.
Bu, sistem kontrolörünün
yükünü hafifletip fieldbus
sistemleri üzerindeki veri
hacmini de azaltıyor.
Kapsamlı ve akıllı teşhis
fonksiyonları ortalama
ömür, çalışma saatleri
ve fonksiyon rezervi gibi
önemli bilgiler sunmaktadır. Artan miktarda kir
birikmesi, sensörün yanlış

hizalanması, ayar hataları
ve diğer düzensizlikler,
yayma değerlerinin sensör
sinyal kalitesi ölçümünde
kullanılarak takip edilmesiyle önceden güvenli bir
şekilde tespit edilebilir.
Fakat söz konusu çalışma
güvenliği olduğunda,
bu akıllı sensör daha da
fazlasını sunuyor. BOS 21 M
ADCAP, yayıcı LED’in çıkışını
doğrudan optik olarak izleyen ve sensörün iç sıcaklığı
ve besleme voltajı aracılığıyla “gerilim seviyesini”
belirleyen ilk cihazdır.
XXBilgi için Ref No: 55535

Sanayi Tipi Termal
Görüntüleme Cihazı
-10 °C İla 1200 °C Arasında
7/24 Sıcaklık Takibi
uygulamaları izlemede kullanılabilir. 9 veya 60 çerçeve/
saniye hızda görüntü yakalarlar. Mevcut durumda seri 320 x
240 piksel veya 640 x 480 piksel çözünürlüklü iki modelden
oluşmaktadır, bunu daha fazla model takip edecektir. Kameralar internete kontrol edilebilir ve yapılandırılabilir. Uzaktan
motorlu odaklama özelliğine sahiptir. Termal ve görünür ışık
görüntüleri kolay kamera hizalaması için üst üste bindirilebilir. Kullanıcılar çeşitli ilgi alanlarına göre bağımsız emisyon
değerleri ve alarm durumları ayarlayabilir. Yerleşik lense
Günümüzün talepkar endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde geliştirilmiş bu kameralar GigE görüntü sahip standart TV40 termal görüntüleme cihazında harici
hareketli parça yoktur. IP67 sınıfı alüminyum mahfaza içine
akışını, otomatik alarmları, analizi ve arşivlemeyi destekler.
yerleştirilen bu cihazlar ilave soğutucu mahfaza olmadan 50
Çeşitli cihazlardan alınan görüntüler görüntüleme ve analiz
°C´ye kadar ilave soğutucu mahfazayla 200 °C´ye kadar olan
için birleştirilebilir. Geniş açılı lensler dahil olmak üzere
sahada değiştirilir özellikte çeşitli lens seçenekleri mevcuttur. ortam sıcaklıklarını tolere ederler.
Kameralar, pres sertleştirme, fren testi, kireç ocağı kabukları,
metal şekillendirme, atık yakma fırınları ve kazanlar gibi
XXBilgi için Ref No: 55511
Fluke Process Instruments, entegre görünür ışık kameralarla
donatılmış yeni termal görüntüleme cihazı serisini sunar.
Sabit kurulumlu görüntüleme cihazları -10 °C ila 1200 °C
arasında 7/24 sıcaklık takibine imkan verir.Gösterim: Termal
ve görünür ışık kamerası aşırı ısınma veya tanımlanmış
problemleri haber veren otomatik alarmlarla prosesi 7/24
izlemeyi mümkün kılar.

XXBilgi için Ref No: 54526

ÜRÜN HABERLERİ

7

ÜRÜN HABERLERİ

8

İnverter Kaynak Makinesi
Çalışma Ortamına Gürültü Yaymadığı İçin Şebekeyi Kirletmeyen
etkilenmediği için kaynak
işlemi sırasında performans kaybını da ortadan
kaldırıyor. Düşük ağırlıklı,
küçük ve kompakt tasarımı
sayesinde kolaylıkla taşınabilen cihaz; özel tasarımlı
havalandırma ızgaraları,
V0 yanmazlık standardına
Kaynak sektöründe hizmet uygun plastik panelleri,
veren Eczacıbaşı-Lincoln yüksek dayanıma sahip ve
Electric Askaynak, kaynak akım taşıma kapasitesi yükprofesyonellerine, en ağır
sek H07RN-F serisi kauçuk
çalışma koşullarında dahi
kaplı enerji kablosuyla da
kaynak yapmayı kolaylaşdikkat çekiyor.
tıran, Inverter 205-Super
kaynak makinesini sunuyor. Geliştirdiği yüksek teknoInverter 205-Super, kaynak lojili ürünlerle, kaynak ustauzmanlarının alaşımsız, dü- larının tüm ihtiyaçlarına
şük alaşımlı ve paslanmaz
cevap verebilen Eczacıbaşıçelik malzemeler üzerinde Lincoln Electric Askaynak,
mükemmel dikişler elde
Inverter 205-Super kaynak
etmesini sağlıyor. Çalışma
makinesi ile en ağır çalışma
ortamına gürültü yaymadı- koşullarında dahi kaynak
ğı için şebekeyi kirletmeyen yapmayı kolaylaştırıyor.
Inverter 205-Super, aynı
Islak, tozlu, kirli ve benzeri
ortamda bulunan diğer
ağır şartlarda bile paslancihazların yaydığı şebeke
maya karşı dayanıklı metal
gürültülerinden veya
gövdesiyle uzun ömürlü
elektromanyetik alanlardan kullanım avantajı sağlayan

örtülü elektrod kaynak
makinesi; dayanıklı, düşük
ağırlıklı, küçük ve kompakt
tasarımıyla da sektörde fark
yaratıyor. 16x25 mm’lik
küçük kaynak soketleri kullanılan birçok invertör tipi
çanta kaynak makinesinin
aksine uzun ömürlü ve yüksek dayanıma sahip 35x50
mm’lik CE belgeli kaynak
soketiyle üretilen Inverter
205-Super; alaşımsız, düşük
alaşımlı ve paslanmaz çelik
malzemeler üzerinde 2,54.00 mm (max) çapındaki
rutil ve özellikle bazik
karakterli elektrotlarla
profesyonellere kesintisiz
kaynak deneyimi sunuyor.

kaynak sırasında güvenli bir
şekilde çalışmayı sağlarken,
tamir-bakım maliyetlerini
ve duruşlardan kaynaklanan zaman kayıplarını da
azaltıyor.

Aynı ortamda bulunan
diğer makinelere elektromanyetik açıdan zarar
vermeyen Inverter 205-Super, çalışma ortamına dost
bir ürün olarak sektörde
tercih ediliyor. Sahip olduğu
“Hall Sensor” teknolojisiyle
çıkış akımının değişmeden
kalmasını sağlayan ve her
zaman ayarlanan amper
değeriyle kaynak yapılmasına imkân veren ürün,
operatörün el hassasiyetini
Gelişmiş elektronik tasarımı kaybetmesi sonucu kaynak
ve güvenli topraklama bağ- elektrodunun iş parçasına
olan uzaklığının değişmesi
lantısıyla elektrik çarpma
gibi olumsuzluklar karşıtehlikesine karşı koruyan
Inverter 205-Super, yüksek sında bile kusursuz kaynak
yapma olanağı sunuyor.
dayanıma sahip ve akım
taşıma kapasitesi yüksek
H07RN-F serisi kauçuk
kaplı enerji kablosuyla
XXBilgi için Ref No: 55515

Bulut Üstü Çözüm Platformu
İşletmelerin Gelişen Koşullara Uyum Sağlaması
dijital çözümlerin ortaya
çıkmasını sağladı. Bir
İşletmenin ihtiyacı olabilecek IT Çözümlerini; ERP
Çözümleri, Veri Güvenliği ve
İş yapış şekilleri dijitalleştik- Yedekleme, Server Edinme,
çe, işletmelerin de gelişen Sektörel Çözümler, Entegretörlük Hizmetleri, Denetim
koşullara uyum sağlaması
zorunlu hale geldi. Satıştan & Danışmanlık Hizmetleri,
Cihaz Kiralama, IOT Çözümmuhasebeye, üretimden
leri, Monitoring Çözümleri,
insan kaynaklarına, stok
yönetiminden satın almaya Bordrolama, Raporlama
Çözümleri, İş Yeri İletişim ve
kadar pek çok kaynağın
Üretkenlik Uygulamaları,
uygun maliyetle yönetilSanal Santral Servisleri
mesi ve verilerin korunşeklinde sayabiliriz. Ön
masına yönelik ihtiyaçlar

yatırım maliyetleri nedeniyle işletmeleri zaman zaman
zorlayan IT çözümlerini
kullanıcıyla buluşturan
Logosoft360, işletmecilerin
yükünü azaltarak yalnızca
kendi işlerine odaklanmalarını sağlar.
Logosoft360 platformu
ile IT çözümlerine erişen
kullanıcılar aylık abonelik
sistemi ile yatırım yapmadan, ihtiyaç duydukları çözümleri kiralar ve
kiraladıkları çözümlerin her

zaman güncel versiyonunu
kullanır. Kiralanan çözümler, şirket içinde yaşanan
sirkülasyonun neden olacağı mali kayıpları engeller.
Bir işletme için hayati önem
taşıyan veriler tek bir kişi
tarafından değil güvenilir
bir kurum tarafından yönetilir. Logosoft360 dinamik
ve verimli bir işleyişe sahip
olmak isteyen işletmelere
sağladığı avantajlarla öne
çıkıyor.
XXBilgi için Ref No: 55538
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Hızlı Kürleşen
2 Bileşenli Epoksi
Ağırlıkça 100’e 10 Karışım
Oranına Sahip
Master Bond EP62-1Med, ortam sıcaklıklarında son derece
uzun bir çalışma ömrüne sahip olan ve orta derecede yüksek
sıcaklıklarda hızlı bir şekilde kürlenen iki bileşenli bir epoksi
sistemidir. Ağırlıkça 100’e 10 karışım oranına sahiptir. 100
gramının uygulama süresi 12 saatten fazladır. Karakteristik
kürleme programları 60-70°C’de 4-6 saat, 80-100°C arasında 20-40 dakika veya 125°C’de 10 dakika arasında değişir.
Kürlenen epoksi reçinesi, 170°C’yi aşan cam geçiş sıcaklığı
ile oldukça yüksek termal kararlılık sergiler. En dikkate değer
olan ise EP62-1Med’in USP (Birleşik Devletler Farmakopesi)
Sınıf VI özelliklerini taşımasıdır. Bunun bir sonucu olarak,
otoklavlama, kimyasal sterilleştiriciler ve radyasyon dahil
olmak üzere tekrarlanan sterilizasyonlara maruz kalan
tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Beklendiği
gibi, aynı zamanda asitlere, bazlara ve birçok çözücüye
karşı olağanüstü bir kimyasal direnç sunar. Bu sistem üstün
elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir. EP62-1Med, uzun bir

açık kalma zamanının ve tekrarlanan yoğun sterilizasyonlara
karşı direncin gerekli olduğu uygulamalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. A Kısmının rengi saydam ve B Kısmınınki
koyu kahverengidir. EP62-1Med, esas olarak bir yapıştırıcı,
sızdırmazlık maddesi ve kaplama olarak kullanılır.
Ürünün Avantajları
• Kullanımı kolay, ağırlıkça 100’e 10 karışım oranı
• Yüksek sıcaklıkta bile, çok çeşitli kimyasallara karşı üstün
direnç
• Çeşitli yüksek sıcaklıklarda çok yönlü kürleme programları
• Üstün boyutsal kararlılık
• Son derece uzun çalışma ömrü
XXBilgi için Ref No: 55530

Dräger X-am® 8000
Güvenli gaz ölçümü, artık daha basit.
Yeni çoklu gaz dedektörü ile bir üst seviyeye geçin.

XXBilgi için Ref No: 54313

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

Dräger. Yaşam için Teknoloji.
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Ultra-kompakt Endüstriyel PC
Genişletilmiş Arayüz Çeşitliliği Ve 1-Saniye UPS (kgk) Sunar

Beckhoff’un en yeni
kuşak evrensel, esnek
ve ultra-kompakt IPCleri
otomasyon, görselleştirme
ve iletişim alanlarında tüm
görevler için idealdir. Seri,
sıradışı kompakt tasarım ve
büyük kurulum esnekliğini
artırılmış arayüz çeşitliliği
ve bir bütünleşik KGK ile
birleştiren C6017 ilavesi ile
genişletilmiştir.
Küçültülmüş boyutları
ile C6017 tasarım açısından şu an Beckhoff ‘un
en küçük ultra-kompakt
IPC olan popüler C6015
tasarımı ile hemen hemen
aynıdır. C6015’in başarısı,
özellikle de güç besleme
sorunlarının ortaya çıktığı
hallerde bağlanabilirlik ve
veri güvenliği ne duyulan
gereksinimlerin artığı uygulamalarda hızla ek talep

yaratmıştır. C6017 tam da
bu amaç için geliştirilmiştir:
Görüntü Portu bağlantısı ile
mevcut C6015 yapılandırması, iki 100/1000Base-T
bağlantısı ile bir bütünleşik
çift Ethernet adaptörünün
yanısıra USB 3.0 ve USB 2.0
portları ile C6017, iki RJ45
ve iki USB 2.0 arayüzleri
ilavesi ile genişletilmiştir. Ayrıca, güç besleme
sorunlarında kalıcı verilerin
depolanmasını sağlayan seçeneğe bağlı sığal 1-saniye
KGK entegre edilmiştir.
82 x 82 x 66 mm boyutları
ile C6017’nin büyüklüğü
C6015 ile hemen hemen
aynıdır. Yalnızca tam
yükseklik 24 mm kadar
yükseltilmiştir. Dört adede
kadar işlemci çekirdeğine
sahip bir Intel® Atom™ MİB
ile donatılmış olan, pasif

olarak soğutulan IPC aynı
zamanda dayanıklı alüminyum-çinko pres döküm
kasaya sahiptir, dolayısıyla
otomasyon, görselleştirme
ve iletişim görevleri için
orta kademe performans
aralığında eşit derecede
idealdir.

mış bu yeni cihaz kuşağı,
örneğin dağıtık topolojiler
ve gelişmiş IoT (Nesnelerin
Interneti) ya da Endüstri
4.0 uygulamaları gibi geniş
bir uygulama yelpazesi için
idealdir. Hesaplama gücü
gereksişnimleri karşılayacak
şekilde ölçeklenebilmektedir:

Evrensel olarak uygulanmış kontrol cihazları
kuşağı
Yeni ultra-kompakt IPC
serisi, makine imalatında,
artan ölçüde birimlere
ayrıştırma, kontrol kabinlerinde azaltılmış alan
gereksinimleri, daha yüksek
işleme gücü ve rekabetçi
fiyatlar gibi günümüzün
talepkar gereksinimlerini
karşılamaya mükemmelen
uymaktadır. Bu gereksinimleri akılda tutarak
hassas bir şeklilde tasarlan-

– C6015 ve C6017 düşük
ve orta performans aralığı
içindir
– C6030 – Core™-i serisi
işlemciler ve çekirdek
başına 3.9 GHz hıza sahip
üst uç cihazlar oldukça
karmaşık makineler, CNC
veya XTC uygulamaları,
kapsamlı çok-akslı kontrol,
çok özellikli HMI, son derece
kısa döngü sürelerine sahip
uygulamalar ve büyük veri
hacimlerini işlemek içindir.
XXBilgi için Ref No: 55508

XXBilgi için Ref No: 54375
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Mekanize Kaynak Sistemleri
Mükemmel Dikiş İçin

Otomotiv sektörü ve yedek
parça sanayinden makine
imalatı ve tesis inşaatına,
yağ sanayinden gaz endüstrisine kadar: Mekanize
kaynak proseslerinin metal
işleyen tüm alanlarda kullanılması kaçınılmazdır.
Fronius Perfect Welding bu
nedenle otomatik kaynak
teknolojisinde geniş bir
ürün ve servis yelpazesi
sunmaktadır. Bu şekilde
teknoloji lideri, uluslararası
rekabette pay sahibi olmaları açısından müşterilerine
gerekli verimliliği, performansı ve yeniden üretilebilir kaliteyi sunmaktadır.
Kaynak görevleri günümüzde hiç olmadığı kadar
daha hızlı, daha ekonomik
ve daha kaliteli gerçekleştirilmeli ve bu da karmaşık
iş parçası geometrilerinde
ve artan malzeme çeşitliliğinde hayata geçirilmelidir.
Fronius mekanize kaynak
sistemleri bu nedenle çok
sayıda uygulamada yüksek
performans ve maliyeti düşük bir çözüm sunmaktadır.
Farklı uygulamalarda kullanılabilmektedirler. Farkları

sadece konfigürasyonları ve
kullanılan kaynak yöntemleridir. Uzunlamasına dikiş
kaynak için torç veya iş
parçası boylamasına yönde
hareket ettirilir, yuvarlak
dikiş kaynakta iş parçası
sabitlenen kaynak torcunun
çevresinde hareket eder.
Tercihen boru ve flanş bağlantıları için kullanılan orbital kaynaktan farklı olarak:
Burada normalde silindirik
iş parçasının çevresinde torç
döner. Diğer bir sürümü ise
“Cladding” olarak adlandırılan kaplama kaynağıdır:
Bu kapsamda iş parçaları
ilave malzeme kaplamasıyla aşınmaya ve korozyona
karşı korunaklı hale getirilir.
Fronius uzmanları her bir
durum için ekonomik
koşullar kapsamında en iyi
sonuç verecek prosesi tespit
ederler ve bu şekilde uygun
bir sistem oluştururlar.
Raylar üzerinde kaynak:
FlexTrack 45 Pro
Ürün yelpazesindeki
yeniliklerden biri de
FlexTrack 45 Pro raylı
kaynak sürme sistemidir. Bu
sistem konteynır, elektrik

santrali, köprü, gemi veya
araç imalatında kullanıma
uygundur. Kaynak yapılacak iş parçasının üzerine
yerleştirildiği bir raylı
sistemden ve üzerinde hareketin sağlandığı ve torcun
hareket ettirildiği bir sürme
sisteminden oluşmaktadır.
Raylar köprüler üzerine
mıknatıs, vakum veya
ayaklarla sabitlenmiştir
ve düz, esnek veya orbital
tasarımları mevcuttur. Bu
şekilde geniş bir kullanım
çeşitliliği sağlanır. Kullanıcılar sadece biçimlendirilmiş
yüzeyleri kaynaklamaz,
aynı zamanda çeşitli
kaynak proseslerini (MAG,
CMT) ve pozisyonlarını
kullanabilirler. FlexTrack 45
Pro’nun sabit hareket hızı
sayesinde mükemmel ve
yeniden üretilebilir sonuçlar
elde edilir. Sağlam ve hafif
alüminyum gövdesi, zorlu
ortam şartlarında kullanımı
mümkün kılar. Sistem hızlı
bir şekilde monte edilir ve
yeni, grafik arayüzüne sahip
ergonomik FRC-45 uzaktan
kumanda ünitesi sayesinde
kolay ve sezgisel kullanım
sunar. Geniş bir aksesuar
listesi, özellikle ihtiyaç
halinde kolaylık sağlayacak şekilde FlexTrack 45
Pro’ya uyum sağlar. Buna
ek olarak kullanıcılar raylı
sürme sisteminin önceki
sürümlerindeki çok sayıda
bileşeni de kullanmaya
devam edebilirler.

ArcRover 22’yi de Fronius
iyileştirmiştir. Hem yatay
hem de dikey kullanımda,
dört çeker tahrik ve tabana
entegre edilmiş mıknatıslar
sayesinde mümkün olan en
iyi çekişi sunar. Mıknatıslar
önceki modellere oranla çok
daha güçlüdürler. Maksimum çekme gücü 15 ya da
22 kilogramdır. Güç beslemesi ya şebeke elektriği ya
da yüksek performanslı ve
hızlı şarj özellikli lityumiyon piller tarafından sağlanır. Kullanıcılar bu şekilde
sistemi esnek ve uzun süreli
olarak kullanabilir. Yanda
bulunan, takviyeli, tarayıcı
makaralara sahip kılavuz
raylar sayesinde hassas bir
kaynak gerçekleştirilebilir.
Üniversal torç tutucusu hem
el tipi hem de makineli kaynak torçları için uygundur.
Ekranlı bir kumanda ünitesi
alt hareket takımının içerisine entegre edilmiştir, bu
şekilde harici bir kontrol
kutusunun kullanılmasına
gerek olmaz. Aynı zamanda ArcRover da, kaynak
prosesini hassas ve yeniden
üretilebilir yapan sabit
hızıyla göz doldurmaktadır.
Kısaltılan aks mesafesi sayesinde küçük iş parçalarında kullanım mümkün olur
ve kullanım alanı genişler.
Kullanıcılar, zorlu şartlarda
bile dayanıklı, sağlam bir
gövdeye sahip ArcRover ile

Mıknatıs kuvveti ile hassasiyet: Yeni ArcRover
kaynak sürme sistemi
Manyetik kaynak sürme
sistemi ArcRover 15 ve
XXDevamı Yan Sayfada

şımlar, alüminyum ve diğer
malzemelerden imal edilmiş
boru bağlantılarının kaynaklanması için kullanılırlar.
Boru bağlantılarının
Orbital sistem kontrolü FPA
verimli bir şekilde oluş3020, bir TIG güç kaynağı ve
turulması: Akıllı orbital
soğutma ünitesi ile birlikte
kaynak sistemleri
kaynak kafalarının kontrolüİlave telli veya telsiz TIG orbital kaynaklar için Fronius, nü gerçekleştirir. Çok sayıda
açık ve kapalı kaynak kafaları fonksiyonu barındıran kapiçin geniş bir ürün çeşitliliği samlı seri donanım, kullasunmaktadır. Bunlar örneğin nıcıların geniş bir yelpazede
kaynak görevlerini verimli ve
enerji teknolojisinde, biyokimyada, mikro elektronikte, yüksek kalitede uygulamagıda sanayinde, tersaneler- larını sağlamaktadır. Buna
ek olarak özel ihtiyaçlar için
de veya uzay ve havacılık
geniş bir aksesuar çeşitliliği
alanında, çelik, paslanmaz
de bulunmaktadır.
çelik, titan, nikel bazlı alaMAG kaynak prosesini farklı
pozisyonlarda uygulayabilir.
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XXBilgi için Ref No: 55512

Netbiter
IoT çözümleriyle otomasyon
sistemleriniz Endüstri 4.0’a
KD]×U«
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www.ceviriciler.com
XXBilgi için Ref No: 54329
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Bina Otomasyonu İzleme ve Kontrol
Oda Otomasyonundan Merkezi Sistemlere Kadar Grafiksel Operasyonları Destekler

Siemens Bina Teknolojileri, kapsamlı Desigo
portföyünü kullanıcı dostu
Desigo Control Point ile
genişletiyor. Desigo Control
Point, çeşitli yeni web
sunucular ve dokunmatik
panel seçenekleri ile bina
operatörleri ve kullanıcıları
için genişletilmiş çalışma
seçenekleri sunar.
Desigo Control Point, oda
otomasyonundan merkezi
sistemlere kadar grafiksel
operasyonları destekler.
Entegre bir grafik editör ve
geniş bir şablon ve sembol
kütüphanesi içerir. Enerji
tüketimi, grafik arayüz ve
trendler üzerinden analiz
edilebilir ve verimlilik optimizasyonu yapılabilir.
Desigo Control Point, ürün
gamında yer alan kullanıcı dostu grafik tabanlı
bir panel üzerinden veya
herhangi bir PC üzerinden
bina otomasyon sistem-

lerinde izleme ve kontrol
amaçlı kullanılır. Oda
otomasyonundan bina
yönetim sistemlerine kadar,
grafik arayüzler ve trendler
ile operasyon seçenekleri
sunar. Uygulama türüne ve
müşteri gereksinimlerine
bağlı olarak kontrol edilen
disiplinlerin entegrasyonu
için farklı teknolojileri
destekler.

Ayrıca dahili web server
özelliği sayesinde standart
web tarayıcılar üzerinden
uzak bağlantıya olanak
sağlar.

Desigo Control Point
ayrıca enerji tüketimini
görselleştirmek, izlemek
ve optimize etmek için
araçlar sunar. Örneğin,
izlenen sistemlerin karbon
ayak izini yönetmek ve
analiz etmek veya tüketim
Desigo Control Point ürün
trendlerini göstermek için
ailesi; BACnet Web Serenerji gösterge panelleri
ver, TCP/IP Dokunmatik
oluşturmak mümkündür. En
Panel (client) ve BACnet/
önemli veriler sürekli olarak
IP Dokunmatik Panelden
kayıt altındadır ve geçmiş
(entegre web server)
oluşur. TCP/IP dokunmatik verilere ve oluşturulmuş
paneller, birden fazla pane- trendlere dayalı olarak oplin merkezi bir BACnet Web timizasyon olanağı sağlar.
Server tarafından sunulan Detaylı analizler için toplaaynı verilere eriştiği projeler nan veriler excel formatında
dışarıya aktarılabilir.
için uygundur. BACnet/IP
dokunmatik paneller ise
Desigo Control Point’in
BACnet ağında bağımsız
olarak kullanılabilir. Desigo diğer özellikleri: e-posta ve
SMS ile alarm yönelendirControl Point 3rd party
BACnet cihazları destekler. me, zaman programları ve

basitleştirilmiş raporlama
modülüdür. Son olarak,
Desigo Control Point entegre bir grafik editörüne,
şablonlar ve semboller
içeren geniş bir kütüphaneye sahiptir. Grafik editörü
2D ve 2D + sembolleri ve
grafikleri statik olarak veya
animasyon olarak görüntüleyebilir. Desigo Control
Point ek bir lisans veya
yazılım gerektirmeden web
arayüz üzerinden devreye
almayı destekler.
Desigo Control Point,
sadece küçük ve orta ölçekli
HVAC projeleri için değil,
aynı zamanda oda otomasyonu projeleri ve son derece
özelleştirilmiş kullanıcı
arayüzleri gerektiren projeler için de uygundur. Ayrıca
BMS projelerinde lokal
izleme ve kontrol amaçlı da
kullanılabilir.
XXBilgi için Ref No: 55518

Yeni Nesil Titreşim Ölçüm Cihazı
Dört Kat Daha Hızlı Ve Kaliteli Ölçüm
Prüftechnik VIBSCANNER 2 cihazı, standart ölçüm
sürelerinden 4 kata kadar daha hızlı ve kaliteli ölçüm
yapabiliyor. Geliştirilen özel teknolojik yapısıyla
ölçüm hızı konusunda dünya standartlarını yeniden
belirlemesi beklenen VIBSCANNER 2, özel RFID
etiketler ve Prüftechnik VIBCODE gibi aksesuarlara
sahip. Bu sayede ölçüm yapılan makineyi ve makine
bilgilerini otomatik olarak tanıyabiliyor. VIBSCANNER 2’nin bu özelliği ile kullanıcı hataları en aza
indirilmiş olurken cihazın makine bilgilerini otomatik olarak algılaması ile de
işlem sayısı azaltılıyor. Endüstri 4.0 uyumluluğu olan VIBSCANNER 2, tüm bunların yanı sıra ulaşılabilir fiyatı ile bir tesiste çoklu adetlerde kullanılabilme imkanı
veriyor. Teknikerlere kolay kullanım sağlayabilen VIBSCANNER 2’de toplanan
veriler hızlı bir biçimde server bilgisayara aktarılabiliyor. Titreşim analistleri bu
verileri inceleyerek analizlerini hızlıca gerçekleştirebiliyorlar.
Sanayi Tesislerinde kestirimci bakım konularında proaktif faaliyet gösteren
Prüftechnik’in bu yıl hizmete sunduğu yeni nesil titreşim ölçüm cihazı VIBSCANNER 2, dünyaca ünlü dört ayrı uluslararası platformdan birincilik ödülü aldı.
VIBSCANNER 2 yüksek performansı ile “Red Dot”, “Reliabilityweb”, “Industriepreis” ve “Innovationspreis IT” tarafından birincilikle ödüllendirildi.
XXBilgi için Ref No: 55536

Ethernet I/O Modül
Röleler Uzaktan Ve Ya Lokal Olarak Aktif Edilebilir
Emikon Otomasyon’un temsilciliğini yaptığı TCW241 Modbus
TCP-IP destekleyen bir Ethernet
IO modülüdür. Bu modül Ethernet
I/O’ları uzaktan izleme ve kontrolü
için tasarlanmıştır. Cihazın 4 dijital, 4
analog giriş ve 4 rölesi vardır. Sekize
kadar destekleyen, kablo arayüzü;
nem, sıcaklık, karbondioksit AC yada
DC vb. sensörleri destekler.

TCW241 MODBUS TCP/IP, SNMP ve HTTP API destekler. Bu modül gerçek zamanlı
senkronizasyon sağlar. Bu sizlere üst seviye röle planlaması sağlar. Üst seviye
planlama bir seferlik ya da tekrarlanabilen görevleri daha önce ayarlanmış olan
zaman ile açma/ kapama yapmasını sağlar.
TCW241 belirlenmiş uzak sunuculara bir bağlantı (HTTP Post) başlatabilir. Bu
gönderinin XML veya JSON dosyasıdır. Dosyalar mevcut izleme parametre değerlerini içerir. HTTP periyodik olarak ya da önceden ayarlanmış alarm koşulları ile
gönderilebilir.

XXBilgi için Ref No: 54723

Ethernet I/O modülündeki röleler
uzaktan ve ya lokal olarak aktif edilebilir. Uzaktan aktivasyon WEB arayüzünü ve
M2M protokolünü de kapsar. Lokal aktivasyon, bir programdan, bir parametre
durumundan ya da işlevi veren müşteri tarafından aktif edilebilir. Bu işlev 4
parametreye kadar destekler.

Watch:
www.schmalz.com/
power

XXBilgi için Ref No: 55510
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Portatif Çoklu Gaz
Algılama Cihazı
Pompa Adaptörü İle Difüzyon Ve Pompa
Modu Arasında Geçiş Kolaylığı
Gaz ölçümünde kolaylık ve rahatlık sağlayan Dräger X-am
8000, pompa veya difüzyon modunda en çok yedi toksik gazın yanı sıra aynı anda yanıcı gazlar, buharlar ve oksijeni de
ölçer. Yenilikçi sinyal tasarımı ve kullanışlı yardımcı fonksiyonlar, süreç boyunca komple güvenlik sağlar. Dräger X-am
8000, çok güçlü bir pompaya sahiptir. Uzunluğu 45 metreye
varan hortumlara bağlanabilir. Sahip olduğu pompa adaptörü, herhangi bir anda difüzyon ve pompa modu arasında
geçişi kolaylaştırır. Bu özellik, pompanın sadece ihtiyacınız
olan zamanda çalışması anlamına gelir. Bu da enerjiden
tasarruf sağlar, aşınma ve yıpranmayı azaltırve bu sayede

pompanın kullanım ömrünü uzatır. X-am 8000, bir darbe
algılama sistemi ile donatılmıştır. Cihazda ya da sensörlerde
işlevsel bozukluğa neden olabilecek ciddi mekanik darbeler
meydana geldiğinde bu durum olay raporunda gösterilir.
Bunlar ayrıca veri belleğinde de belgelenir. Algılaması zor
hidrokarbonları ölçmek için Dräger X-am 8000’i, bir veya iki
yüksek performanslı PID sensörü ile donatabilirsiniz. PID HC,
0 ila 2000 ppm’lik (İzobütilen) bir ölçüm aralığını kapsar.
PID LC ppb, 1 ppm’in altındaki aralıkta çözünürlüğü düşük
olan 0 ila 10 ppm’lik (İzobütilen) ölçüm aralığına özellikle
uygundur. X-am 8000, IP67 koruma sınıfındadır.
XXBilgi için Ref No: 55509

Çok-Eksenli Step
Motor Sürücüsü
Tek Bir Cihazdan Üç İş
Elemanını Yönetebilir
SMC, step motor sürücü gamını çok-eksenli sürücü
JXC92’nin lansmanı ile genişletti. Bu yeni ünite, eş zamanlı
olarak üç elektrikli iş elemanını kontrol edebilir; ekipman,
kablolama, alandan tassarruf sağlar ve aynı zamanda
programlama açısından süreci basitleştirir.

Pnömatikte dünya lideri SMC yetkilisi, “Müşterilerimiz
süreçleri daha basit hale getiren zamandan, yerden ve genel
maliyetlerden tasarruf sağlayan çözümler arıyor. JXC92 bu
ihtiyaca doğrudan bir yanıttır ve çok-eksen sürücü, gamımıza mükemmel bir ilavedir.”

SMC, JXC92’nin tanıtımı ile lider LE elektrikli iş elemanları
için enterpolasyon performansını ve hız ayar kontrolünü
arttırdı. Bu çok-eksenli yeni sürücü, aynı görevi yerine getirmek için üç adet sürücü kullanmak zorunda kalmadan, tek
bir cihazdan üç iş elemanını yönetebildiğinden programlama ve ekipman tasarrufu sağlar. SMC’nin dört ekseni tek
seferde kontrol edebilen JXC * 3 sürücüsü gibi EtherNet/IP
™ uyumluluğu olması sayesinde her iki sürücüyü endüstriyel
ortamlar için ideal kılmaktadır.

JXC92 sadece son derece esnek olmakla kalmamakla
birlikte, aynı zamanda daha az kablolamaya ihtiyaç duyar;
sürücü ünitesinin, üç ayrı ünite ile karşılaştırıldığında boyut
olarak daha küçük olduğu için değerli pano montaj alanından tasarruf sağlar. Sürücünün programlanması söz konusu
olduğunda ise zaman kazanılır. Operatörlerin bir bağlantı ile
tek bir adımda 3 eksene kadar ayarlayabilmeleri sağlar.
XXBilgi için Ref No: 55519

Profi Line Rack Anahtarı
28 Portu İle Endüstriyel Ortamlarda Daha
Büyük Ünitelerin Kablolanması İçin

Euromicron bağlı ortağı MICROSENS, sağlam ve yüksek
kullanılabilirlik sahibi anahtar serisini genişletiyor. Yeni fansız
anahtar, güvenilirlik için azami gereklilikler ile birlikte artan
bağlantı talebi olduğunda ve mekanik fanların kullanımının
mümkün olmadığı yerlerde devreye girer.
28 portu ile, MICROSENS endüstriyel anahtarların yeni en iyisi,
hem endüstriyel ortamlarda daha büyük ünitelerin kablolanması hem de kurum içi uygulamalar için uygundur. Ölçeklenebilir ve genişbantlı bağlantısıyla, en yüksek performansı
ve uygulamaların maksimum kullanılabilirliğini sunar. Güçlü
tasarım, -40 ila + 75°C arasındaki sıcaklık aralığında güvenilir
çalışma sağlar.

Temperature

Uygulama seçenekleri, yol kenarındaki kontrol kabini ile ofis
alanındaki yükseltilmiş zemin arasında değişim göstermektedir. Aktif bir konsolidasyon noktası olarak, MICROSENS Fiber
To The Office konseptine dayanan bölmesiz ofisler için uygun
maliyetli ağ yapılarını oluşturur. Yeni anahtar, kontrol istasyonları, gözetim uygulamaları veya eğitim tesisleri için de ideal bir
çözümdür.

Pressure

Flow

Sağlam tasarım ve rahat kullanım
Anahtar, sağlam ve kompakt bir metal şaseye sahiptir. Düşük
montaj derinliği, kolay erişim için kontrol kabinine, asma
tavana veya yükseltilmiş zemine yerleştirilebilmesini sağlar.
Kablolamayı kolaylaştırmak için tüm bağlantılar ön panelde
bulunmaktadır. 19 inçlik anahtar, küçük dağıtım üniteleri için
özellikle ilgi çekici bir çözümdür.

Level

Fansız ve son derece güvenilir
Profi Line Rack anahtarı, en yüksek kullanılabilirlik ve en kısa
kurtarma sürelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ağ yedeklemeleri, hem SFP bağlantı noktaları hem de bakır girişler
aracılığıyla kurulabilir. Arıza durumunda, özel bir halka yedek
mekanizması, bir ağ düğümünde arıza veya hat kesilmesi tespit eder ve ağın milisaniyeler içinde otomatik olarak yeniden
yapılandırılmasını sağlar. Ayrıca, güvenli yönetim protokolleri
ile izleme mümkündür.

XXBilgi için Ref No: 55531

XXBilgi için Ref No: 54409

Yeni Profi Line rack, PoE / PoE+ ‘yu da destekleyen 24x10 / 100
/ 1000T bakır girişlere sahiptir. Maksimum anahtar çıkış gücü
420 W’dir. Bir uplink olarak, dört adet çift hızlı 10G / 1G SFP +
ve SFP bağlantısı mevcuttur. Bir çıkış yolu olarak, dört adet çift
hızlı 10G / 1G SFP+ ve SFP bağlantısı mevcuttur. Fiber optik
bağlantı, genişletilmiş bir sıcaklık aralığı ile özel alıcı-vericiler
aracılığıyla yapılır.

Data Acquisition
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Yeni Nesil Bulut Uygulamaları
Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri Deneyimi, Kurumsal Kaynak Planlama,
İnsan Kaynakları Yönetimi Bulutu

Dünyanın dört bir yanındaki
kuruluşların daha hızlı büyümelerine, rakiplerinden
farklılaşmalarına ve müşterilerine daha iyi hizmet
edebilmelerine yardımcı
olabilmek için Oracle Bulut
Uygulamaları sektörün
en geniş, en kapsamlı ve
en hızlı büyüyen bulut
serisini sunarak, kullanıcı
deneyimini artırmakta ve
müşteri deneyimi, finans,
İK ve tedarik zinciri profesyonelleri de dahil olmak
üzere kuruluştaki işletme
kullanıcılarını daha da
güçlendirmekte.
Oracle Bulut Uygulamaları,
kuruluşların iş çevikliğini
arttırmalarına ve maliyetleri azaltmalarına imkan
tanıyan, eksiksiz ve tamamen entegre bir uygulama
paketi sunuyor. Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Bulutu, Oracle Müşteri
Deneyimi (CX) Bulut Paketi,
Oracle Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) Bulutu ve
Oracle İnsan Kaynakları
Yönetimi (HCM) Bulutu’nu
kapsayan birçok yeni özellik
ve geliştirme yer alıyor.
Bunlara ilaveten Oracle,
müşterilerinin deneyimlerini kişiselleştirmelerine ve
verimlilik, bilgi ve işbirliğini
daha da geliştirmelerine
yardımcı olmak için Oracle

dönüştürme girişimlerine
daha akıllı bir yaklaşım
sergilemelerini sağlamaktadır. Oracle CX Bulutu
Paketi Sürüm 13, Oracle
Satış Bulutu’na gelişmiş
mobil ve veri görselleştirme
özelliklerinin yanısıra satış
temsilcisinin verimliliğini
arttıran bir dizi yeni özelliğin de aralarında bulunduğu yenilikler getiriyor.
Oracle ayrıca “Oracle EngaBulut Uygulamaları çapında gement Cloud” hizmetini de
kullanıcı deneyimini de
kullanıma sunarak Oracle
geliştirmiş durumda.
CX Bulutu Paketi’ni daha
da genişletiyor. Bu yeni
Oracle Tedarik Zinciri
çözüm, kuruluşların müşteri
Yönetimi (SCM) Bulutu
memnuniyetini, sadakatini
Oracle SCM Bulutu, kuruluş- ve yukarı satış fırsatlarını
ların akıllı tedarik zincirleri arttırabilmelerine yönelik
oluşturabilmek için ihtiyaç satış ve hizmet özelliklerini
duydukları uçtan uca
içeriyor.
görünürlük, bilgi ve özellikleri sunuyor. Oracle SCM Oracle Kurumsal Kaynak
Bulutu Sürüm 13, Satış ve
Planlama (ERP) Bulutu
Operasyon Planlama, Talep Oracle ERP Bulutu, Oracle
Yönetimi, Tedarik Planlama, Bulut üzerinden sorunİşbirliği, Kalite Yönetimi ve suz bir şekilde sunulan
Bakım’ı kapsayan 200’den
sektörün önde gelen ve
fazla özellik ve altı yeni
en eksiksiz, modern ve güürün ile bulut dünyasındaki venli finansal platformudur.
en kapsamlı SCM paketini
Oracle ERP Bulutu, iş çevikdaha da büyütüyor. Bu ye- liğini arttırarak, maliyetleri
nilikler, klasik tedarik zinciri düşürerek ve BT karmaşıksistemlerinden birbirleriyle lığını azaltarak kuruluşların
bağlantılı, kapsamlı, çevik yenilikleri ve iş dönüşüve müşteri odaklı tedarik
münü yönlendirmesine
zinciri yönetimine dönüyardımcı olmaktadır. Oracle
şerek, kuruluşların işletme ERP Bulutu Sürüm 13,
modellerini hızla değişen iş sektörün en geniş kapsamlı
taleplerini karşılayabilecek ve en entegre genel bulutu
şekilde dönüşmelerine
üzerine inşa edilmiştir.
yardımcı oluyor.
Finans Yönetimi, Satınalma
ve Proje Portföyü Yönetimi
Oracle Müşteri Deneyimi (PPM) alanlarında daha
(CX) Bulutu Paketi
da genişleyen derinliği ve
Oracle CX Bulutu Paketi,
kapsamı sayesinde kuruluşmüşteri verileri, deneyim- ların, aralarında Dinamik
leri ve sonuçlarını birbirine İndirim Uygulama ve Çoklu
bağlayan, güvenilir bir iş
Fonlama gibi fonksiyonlar
platformu sunarak kuruile yeniliğin temposunu
luşların müşteri deneyimi
daha da hızlandırabilmeyönetimine ve işletmelerini sine yardımcı olmaktadır.

Üstelik, yüksek öğrenim,
finansal hizmetler ve imalat
gibi sektörleri kapsamasının yanısıra Hindistan
ve Brezilya için geliştirilen
yepyeni ülke yerelleştirmeleri ile her boyuttan ve
farklı sektörler ve coğrafyalardan kuruluşların bu yeni
sürümden kolayca ve hızlıca
faydalanabilmesini önü de
açılmıştır.
Oracle İnsan Kaynakları
Yönetimi (HCM) Bulutu
Oracle HCM Bulutu,
kuruluşlara işbirliğine
olanak sağlayan, yetenek
yönetimini en verimli hale
getiren, işgücü hakkında
eksiksiz bilgiler sunan, operasyonel verimliliği arttıran
ve herkesin herhangi bir
cihazdan bağlanabilmesini
kolaylaştıran modern İK
teknolojileri sunmaktadır.
Oracle HCM Bulutu Sürüm
13, yapılan geliştirmelerin
yüzde 80’i müşteri odaklı
olduğundan Oracle’ın
müşteri başarısına yönelik taahhüdünü daha da
genişletmektedir. Sürüm
13, kullanıcı deneyimi
kişiselleştirmesini ve markalaşmayı daha da genişleterek ve ayrıca 1. Kademe
yerelleştirme desteğini de
sunarak Oracle’ın tüm HCM
süreçlerine yönelik eksiksiz
ve uçtan uca çözümünü
daha da zenginleştirmektedir. Ayrıca sendikalı
işgücüne sahip perakende
ve sağlık gibi sektörlerdeki
müşterilerin esnek çalışma
modellerine yönelik ihtiyaçlarını da destekleyecek
daha da gelişmiş özelliklere
de sahiptir.

XXBilgi için Ref No: 55517

XXBilgi için Ref No: 55485
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Türkiye’nin Öncü Pompa Üreticisi
MAS-DAF Dijital Dönüşümü
MAS Pompa, Bütün Kritik İş Süreçlerini IFS Applications 9 İle Yönetecek

değişimine karar vermek
oldu. Tedarik zincirinin
birer halkası olan; satış
fırsatı, ürün geliştirme,
ürün iyileştirme, üretim
planlama, üretim, lojistik
ve satış sonrası hizmetler
gibi tüm süreçlerde iş
yapma şeklimizi baştan
ele alacak, 360 derecelik
bir bakış kazandıracak,
tüm birimlerimizi tek çatı
altında toplayabilecek
ERP seçim süreçlerinde IFS deneyime sahip bir ERP
kararlarına yönelik olarak programı arayışına girdik.
Bu noktada ihtiyaçlarımıMas-Daf Yönetim Kurulu
Üyesi Denizhan Polatoğlu za cevap verebilecek, bize
çözüm sağlayacak, bu süşunları söyledi.
reçte partner olarak yanımızda bulunacağına inan‘’Kurumsal yeniden yapılandırma sürecine baş- dığımız, hem Türkiye’de
larken ilk işimiz mevcutta hem de dünyada tecrübe
ve deneyime sahip olan
kullanılan ticari programımız ve bağımsız çalışan programlara yöneldik.
CRM programımızın artık Değerlendirmelerimiz
sonucunda IFS; sunduğu
ihtiyaçlarımıza yeterli
çözümler, esnek yapısı
gelmemesi sebebiyle
1977’den bu yana sulama,
ısıtma&soğutma sistemleri, gemi sanayi, atık su
yönetim sistemleri, yangın söndürme işlemleri ve
benzeri bir çok sektör için
santrifüj pompa imalatı
yapan Mas-Daf, verimlilik
ve tam izlenebilirlik için
başlattıkları ERP Projesinde IFS ERP ile yola devam
etme kararını verdi.

ve kullanıcı dostu ara
yüzü ile en doğru seçenek
olarak karşımıza çıktı. 40
yılı aşkın süredir sektöre
yön veren mühendislik
ve üretim tecrübemizi
IFS ile doğru konumlandırıp, hedeflerimize daha
sağlıklı ulaşabileceğimize
inancımız tam. Projenin
her iki tarafa da hayırlı
olmasını dileriz.

verici.” dedi. Turquality
marka destek programına
dahil olan Türkiye’nin ilk
ve tek pompa ve basınçlandırma sistemleri
üreticisi olan MAS-DAF
tüm süreçlerini, servis ve
bayi ağını IFS Applications
9 ile yönetecek.

MAS-DAF’da uygulanacak
olan IFS çözümü; Mühendislik, Üretim ve PlanlaMAS-DAF ile yaptıkları iş ma, Satış, Satınalma ve
birliğine ilişkin olarak IFS Dağıtım, Kalite Yönetimi,
Türkiye Genel Müdür Yar- Doküman Yönetimi,
dımcısı Göksel Sanbay “40 Müşteri ilişkileri Yönetimi
yılı aşkın bir süredir büyük (CRM), Servis Yönetimi,
bir başarı ile faaliyetlerini Bakım Yönetimi, İnsan
sürdüren Mas Pompa’nın Kaynakları, Bordro ve
Finans Yönetimi modüldijital dönüşüm süreçleleri de dahil olmak üzere
rinde IFS Applications’ı
bütün temel iş süreçlerini
seçmesinden dolayı çok
mutluyuz. Dünyaya açılan kapsayacak.
bir Türk markası daha IFS
ile süreçlerini yönetecek.
XXBilgi için Ref No: 55522
Bu bizim için de gurur

XXBilgi için Ref No: 55486
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Gıda Sektörüne Özel
ERP Çözümü
Fikirden Lansmana Hızı Ve
İnovasyonu Destekler
SAP Gıda ve İçecek Sektörü’ne özel hızlı uygulama çözümümüzle uçtan uca SAP S/4HANA ERP projesini 2 ayda
gerçekleştiriyoruz. Kanıtlanmış en iyi iş uygulamalarını,
sektöre uygun hazır süreçleri; dijital transformasyonda iş
ortağınız Renova güvencesiyle sunuyoruz.
Gıda ve Tüketici ürünleri sektöründe, yerel ve global
pazarlarda rekabet ederken aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek için yazılım altyapısının
gerçek zamanlı ve entegre olması gerekmektedir.
Tüketici Ürünleri ve Gıda sektörüne özel S/4HANA paket
çözümümüz, “SAP Qualified Partner Packaged Solution”
akreditasyonu alan ilk ve tek yerli SAP çözümü oldu.
XXBilgi için Ref No: 55523

On-line Mobil
Stok Yönetimi Yazılımı
Barkod, Karekod, QRcode, RFID, Endüstri
4.0 Teknolojilerinden Faydalanır
FSSoftware 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik üzerinde odaklamış yazılım ve proje firmasıdır. Barkodlu Depo
Otomasyon Sistemi ,Üretim Takip ve Depo Yönetimi konusunda uzman çözümler geliştirmektedir. OT/VT Sektöründe
Türkiye’de ilklerden biridir. 20 yılı aşan sektör tecrübesi
bulunan yetişmiş elemanlardan kurulu bir organizasyondur.
Bir çözüm olarak FSMobility, Ambalaj, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Lojistik, İlaç, Gıda, Kimya, Kırmızı Et, Kamu,
Mobilya, Makine, Otomotiv, Plastik, Perakende, Sağlık,
Savunma, Tekstil gibi birbirinden farklı sektörlerde 200’ün
üzerinde projede kullanılmaktadır. Toplam kullanıcı sayısı
3000’ü aşmıştır. FSMobility kullanıcıları, Türkiye’nin tüm
coğrafi bölgelerine dağılmış durumdadır. Depolarınızda
FIFO, FEFO, veya LİFO kurallarını uygulamak, ürünlerinizi

seri veya lot üzerinden geriye doğru izleyebilmek, problemli
ürünlerinizi tek tuşla geri çağırabilmek veya depodaki
problemli ürünleri kolayca bloke edebilirsiniz.FSSoftware,
otomatik veri toplama konusunda Barkod, Karekod, QRcode,
RFID, Endüstri 4.0 teknolojilerinden faydalanarak başarılı
projelere imza atmaktadır. FSMobility ürünlerinizi nereye
yerleştirmeniz gerektiğini, tercih ettiğiniz toplama kurallarına göre nerelerden toplamanız gerektiğini el terminalleri
üzerinden online olarak söyler ve kontrol eder. Ürünlerinizin
hangi lokasyonlarda olduğunu anlık olarak söyler. Depoların
ve Stokların Yönetimi, Üretim İş Akış, Kalite Yönetimi, Kabul
ve Sevk Süreçlerinin barkodlu olarak anlık yönetilmesi
FSMobility’nin ana işlevleridir. Paketleşmiş hazır bir üründür; uyarlanabilme özelliği vardır. SAP, SAP B1, Logo, Netsis
ile online entegredir. Diğer ERP’ler ile birliktede çalışabilir.
XXBilgi için Ref No: 55525

ERP ÇÖZÜMLERİMİZ İLE
FİRMANIZI GELECEĞE TAȘIYIN.

ENDÜSTRİ

4.0

Hangi sektörde olursanız olun, çözümlerimiz ile sizi de bașarıya tașıyoruz:
Advertising & Promotion // Automotive // Aviation & Defense // Building Industry // Chemicals & Paint Industry //
Cooling & Heating // Construction Materials // Education // Electronics Industry // Energy Industry //
Food Industry // Furniture & Wood Processing // Geology // Glass Processing // Import & Export // Jewelry //
Leather // Logistics // Machinery & Industrial Automation // Medical Industry // Metal Industry // Mining //
Packaging // Plastic Industry // Retail // Service & Maintenance Industry // Textile & Garment // Tourism Industry

Detaylı Bilgi İçin:
www.caniaserp.com
XXBilgi için Ref No: 55487
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Endüstri 4.0 ve ERP Yazılımı
IAS Genel Müdürü İlker ER ile Yapılan Röportaj

Endüstri 4.0 kavramı
ortaya atıldığından beri
global değişimi yakalamak için yenilikçi çalışmalarına devam eden IAS,
yeni dönem için yeterli
altyapıya sahip olduğumuzu söylüyor. IAS Genel
Müdürü İlker Er “Türkiye
fikren ve teknik olarak
Endüstri 4.0’a hazır olmasa da potansiyeli yüksek.
IAS olarak Endüstri 4.0’ı
ve getirdiği yenilikleri
ülkemizde yaygınlaştırmak için çalışmaya devam
ediyoruz” diyor.

İnsan işgücünü minimum
düzeye indirip, bilgi ve
iletişim teknolojilerini endüstriye adapte eden yeni
düzende, ülkemizi ileriye
taşıyacak yerli firmaların
uzun ve maliyetli bir yol
olan dijitalleşme sürecine ayak uydurmaları bir
zorunluluk haline geldi.
Dünyadaki gelişmeleri
yakından takip eden IAS,
Endüstri 4.0 kavramı
ortaya atıldığından beri
global değişimi yakalamak, Türkiye’nin teknolojiyi üreten ülkeler arasına
girmesini sağlamak için
Dördüncü Sanayi Devrimi çalışıyor ve ERP yazılım
olarak anılan Endüstri 4.0 ürünü olan caniasERP’yi
için tüm dünyada roller
Endüstri 4.0 için geliştirpaylaşılmaya başladı.
meye devam ediyor. Öyle
Bu süreçte adımlarını
ki IAS Genel Müdürü İlker
doğru atıp yeniliklere
Er, şu anda Türkiye’nin Enayak uyduran, üreten,
düstri 4.0’a en hazır ERP
gelişen ülkeler kazanacak. yazılımının caniasERP ol-

duğunu söylüyor. Endüstri
4.0 ile ilgili dünyadan ve
Türkiye’den gelişmeleri
Er’den dinledik.

yönetimleri tarafından
gerekli kararlılık gösterildiği takdirde şirketlerin Endüstri 4.0 trenini
yakalamalarının çok da
Sizce Türkiye’de üretim
zor olmayacağını düşüyapan endüstriler Endüstri nüyorum. Şirketlerimizin,
4.0’a hazır mı? Ülkemiz
genel olarak ülkemizin
yeni bir sanayi devrimine teknik altyapısı mükemayak uyduracak altyapıya mel seviyede olmasa da,
sahip mi?
bu treni yakalamak için
yeterli düzeyde. Türk inTam anlamıyla hazır
sanı yeniliklere açık, kolay
diyemeyiz aslında…
benimseyen bir zihin yaBu konuyu iki açıdan
pısına sahip. Ayrıca dijital
değerlendirmek gerekir;
çağda doğmuş geniş bir
fikren ve teknik olarak
genç kuşak kitlesine sahip
hazır olmak. İki açıdan da olmamız en büyük avantam anlamıyla hazır oldu- tajlarımızdan biri. Aslında
ğumuz söylenemez fakat son zamanlarda bu konuyeterli altyapıya sahip
nun seçim meydanlarında
olduğumuz söylenebilir.
bile dillendirilecek kadar
Zaten hiç bir gelişme,
gündem olduğunu düşüsizin tam olarak hazır olup nürsek geleceği dair umut
olmadığınızla ilgilenvar diyebiliriz.
mez. Dolayısıyla özellikle
XXDevamı 26. Sayfada
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Peki ülke olarak Endüstri 4.0’a ulaşmak
için nasıl bir süreçten
geçmemiz gerekiyor?
Bu süreçte en önemli
faktör iyi eğitimli insan
kaynağı. İyi eğitimden
kastım herkesin üniversite
mezunu olması değil tabii
ki… İlkokuldan itibaren
hatta okul öncesi eğitimden itibaren çocuklarımızın bu yenilikçi kavramları
içeren zihniyetle yetiştirilmesi gerekiyor. Anaokullarında çocuklara yapay
zeka anlatalım demek
istemiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin
bu kavramlarla doğru bir
bağlamda tanışsınlar ve
özümsesinler diyorum.
Şimdiden birçok özel
okulda kodlama eğitimleri verildiğini biliyoruz.
Ayrıca üniversitelerimizde
yapay zeka, sinir ağları,
veri madenciliği gibi
alanlara yatırım yapılmalı,
bu alanlardaki eğitimin
kalitesi ve yaygınlığı
arttırılmalı. Bu girişimleri
tamamlayacak en önemli
hamle ise Endüstri 4.0
konusunda çalışacak
şirketlere devlet tarafından verilecek teşvikler. Özellikle yazılım,
yapay zeka ve makine
öğrenmesi gibi yüksek
teknoloji alanlarında
çalışan şirketlerin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü
bu alanlarda çalışan
şirketlerimizin yarattığı
katma değer, diğerlerine
oranla çok daha yüksek.
Örneğin birkaç ay önce
bir dünya devi tarafından
satın alınan Türk bir oyun
yazılımı şirketinin değeri,

geleneksel üretim yapan
şirketlerimizden çok
daha fazlaydı! Kaldı ki bu
yazılım şirketini ortaya
çıkarmanın maliyeti,
geleneksel üretim yapan
şirketlerden çok daha
düşük.
ERP Alanında Yapay
Zekayı Geliştiriyoruz
IAS olarak Endüstri 4.0’ın
getirdiği yeniliklere
uydurmak için ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
Endüstri 4.0’ın içerdiği en
önemli kavramlardan biri
internet… Bu açıdan değerlendirdiğinizde, belki
de Endüstri 4.0 için en
hazır ERP yazılımı IAS’nin
ürünü olan caniasERP’dir.
Çünkü caniasERP, tüm
fonksiyonları ile internet
üzerinden çalışan ilk
yazılımlardan biri. 2000’li
yılların başında sahip
olduğumuz bu yenilikçi
vizyon, şüphesiz Endüstri
4.0 konusunda da geçerli.
Öncelikli çalışmalarımız,
bir şirkette kullanılan
caniasERP sistemi ile
üretimde ya da üretim
dışında kullandığı tüm
sistemlerin iletişimini
sağlamak konusunda
oldu.
Özellikle üretimde
kullanılan CNC, PLC, OPC
benzeri sistemler ve veri
toplamak için kullanılan her türlü sensörle
caniasERP’nin iletişimini
sağlayabilmek için bir
Gateway geliştirdik. Bu
araç sayesinde her türlü
harici üretim sistemi ile o
sisteme özgü protokoller

kullanarak haberleşmek
mümkün oluyor.
Bu iletişimin iki yönlü
olması veri toplamanın
yanı sıra bu sistemlerin
caniasERP içinden de
kontrol edilmesine olanak
veriyor. İşletme içindeki
tüm sistemler bu şekilde
caniasERP’nin bir uzantısı olduğundan işletme
içinde olan biten her şey
anlık olarak izlenip kontrol edilebiliyor. Ayrıca bu
şekilde, işletme birbirinden bağımsız sistemler
arasındaki veri alışverişinin ve senkronizasyonun
getireceği sorunlardan ve
maliyetten de korunmuş
oluyor. IAS olarak Endüstri
4.0 konusunda diğer
çalışmalarımız da yapay
zeka ve makine öğrenmesi
konusunda…

larak yapılacak trend
analizleri ile geleceğe dair
tahminlerde bulunmak,
hem düzeltici ve önleyici
faaliyetler yapmak hem
de olası fırsatları yakalamak açısından önemlidir.
Bahsettiğim tüm bu
alanlar öncelikle ilerleme
sağlamak istediğimiz
konuların başında geliyor.
Kısa zamanda da sonuç
alacağımızı umuyoruz.
Endüstri 4.0 Hayalleri
Gerçekleştirecek
Endüstri 4.0 dünyaya ne
gibi yenilikler getirecek?
Gelecekte neler var?

Endüstri 4.0 bize kolaylık,
düşük maliyet ve kalite
getirecek… Ancak en
önemlisi hayal gücümüzü
geliştirecek. Kesin olarak
‘gelecekte şunlar olacak’
demek bugün için speküERP sistemleri, içerdikleri lasyondan öteye gidemez;
büyük boyutlu verilerle
bunun sebebi birçok farklı
bu konularda çalışma
kavramın bir arada kullayapmak için çok uygun
nılması ve sistemler arası
sistemler. Bu büyük
entegrasyonun getireceği
veri içerisinden makine
sinerjinin ortaya çıkarabiöğrenmesi ve yapay zeka leceklerinin hayallerimizin
algoritmaları kullanılarak ötesinde olması. Geleşirketler için çok önemli
ceğin en önemli getirisi
olacak sonuçlar çıkarmak hayallerimizin artık çok
mümkün. Örneğin, yapı- daha kolay gerçekleştilan envanter hareketlerini rilebilecek olması. Bize
analiz ederek uygun parti gereken biraz cesarettir.
büyüklüklerini belirlemek, Çünkü bunları gerçekleştiüretim verilerinin analizi recek araçlara sahibiz.
ile uygun rotalar bulmak,
MRP verilerinin analizi
ile tedarik süreçlerini
iyileştirmek ve bu sayede
kalite, verim ve kullanılabilirlikte artış, maliyetlerde de düşüş sağlamak
mümkün olacaktır. Ayrıca
yine bu veriler kullanıXXBilgi için Ref No: 55513
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SAP Hybris Ticari Çözümü
Pazarlama, Satış, Hizmet, İş ortağı kanal, Etkileşim Merkezi,
Gerçek Zamanlı Teklif, Ticari Promosyon Yönetimi
ortağı süreçlerini iyileştirin: İşe alma ve yönetim,
iletişim, kanal pazarlama ve
tahmin, iş ortağı üzerinden
çevrimiçi satış, iş ortağı
sipariş yönetimi, kanal
hizmeti ve kanal yöneticileri ile iş ortakları için
analitikler.

ları yönetin. Müşterilere
ve iş ortaklarına; ses ve
metin iletilerini, web’i ve
e-postayı da içeren tüm
kanallardan sorunsuz ve
tutarlı deneyimler sunmak
için çoklu kanal iletişimlerini müşteriye dönük iş
süreçlerine entegre edin.

• Etkileşim merkezi yönetimi: Etkileşim merkezinizi, tüm irtibat kanalları
çapında pazarlama, satış
ve hizmet için stratejik bir
teslimat kanalına dönüştürerek müşteri sadakatini en
üst düzeye çıkarın, maliyetleri azaltın ve geliri arttırın.
Tele-pazarlama, tele-satış,
müşteri hizmetleri, insan
Türkiye’deki Hybris projerı, teklifleri, siparişleri, ürün kaynakları, BT destek ve
lerini gerçekleştiren, en
konfigürasyonunu, fiyatlan- etkileşim merkezi yönetimi
geniş yerli Hybris ekibine
dırmayı, faturalandırmayı
gibi aktiviteleri etkin biçimsahip, Hybris 6.0 sertifikalı ve sözleşmeleri yöneterek
de ele alın.
danışmanları kadrosunda
kârlı iş ilişkileri geliştirin.
bulunduran Renova olarak
• Web kanalı etkinleştirme:
müşterilerine yatırımın geri • Hizmet: Hizmet satış ve
İnterneti, işiniz ve tüketidönüşü yüksek projeler
pazarlama desteğiyle daha ciler için değerli bir satış,
sunuyor.
yüksek hizmet gelirlerine
pazarlama ve hizmet kanave kârlılığa ulaşın. Hizmet
lına dönüştürerek satışları
Çözümler:
siparişleri, sözleşmeler,
arttırın ve işlem maliyetle• Pazarlama: Pazarlama
şikayetler ve iadeler, dahili rini azaltın. e-pazarlama,
süreçlerini paralel hale geti- ve depoda onarımlar, gae-ticaret, e-hizmet ve web
rin ve pazarlama kaynakrantiler, kaynak planlaması, kanalı analitiklerini içeren
larının, bölüm ve listelerin, e-hizmet ve servis analitik- tamamen entegre web
kampanyaların, aday
lerini daha etkin bir şekilde kanalı ile kârlılığı arttırın
müşterilerin, ticari proyönetin. Çağrı merkezlerini, ve yeni pazarlara ulaşın.
mosyonların ve pazarlama saha servisini ve e-hizmeti Bu özelliklerden, doğrudan
analitiklerinin yönetimini
destekleme işlevselliği,
SAP ERP uygulamasını veya
geliştirmek için işlevselliği hizmet sunarken esneklik
tamamen entegre müşteri
kullanarak müşteri talebini de sağlar.
kanalı olarak SAP CRM’i
yürütün.
uygulamaya geçirerek
• İş ortağı kanal yönetimi:
faydalanın.
• Satış: Satış planlaması
İş ortağı ilişkilerini yöneteve tahmini işlevselliğiyle
rek ve kanal iş ortaklarını
• İş iletişimleri yönetimi:
bölgeleri, müşterileri, ilgili güçlendirerek daha kârlı bir Birçok yere birçok kanaldan
kişileri, aktiviteleri, fırsatla- indirekt kanal elde edin. İş gelen ve giden irtibat-

• Gerçek zamanlı teklif
yönetimi: Müşteri ilişkileri
kurmak ve gelire çevirmek
için tüm müşteri etkileşimlerini fırsatlara dönüştürün.
Çapraz satışı, yukarı satışı,
müşteri sadakati kazanmak için yapılan teklifleri,
hizmet düzeyi anlaşmalarını ve hatta daha fazlasını
planlayın, geliştirin ve
yürütün. Müşteri ilişkilerini
geliştirmek, amaca uygun
ve kişiselleştirilmiş müşteri
etkileşimleri sağlamak için
sonraki uygun işlemleri
gerçekleştirin.
• Ticari promosyon yönetimi: Marka devamlılığınızı
ve kârınızı, görünür bir
şekilde ve ticaretle ilişkili tüm süreçleri kontrol
ederek iyileştirin. Arka ofis
entegrasyonuyla, ticari ve
finansal sonuçların muhasebe açısından daha doğru
olmasını sağlayın. Ticari
aktiviteleri optimize etmenize yardım edecek temel iş
kavrayışları kazanın. Ticari
promosyonda analitikleri
kullanarak ve pazar geliştirme fonlarını, promosyonu,
şikayet ve promosyon
işlemeyi daha iyi yöneterek
başarınızı arttırın.
XXBilgi için Ref No: 55524

CRM-MRP-ERP-ECM İş
Uygulamaları Platform Çözümleri
2 milyondan Fazla Kullanıcıya Sahip
Odoo İş Uygulamaları Platform Çözümü İle
Merkez ofisleri İstanbul ve Ankara’da bulunan MechSoft
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, her sektörden KOBİ’lere, Büyük
Ölçekli Firmalara ve Holding’lere sunduğu çözümler ile
müşterilerinin günlük işlerini daha kolay, verimli ve rekabetçi
şekilde yapmalarını hedeflemektedir. Türkiye çözüm ortaklığını yaptığı, alanlarında Lider ürünlerin yanında, müşteri
ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürünleri de kullanımınıza
sunmaktadır. MechSoft hizmet alanları içerisinde, dünyada
2 milyondan fazla kullanıcıya sahip Odoo İş Uygulamaları
Platform çözümü ile ERP’den MRP’ye, Satıştan Operasyona,
Proje Yönetiminden Sosyal İletişime, Pazarlamadan Anket
Yönetimine ihtiyacınız olan her türlü konuda size çözüm
sunmaktadır ve tüm uygulamalar birbiri ile entegre şekilde
çalışmaktadır. Üretim gerçekleştiren müşterilerimiz, Odoo
PLM ile ürün yaşam döngülerini kontrol edebilmekte ve
Envanter Yönetimi ile stok/depo kontrollerini sağlayarak,
Kalite Kontrol, İmalat Bakım, Ekipman gibi alt başlıklarla
üretim yapılarına yön verebilmektedirler. Ayrıca Muhasebe,

Satış, Zaman Planlaması ve Proje Yönetimi ihtiyaçlarınızı da
Odoo İş Uygulamaları çözümü ile tek bir platform üzerinden
yapabileceksiniz.
MechSoft’un bir diğer çalışma alanı ise Doküman Yönetimi,
İş Akış Süreçleri Yönetimi, Kalite Yönetimi (ISO Süreçleri) ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçlerinizde
yazılım desteği sağlamaktadır. Tek bir platform üzerinden
Doküman, İş Akış, Kalite, KVKK Yönetimi imkanı sağlayan
çözümümüz ile firmaların kullandığı ERP, CRM çözümleri
entegre çalıştırılarak bilgi alışverişi ile dinamik doküman
yönetimi, dokümanda versiyonlama, OCR ile indexleme ve
daha birçok çalışma yapılabilmektedir.
Günümüz koşullarında kolay kullanıcı arayüzü ile hızlı ve
basit kullanım amacı taşıyan, uçtan uca hizmet verebilen,
firmanızın çatı yazılım çözümü olacak platform uygulamalar
sunmaktadır.

XXBilgi için Ref No: 55526

IoT (Nesnelerin İnterneti)
Platformu
Konfigürasyon Yönetimi, Uygulama Yaşam
Döngüsü Yönetimi Ve Uzaktan Erişim
Ağ geçitleri, sunucular, kontrol sistemleri ve devre kartları
gibi endüstriyel gömülü donanımın, yanı sıra yüksek performanslı bilişim sistemleri ve yazılım çözümlerinin tedarikçisi,
Nesnelerin İnterneti (IoT) etkinliğinde öncülerden ve liderlerden biri olan Eurotech, IoT Entegrasyon Platformu olan
Everyware Cloud’un (EC) 5.1 sürümünün kullanılabilirliğini
duyurdu. Eurotech’in açık, entegre ve yönetilen IoT uçtan uca
çözümü Everyware IoT’nin yapıtaşlarından biri olan Everyware Cloud, konfigürasyon yönetimi, uygulama yaşam döngüsü
yönetimi ve uzaktan erişim dahil olmak üzere alandaki IoT ağ
geçitleri ve cihazlarının yönetimi için gereken tüm hizmetleri
sağlar. Ayrıca, alana dağıtılan cihazların topladığı verileri,
güvenilir ve açık protokoller kullanan kurumsal uygulamalara
ve analizlere bağlar. EC’nin yeni sürüm 5.1, Eurotech’in özgün
yazarı olduğu cihaz ve veri yönetimi için açık IoT bulut platformu Eclipse Kapua temellidir. Yeni sürüm, müşterinin kendi

veri merkezi veya tercih edilen özel bulut üzerinde yerinde
dağıtımını destekliyor ve platformun entegrasyon yeteneklerini, Red Hat® OpenShift kapsayıcı platformu ve Elasticsearch® arama ve analiz motorundan tam olarak yararlanarak
Eurotech’in ekosistem ortaklarıyla genişletiyor.
EC 5.1 ile birlikte, Everyware IoT’nin bir diğer yapı yaşı
olan, IoT uygulama geliştirme için IoT Edge Framework’ü,
Everyware Software Framework’ün (ESF) yeni 5.2 sürümü
yayımlandı. Piyasaya sürülecek yeni özellikler arasında,
ReliaIO 10-12 ve ReliaLORA 10-12 genişletme modülleri için
destek ve IoT Edge Gateway’lerde IoT uygulama geliştirmeyi
basitleştiren yenilikçi veri akışı programlama fonksiyonu olan
Wires’ın güncellemesi yer alıyor.
XXBilgi için Ref No: 55528
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IoT İş Konnektörü ( IoT Business Connector)
Veri Toplama - Analiz / Analiz - Eylem Arasındaki Boşluğa Köprü

Yeni başlayan “Dördüncü
Endüstri Devrimi – Endüstri
4.0” ile sanal ve fiziksel
sistemler entegre olarak
kullanılacak. İnternete
bağlı her nesnenin üretim
alanında daha fazla kullanımını içeren bu trend ile
birlikte endüstriyel alanda
köklü değişimler olacak
ve iş geliştirmeden-mühendisliğe birçok yeniliği
de beraberinde getirecek.
Dijital dönüşümün tüm
şirket tarafından içselleştirilmesi ve kabul edilmesi
bu süreçte çok önemlidir.
Dijital dönüşüm çağında,
artık eski üretim fikirlerinin geçerli olmadığı gibi,
günümüzde üreticiler, artan
karmaşıklığı ve kısalan ürün
döngülerini yönetebilmek
için akıllı üretime uyum
sağlayabilen son derece
vasıflı ve çevik çalışanlara
ihtiyaç duyuyor.
Dijital Dönüşüm, verimliliğin artırılması ve mevcut

süreç maliyetinin düşürülmesi ile ilgilidir. Dijital Dönüşüm, aynı zamanda ürün
tasarımlarını iyileştirmek
ve yeni hizmetler sunmak
için fırsatlar da sunar. Varlık
yoğun işletmeler; ürün,
varlık ve cihazlardan toplanan büyük miktarda veriye
sahiptir. Ancak, günümüzde
çok az işletme bu veriyi tam
anlamıyla kullanabiliyor.
Bunun için etrafınızdaki
dünyada neler olduğunu
öğrenmeniz gerekiyor. Sadece veriye ihtiyaç duymazsınız, analiz edebileceğiniz
verilere ihtiyaç duyarsınız,
böylece eyleme dönüştürülebilen anlamlı gözlemleri
yakalayabilirsiniz.

teşvik ederek şirketlerin
daha önce IT sistemlerine
bağlı olmayan süreçlerini
dijitalleştirmek, optimize
etmek ve otomatikleştirmek için büyük katkı
sağlayacak. IoT’nin önemli
bir avantajı, iş süreçlerine
nesnel bir bakış açısı sağlayarak, ele alınması gereken
parçalarının tam yerini
belirlemenize olanak tanır.
Örneğin; farklı cihazların
durumunu bilmek, bir
servis organizasyonunun
öngörücü bakımı kullanarak daha tutarlı hizmet
vermesini sağlar.

Varlık yoğun endüstriler
için uzmanlaşmış global bir
kurumsal uygulama şirketi
Sosyal medya teknolojileri, olan IFS, müşterilerinin
Dijital Dönüşüm virajından
mobil ve bulut bilişim,
analitik, yapay zeka ve Nes- hızlanarak çıkmasına yarnelerin İnterneti (IoT) yeni dımcı olmak için yola çıktı.
Yakın zamanda tanıtılan IFS
endüstri çağının ana bileşenleri. Özellikle Endüstriyel IoT Business Connector, veri
toplama - analiz / analiz IoT, önümüzdeki on yılda
eylem arasındaki boşluğa
büyüme ve inovasyonunu

köprü kuran bir araçtır. Tak
ve çalıştır mantığı ile müşteriler; kullanıcı tanımlı,
otomatikleştirilmiş veya
yarı otomatikleştirilmiş
işlemleri tetikleyebilen ve
eyleme dönüştürülebilen
gözlemleri tespit edebilirler. Bu şekilde tetiklenen
eylemler, önleyici bakım,
servis yönetimi, varlık
yönetimi ve üretim için
kullanılarak süreç maliyetinin düşürülmesine yardmcı
olur.
Peki bu ortamda IFS,
müşterilerini değişime
ayak uydurabilen ve
çevik bir organizasyon
haline getirmek için ne
yapıyor?
IFS Business Connector IoT
analizlerini IFS Uygulamalarındaki eylemler haline
getiriyor. Amaç, çevreyi
gözlemlemek ve algılanan
zorlukları fırsatlara çevirmektir.
XXDevamı Yan Sayfada
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İlk adım veri toplamaktır.
Bu, tesisin içinde veya sahadaki cihazlarda bulunan
sensörler vasıtasıyla yapılabilir. Toplanan verilerin
tümünden yararlanmak
için bir keşif aşamasından
geçilmesi gerekiyor. Bu
işlem, verinin sizin için
anlamlı kısımlarını “gözlem”
leme bulma işlemidir. IFS
IoT Business Connector’ün
bir bileşeni olan IFS IoT
Discovery Manager, keşif
platformları ile uyumlu çalışarak ek yönetim ve izleme
özellikleri sağlar.
IFS IoT Gateway (IFS IoT
Business Connector’ün
bir başka bileşeni) bulut
tabanlı keşif ve IoT verisinin
analizi ile kurum içi veya
bulut tabanlı IFS uygula-

maları arasındaki iletişimi
sağlar.

nasıl işlem yapılabileceğine
ilişkin örnekleri.

Toplu taşıma aracının (örn.
Metro) kapısının açılmaması bir servis çağrısını tetikleyebilir. Dolu ve boşaltılması
gereken haşere kapanı,
haşere kontrol şirketindeki
bir servis mühendisini
uyarabilir. Bir ekipman parçasının titreşimi, sıcaklığı
veya voltajındaki değişiklikler, ofis saatleri dışında bile
bakım şirketine bir uyarı
sinyali göndererek üretimin durmasını önleyebilir.
Bunlar, IFS IoT Business
Connector’ün pilot uygulayıcılarının, insan incelemesi
ve detaylandırılması ya da
(kurallara bağlı) otomatik
eylemler ya da her ikisi aracılığıyla toplanan veriler ile

Gerçek sonuç yalnızca,
işletmenizi optimize etmek
için verileri, keşfi ve operasyonları etkili bir şekilde kullanıp eyleme dönüştürdüğünüzde ortaya çıkar. Yeni
gelir kaynakları geliştirmek
için farklı bir düşünme
biçimi gerekir. Geçmişte
sadece ürün yapımı ve
taşınmasıyla para kazanmış
şirketler bile, hizmetler ve/
veya veriler aracılığıyla yeni
gelir akışları bulabilirler.
Yeni dönemde ürün artık
“hizmet” diyebiliriz. Ürün
satışlarınız devam ederken
yeni gelir fırsatları, bakım
veya danışmanlık hizmetleri, bir hizmet olarak
yazılım veya verimli çalışma

saatleri gibi sonuçlar olarak
size dönebilir. (Netflix =
Sıfır Sinema, AmazonFresh
= Sıfır Depo, Uber = Sıfır
Araç)
Dijital Dönüşüm, birçok
sanayide gerçek bir “oyun
değiştirici” olarak konumlandırılmıştır. IFS olarak biz;
müşterilerimizin bir sonraki
aşamaya güvenle geçmelerine yardımcı oluyoruz.
Mete Yücel
IFS Türkiye COO – Kurumsal
Operasyonlar Direktörü
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Kritik Buhar Uygulamalarında Basınç
Düşürme İstasyonu
Ayvaz, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü Endüstri Mühendisi
Ersun Gürkan Tarafından Uygulama Yönelik Yazısı

engeller. Bununla birlikte
buhar hattına akış yönüne
doğru 5/1000 gibi bir eğim
verilmelidir.
Sanayide birçok sektörde
buhar beslemesinin kaybı
veya kontrolden çıkması
sonucu üretim kaybı ve
fire oluşabilmektedir. Bu
Buhardan ısı aktarımı
durumda oluşan herhangi
32 barg ve daha düşük
için kullanılan makine ve
basınç seviyelerinden buhar bir arızanın en kısa sürede
cihazları korumak amacıyla, basıncı düşürüldüğünde
giderilip sistemin sürdürebuhar basıncı düşürülür.
bilirliği sağlanmalıdır. Burabuharlaşma için gereken
Birçok plakalı ısı değiştirici, entalpi değeri azaldığı için daki üretim kaybı maliyeti
conta dayanım sıcaklığınkuru buhar elde edilmekte- yanında fazladan kullanılan
dan dolayı azami 4 barg;
dir. Saturation line (doyma vana grubunun ek maliyeti
benzer birçok ısı değiştirici çizgisi) %100 doymuş
hiçbir anlam ifade etmez.
cihaz da benzer basınçlarda buharın oluştuğu çizgidir.
ve alt basınç seviyelerinde
Hassas ve esnek basınç
buhar kullanır. Ayrıca buhar Şekil-II’de görüldüğü gibi
düşümü için tercihen
basıncını 32 barg ve daha
STEVI pnömatik aktüatörlü
yatay buhar hatlarında
aşağı basınçlardan alt
oransal kontrol vanaları,
borunun alt yüzeyindeki
basınç seviyelerine indirkondens akışının sağlanma- elektro-pnömatik pozisyomek buharı daha kuru hale sı için eksantrik redüksiyon ner ile kullanılmalıdır. Eğer
getirir.
basınçlı hava beslemesi
kullanılmalıdır. Eksantrik
sağlanamıyorsa, PREDU
redüksiyon kullanımı koç
Şekil-I’de görüldüğü gibi
doğrudan tesirli basınç
darbesi oluşumunu da

düşürücü kullanılabilir.
Şekil-II’de görüldüğü gibi
PREDU basınç düşürücü ile
yedekli sistem yapısı oluşturmak mümkün; özellikle
basınçlı hava ve elektrik götürülemediği nokta doğru
bir çözüm oluşturabilirsiniz.
PREDU’nun tepki süresini
düşürmek için, paket
içinden çıkan orifis “kontrol
hattına” monte edilmelidir.
SAFE 902 emniyet ventilinin
açma basıncının düşürülen
basıncın 1,25 katı olması
tavsiye olunur.
Sistemi oluşturduktan sonra dengeleme kabına bağlı
olan kontrol hattı tıkanmaya karşı kontrol edilmelidir.
Sahada yanlış montaj
sonucu, özellikle dişli bağlantılara sarılan contaların
kontrol hattına kaçırılması
ile tıkanma uygulamada
XXDevamı Yan Sayafada
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sonucunda yaşanan basınç
dalgalanmalarına saniyeler
içinde tepki verebilir. Hassas, esnek basınç kontrolü,
Şekil-III’de görüldüğü gibi
STEVI pnömatik aktüatörlü PID kontrolör aracılığıyla da
sağlanır ve hızlı bir şekilde
oransal kontrol vanası ile
yedekli sistem yapısı oluş- çıkış basıncı ayarı değiştiturmak mümkün; özellikle rilebilir. SAFE 902 emniyet
ventilinin açma basıncının
basınçlı hava ve elektrik
götürülebildiği nokta doğru düşürülen basıncın 1,15
bir çözüm oluşturabilirsiniz. katı olması tavsiye olunur.
STEVI kontrol vanasının
pnömatik aktüatör ile tepki Burada dikkat edilmesi
gereken konular; basınçlı
süresi saniyeler ile ölçülehava besleme bağlantılabilir. Yük dalgalanmaları
basınç düşürülememesi
sorunu oluşturabilir.

rının düzgün yapılması ve
nemli havanın aktüatör
diyaframına ve pozisyonere
girmesini engellemek için
filtre ve manometreli hava
regülatörü kullanılmasıdır.
Hava besleme bağlantılarında kaçak varsa aktüatör
titreşim yaparak yavaş
yavaş açılır. Nemli hava
beslemesi ise kısa sürede
diyaframa ve/veya pozisyonere zarar verir. Diyaframa
beslenecek hava basıncı 6
bar’ı geçmemelidir. Bazı

özel aktüatörlerde, diyafram azami 4-5 bar hava
basıncı ile beslenmelidir.
Ersun GÜRKAN
Ayvaz, ARI-Armaturen
Türkiye Ürün Müdürü
Endüstri Mühendisi
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Yüksek Hızlı 4K Prizma Renkli Çizgi Taramalı Kamera
5 Mikron Kare Piksele Sahip Üç Özel CMOS Görüntüleyiciye Sahip
risi, gürültüyü artırmadan
sinyali iki katına çıkarmak
için iki pikselin okunmasını
tek bir difüzyon düğümü
vasıtasıyla birleştirerek,
gruplama işleminin
duyarlılığı önemli ölçüde
artırmasını sağlar. Bu
gelişmiş gruplama özelliği,
JAI’nin 4K üç çizgili kamerası (SW-4000TL-PMCL) ile
bu yılın başlarında tanıtıldı
ve JAI’ye özgü bir özellik
olarak kalmaya devam
ediyor.

tercihi bu yöndeyse, kameranın Kamera Bağlantısı
arayüzü, kodlayıcı bağlantısını geleneksel yöntemle
yapmak için kullanılabilir.
Ek standart özellikler,
kazanç ve siyah seviye
ayarlaması, manuel veya
otomatik beyaz dengeleme,
gölgeleme düzeltme, PRNU
ve DSNU düzeltme ve renk
sapması telafisini içerir.

SW-4000T-MCL, çıktı çizgi
verileri için Mini CL bağlayıSadece JAI’nin 4K renkli
cılı bir GenICam ve Gen-CP
kameralarında
bulunan
uyumlu Kamera Bağlantı
JAI, Sweep+ Serisi kamera tasarımcılarının, uygulamaarayüzü kullanır. Gerekli
ailesindeki yeni 3-CMOS
larının, üç çizgili kameralar diğer bir çizgi tarama
özelliği, SW-4000T-MCL’nin olan bit derinliği ve çizgi
prizma renkli çizgi taramalı tarafından sağlanabilecek
kamerası tanıttı. Yeni SWolandan daha yüksek renk standart RGB’den sRGB veya hızına bağlı olarak Temel,
Adobe RGB renk uzaylarına, Orta, Tam veya Deka kon4000T-MCL, gelen ışığı tam ve mekansal hassasiyet
ve hatta kullanıcı tanımlı
figürasyonları desteklenir.
olarak kırmızı, yeşil ve mavi gerektirmesi durumunda,
özel bir RGB dönüştürme
3 x 8 bit ve 3 x 10 bit çıkış
dalga bantlarına bölen
görüntü kalitesi için hızı
yüksek dereceli bir optik
feda etmek zorunda olma- matrisine dönüşüm sunma- seçilebilir.
nın yanı sıra, doğal HSI veya
prizma düzeneği üzerine
dığı anlamına gelir.
CIEXYZ renk çıkışı vermeKamera Bağlantısı arayümonte edilmiş 4K (4096
piksel) çözünürlüğe sahip
Yüksek hızlı çalışmasını des- sini sağlayan yerleşik renk züne ek olarak, 12 pinli bir
dönüştürme kabiliyetidir.
Hirose bağlayıcı ve 10-pinli
üç adet özel CMOS çizgi
teklemek için SW-4000Tbir yardımcı bağlayıcı,
sensörüne sahiptir.
MCL, 7,5 mikron kare
toplam üç TTL girişi, bir
piksele sahip üç özel CMOS Kodlayıcı bağlantısı için,
opto-izole girişi ve dört TTL
Yeni kamera, daha önceki
görüntüleyiciye sahiptir ve SW-4000T-MCL, en fazla
4K prizma renkli çizgi
maksimum çizgi hızlarında iki ayrı döner kodlayıcıdan çıkışı ile donatılmıştır.
taramalı kameralardan –üç ihtiyaç duyulan kısa pozlan- direkt bağlantıyı desteklemek için dört ayrı giriş
Kamera, iki farklı mercek
çizgili veya prizma bazlıdırma süreleri için yüksek
hattı ve dahili algoritmalara yuvası seçeneği ile sipadört kat daha hızlı olan,
duyarlılık sunar.
sahiptir. Bu, kullanıcıların, riş edilebilir - bir Nikon
67.7 kHz’e (saniyede 67.700
F-yuvası veya bir M52
çizgi) kadar 24-bit ara
Bunlara ek olarak, üç CMOS kodlayıcıyı çerçeve tutucu
yoluyla bağlamak zorunda yuvası.
değersiz RGB çıkışı sağlar ki sensörünün her birinin
olmadığı, kablolamanın
bu da onu en hızlı 4K renkli iki bitişik çizgisi vardır. Bu
basitleştirildiği ve çerçeve
çizgi taramalı kameralardan düzenleme, SW-4000Ttutucu ile kamera arasınbiri yapıyor.
MCL’nin yatay gruplama,
daki sorunlar nedeniyle
dikey gruplama veya her
Çizgi oranındaki artış,
ikisini birlikte sağlamasını çizgilerin düşme olasılığının
renkli çizgi tarama tabanlı mümkün kılar. Dahası, sen- azaltıldığı anlamına gelir.
Elbette, eğer kullanıcının
denetim sistemlerinin
sörün dışa okuma mimaXXBilgi için Ref No: 55529

ADLINK Akıllı Ağ Geçidi
Lastik Kontrol Sistemi İçin
katkıda bulunmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz.”
SoftBank, sadece iletişim
altyapısı ve hizmetlerinde
değil, aynı zamanda sürüş
paylaşımı ve otomatik sürüş
gibi hareketlilik için IoT
alanında da iş büyümesini
öngörmektedir.

Dünya çapında lider
bilgisayar çözümleri sunan
ADLINK Technology Şirketi,
Nihon Michelin-Softbank
IoT lastik kontrol sistemi
için kendilerinin akıllı, endüstriyel ağ geçidinin seçildiğini duyurdu. Japonya’da
bir lastik üreticisi tarafından
IoT lastik izleme sisteminin
ilk lansmanı olan Michelin
Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) Bulut Hizmeti,
filo yönetimi ve inşaat gibi
endüstriler için geliştirilmiş
güvenlik ve verimliliğin
yanı sıra maliyet tasarrufu
avantajları sağlar.

için fansız sağlam yapısı
ile son derece kompakt
bir biçim katsayısı sağlar.
Softbank, IoT platformunu Michelin altyapısı ve
genel sistem içinde sunar.
TPMS’nin çok yönlülüğü,
karavanlar, kamyonetler,
ağır vasıtalar, römorklar
ve otobüsler dahil olmak
üzere tüm araç sınıflarının
kullanmasına izin verir.

ği, hem araç sürücüsünün
hem de işletme yöneticisinin aracın tüm verilerini
akıllı telefon, tablet veya
kişisel bilgisayar üzerinden
izleyebilmesi,” dedi. “Bu
bilgi, lastik patlamaları ve
diğer sorunları önlemek için
çok değerlidir. Güvenliği
artırır ve hem insan hem de
mali kaynakları korur.”

Nihon Michelin Tire Co.,
Ltd.’nin Yönetici ve Temsilcisi, Paul Perriniaux,
“Japonya, çalışan nüfusun
azalması ve toplumun
yaşlanması gibi toplumsal
meselelerle karşı karşıTPMS sistemi, lastiğin hava
yadır. Özellikle ciddi olan,
basıncını ve sıcaklığını ölulaştırma, inşaat ve tarım
çen ve bu değerler standart
sektörlerinde personel
seviyelerinden saptığında
eksikliğidir. Verimliliğin
uyarı gönderen sensörler
iyileştirilmesi ve iş yüküiçerir. ADLINK’in endüstriyel
nün azaltılması büyük bir
IoT ağ geçidi olan MXEaciliyet konusudur,” dedi.
110i, çok yönlü RF bağlantı- ADLINK’nin Asya Pasifik böl- “Michelin’de, lastiklerimiz
sı ve araca monteli iletişim gesi genel müdürü Vincent ve TPMS’lerimiz gibi ilgili
cihazı olarak hizmet vermek Tseng, “Bu sistemin güzelli- hizmetlerimiz aracılığıyla
Lastikteki faktörler normal
tolerans seviyelerinin
dışında olduğunda, ADLINK
MXE-110i, müşterinin
işletme yöneticisine ve
Michelin lastik satıcısına
bulut üzerinden bir e-posta
gönderecektir. Ayrıca bir
uyarı da yardım sağlamak
için bir araç gönderebilecek
Michelin Rescue Network’e
otomatik olarak gidecektir.

SoftBank Corp’un Temsilcisi
ve Baş İşletme Direktörü
Yasuyuki Imai, “5G ve
IoT’nin geleceğiyle yüz yüze
geldiğimizde, müşterilerimiz için, daha fazla veri “değer-doğrulaması” amacıyla
bir IoT servis platformu gibi
yeni hizmetlerin geliştirilmesini destekliyoruz,” dedi.
Intel® Quark™ SoC X1021’e
dayanan ve Wind River®
Intelligent Device Platform XT 3.1’i entegre
eden ADLINK’in MXE-110i
endüstriyel IoT ağ geçidi,
endüstriyel IoT uygulamaları için kritik öneme sahip
yönetilebilirlik ve güvenlik
sağlar.
IoT ağ geçidi, geniş uygulama geliştirme ve kolay servis dağıtımını destekleyen
ve akıllı şehir, tesis yönetimi
ve endüstriyel otomasyon
uygulamaları gibi endüstriyel uygulamalarda üstün
performans sunan akıllı ve
sağlam bir gömülü sistem
sunar.
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Hadde Makinesi Revizyonu
Yüksek Hızlar İçin Merdane Geliştirmesi

A. Giriş ve Pazar
Değerlendirmesi
Haddehane işletmecileri,
değişkenlik gösteren bir
küresel pazar deneyimleri
sonucunda, üretim maliyetlerini azaltmak için sürekli
bir baskı altındadırlar. Rekabetçi maliyetlere ulaşabilmenin yaygın yollarından
biri de hadde makinesi
verimliliğini artırmaktır.
Daha yüksek verimliliğe
erişebilmek için hadde hattı
hızını, yani dörtlü (4-HI)
hadde tezgahından (Şekil
1) geçen levhanın lineer
hızını (m/dk) artırmak
gereklidir. Ancak, hızlı
merdane aşınması veya
rulman hasarı riski sebebiyle yüksek hadde çalışma
hızları doğrudan uygulanamaz. Güç iletimine katılan
elemanların (motorlar, dişli
kutuları vb) hız limiti sebebiyle, başka sınırlamalar da
ortaya çıkabilir.
Merdane dönme hızı,
hadde hattının hızına
bağlı olarak hesaplanır ve
merdane gövdesi çapının
bir fonksiyonudur. Belirli

dane muylusuna serbest
geçme olarak takılması
hadde hızından bağımsız,
Bu hususlar, yatak gövdesi standart bir uygulamadır.
ve rulman için geriye kalan Dış bilezikler rulman gövdesine şekil bağlı olarak tespit
minimum alanı belirler.
edilmeli ve iç bilezikler de,
Tasarımcılar ilk olarak bu
bilezik alın yüzeyine göre
alan kriterini karşılayan
0,5 ila 1 mm’ lik eksenel
(yani buraya sığabilecek)
mevcut rulmanları araştırır- boşlukla monte edilmelidir.
lar. Sonrasında mühendis,
uygun rulman listesinden, Merdane muylu çapının, iç
müşterinin talep ettiği L10 bilezik delik çapından daha
rulman ömrüne sahip olan küçük olduğu düşünüldüğünde, rulman iç bilezikrulmanları seçer. Buna ek
olarak, merdanenin iç geo- leri doğal olarak merdane
metrisi maksimum tasarım muylusuna göre dairesel
hareket etme eğiliminde
B. Teorik Esaslar
yükünde ve maksimum iş
İş merdanesi rulmanları- merdanesi dönme hızında olacaktır. Merdane muylusu
ve iç bilezik delik yüzeyi,
na ilişkin seçim, tasarım değerlendirilir. Müşteri
birbirleriyle temas halinde
ve boyut kriterleri
ihtiyaçlarını karşılayan
olduklarında esas olarak
İş merdane muylusu
mevcut bir ürün numarası
rulmanları, çoğu rulman
yoksa, rulman iç geometrisi aynı çevre hızına sahipuygulamasının aksine, yük geliştirilebilir veya yeni bir lerdir. İç bileziğin dönme
hızı merdane muylusunun
sayısı esas alınarak seçilrulman tasarlanabilir.
dönme hızından biraz daha
mez. Bunun yerine, rulman
düşüktür. Bunun sebebi,
için dikkate alınacak temel Serbest geçme montaj
Şekil 4’te de gösterildiği
seçim parametreleri hadde İş merdanesinin sıklıkla
makinesini geliştiren tasa- değişmesi sebebiyle rulman gibi merdane muylusu ve iç
bilezik delik yüzeyi ararımcı tarafından belirlenir: ve gövde sisteminin sökülmesi ve yeniden hızlıca sındaki küçük çap farkıdır.
- Merdane gövde çapı –
monte edilmesi gereklidir. Dolayısıyla, aşağıdaki iki
ØB, (nominal ve minimum) Dolayısıyla, dört sıra konik hususun uygulanması çok
makaralı rulmanların mer- önemlidir:
- Muylu çapı - ØN
bir hadde hattı hızında, iş
merdanesinin dönme hızı,
küçük silindir çapı sebebiyle
destek merdanesinden
daha fazladır. Sonuç olarak,
iş merdanesinin daha olan
yüksek dönme hızı, hadde
makinasının maksimum
tasarım performansına
ulaşması açısından öncelikli
olarak değerlendirilmelidir.
Haddehane işletmecileri
genellikle yüksek çalışma
hızlarındaki iş merdaneleri
için revizyon desteğine
ihtiyaç duyarlar.

- Merdane boyu - L
- Vidalama mesafesi - X
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- İzafi hareket sebebiyle
muyluda oluşabilecek
aşırı aşınmayı önlemek
için minimum merdane
muylusu çap standartlarına
uyulmalıdır.
- İki iç bileziğin serbestçe
hareket edebilmesi ve yüzey aşınmasının en aza indirilebilmesi için, iç bilezik
alın yüzeyi ile iş merdanesinin faturasının veya tespit
halkasının alın yüzeyleri
arasında bir eksenel boşluk
sağlanmalıdır.
Doğrudan montaj
Merdane muylusu rulmanlarının en yaygın türü,
doğrudan montaj kavramı
esas alınarak tasarlanmıştır (Şekil 5). İç bilezikler,
delik boyutuna bağlı olarak

mıştır. Serbest geçme takılan TQOW tertibi rulmanlar,
yavaş-orta hızda çalışan
hadde makinelerindeki her
türden merdane muylusunda alınan tatminkâr
sonuçlarla, yıllardır tercih
edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu hadde makinelerinin çoğu, uygulanan yük
ve çevresel koşullara bağlı
olarak dakikada 800 m’ye
kadar hat hızlarında çalışırlar. Buna ek olarak, 1000
m/dk ve üstü hat hızlarında
Bu “doğrudan montaj”
çalışan hadde makineleri
tasarımında, bileziklerin
konusunda da deneyime
merdane muylusuna göre
çevresel hareketine izin ver- sahibiz.
mesi için iç bilezikler tespit
Çalışma hızları arttığında,
edilmeden bırakılır.
iş merdanesi faturası veya
tespit bileziklerinin alın
Hız sınırlamaları
Bu tertipte, hadde yükü ile yüzeyleri ile rulman iç bibirlikte hız da sınırlandırıl- lezikleri arasındaki aşınma
0,050 mm’den 0,600 mm’ye
kadar serbest geçme olarak
monte edilir. “Doğrudan
montaj” esaslı rulman
tasarımı dış bileziklerin,
rulmana etkiyen radyal yük
Fr tarafından oluşturulan
eksenel yüke dayanmasını
sağlayacak ve dış bilezik
burcu tarafından sağlanan
eksenel ayarı muhafaza
edecek şekilde tespit edilmesini gerektirir.

ve sürtünme, rulman iç
bileziği alın yüzeyinde ciddi
aşınmaya sebep olabilir
(Şekil 6). Sonrasında pitting
adı verilen çukurcuk oluşumu ve pullanma oluşur.
Termal çatlaklar, iç bilezik
alın yüzeyinden delik yüzeyine ve arkadaki alın yüzeye
doğru yayılmaya başlar
ve bu durum, iç bileziğin
hasarına kadar devam eder.
Hadde makinesi hemen
durdurulmaz ve rulman
değiştirilmez ise sistem
komple zarar görecektir.
Bakım zamanı ve rulman
değiştirme maliyetleri hadde makinesi performansını
sınırlandıran parametreler
arasına dahil olabilir.
Çok yüksek hızda çalışan
iş merdanelerinin
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yenilenmesinde Timken
çözümü
Çok yüksek hızlarında
çalışan iş merdanesi fatura
yüzeyi veya tespit bileziğinin alın yüzeyi ile rulman
iç bilezikleri arasındaki
aşırı aşınmanın önlenmesi
için Timken bazı tedbirler
önermektedir.
1. Rulman boyutuna bağlı
olarak iç bilezik alın yüzeyi
ve birleşme parçasının alın
yüzeyi arasında 0,5 - 1 mm
lik eksenel boşluk bırakılmalıdır (Şekil 3). Bu boşluk,
merdane muylusu üzerinde
sürüme hareketi yapan
yüzey çiftlerinin (fatura
ve rulman iç bileziği alın
yüzeyi) aşınmasını önler.

3. Eski hadde makinelerindeki merdane muylusu
alın yüzeylerinde ve tespit
bileziklerinde genellikle
yüzeyde yağ kanalları mevcuttur. Bu durumlarda iki
sıralı rulman iç bileziklerinde, yağ kanallarına ihtiyacı
yoktur (Şekil 7). Eski hadde
makinelerindeki fatura ve
tespit bileziği yüzeylerinde
bulunan yağ kanallarının
tipik profili Şekil 8’de gösterilmiştir. Timken mevcut
yağ kanallarını değerlendirebilir ve merdanelerin aşırı
hızlarda çalıştığı durumlarda bu kanalların sayılarını
ve geometrilerini optimize
edebilir.

4. Yeni hadde makinelerinde, yağ kanalları standart
olarak rulman iç bilezik2. İç bileziklerin dış çapı
lerinin ön yüzlerinde yer
mümkün olabildiği kadar
alır. Bu, iç bilezik ve fatura
büyük değerde olmalıdır.
yüzeyleri arasındaki temas
Fatura veya tespit bileziğinin dış çapı, iç bileziğin çı- bölgesinin yağlanmasını
kıntılı kısmının yuvarlatma sağlar (Şekil 9).
yarı çapının teğet noktasınTimken rulmanlarındaki
da olmalıdır.

standart yağ kanalları,
Şekil 10’ da gösterildiği
gibi rulman iç bileziği alın
yüzeyindedir. Bileziğe karşı
çalışan parçadaki aşınmayı
minimuma indirmek için
kanal ve yüzey arasındaki
kenarlar çok iyi optimize
edilmiştir.

Hadde Makinesi türü:
4-HI hadde makinesi
İş merdanesi nominal çapı:
254 mm
İş merdanesi minimum
çapı: 228,6 mm
Merdane çalışma boyu:
1612,9 mm

5. Bu bölgede eş çalışan bü- Merdane muylu çapı:
tün elemanlar en az 50 HRC’ 139,7 mm
lik sertliğe (tercihen 55-58
Muylu çapının merdane
HRC) sahip olmalıdır.
çapına oranı: 55%
6. Rulman iç bileziği ön
yüzeyi ve merdane muylusu Vidalama mesafesi:
parçaları arasındaki temas 2184,4 mm
yüzeyi mutlaka yağlanmaİş merdanesinin izometrik
lıdır.
görünüşü Şekil 11’de gösterilmiştir.
C. Örnek Uygulama
– Mevcut Çözüm ve
Problemin Tanımı
Bu uygulama 4-HI hadde
makinelerindeki iş merdanelerinde yapılmıştır.
Hadde Makinesi Tasarım
Özellikleri

İş merdanesi çalışma
koşulları
Maksimum eğilme yükü:
167,4 kN (rulman başına)
Maksimum eksenel yük:
60 kN
XXDevamı Yan Sayfada
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Şekil 11: İş merdanesi tasarımı - izometrik görünüş

Şekil 12: Merdane tespit bileziği - izometrik görünüş

Şekil 13: Dört sıralı konik TQOGW 48680DGW-902A3
rulmanın teknik resmi

Şekil 14: Uygulamanın bilgisayar modeli

Maksimum hat hızı: 1036
m/dk (=Minimum
merdane çapındaki merdane hızı 1443 rpm)

metre olarak)
Timken değeri: C90(4) =
240 kN

Merdane tespit bileziği
Bilezik malzemesi: Çelik

Bilgisayar modeli
Uygulamanın bilgisayar
modellemesi Şekil 14’da
gösterilmiştir.

58–60 HRC sertlik (rulman
sertliğiyle karşılaştırılabilir)

Bilgisayar modeli, daha
önce açıklanan iş merdanesi
Yağlama
sınır şartlarına göre oluştuHava + yağ sistemi
rulmuştur. L10 ömür hesapları, %75’lik maksimum yük
Muylu tespit bileziğinin izo- ve %75’lik maksimum hız
metrik görünüşü Şekil 12’de koşulları altında yapılır:
gösterilmiştir. Bileziğin
mevcut tasarımında keskin Eğilme yükü: rulman başına
yağ kanalı köşeleri (0,5 mm 0,75 x 167,4 kN = 125,55
yarıçapında) mevcut. Bkz.
kN
Detay A.
Eksenel yük: 0,75 x 60 kN
Timken rulmanı
= 45 kN
Şekil 13’te, uygulamada
kullanılan iş merdanesi
İş merdanesi dönme hızı:
rulmanının teknik resmi yer 0,75 x 1443 rpm = 1082,3
almaktadır: 4 sıralı konik
d/dak.
rulman TQOGW 48680DGW902A3.
Şekil 15’te verilen, maksimum yüklü sıranın (Sıra 3)
Zarf:
düzeltilmiş rulman yorulma
139.700x200.025x160.340 ömrü (L10a) 8800 saattir.
(İ.Ç. x D.Ç. x Genişlik - mili- Bu hesaplama %75’lik

yüksek olduğu bölgenin
(Şekil 17), muylu tespit
bileziğinin temas yüzeyi
(değerler yerel olarak 150
MPa’nın üzerindedir) olduğu belirlenmiştir. Bu değerler maksimum çalışma
koşullarında hesaplanmıştır
(rulman başına maksimum
167,4 kN’lik eğilme yükü
Problem tanımı - rulman ve 60 kN’lik maksimum
eksenel yük).
iç bilezik yüzeylerinde
aşırı aşınma
Müşterimiz, hat hızını %20 D. Örnek Uygulama artırarak hadde makinesini Timken Merdane Gelişdaha verimli hale getirmek tirme Çözümü
Timken’in önerileri doğrulistemiş ve rulmanlar için
ilave bir zorluk oluşturmuş- tusunda yapılan teknik getur. Böyle bir hat hızında ve liştirmeler sonunda hadde
hadde makinesinde başka makinesinde iyileştirmeye
değişiklikler ve geliştirme- gidilmiştir:
ler yapılmaması durumun1. Rulman iç bilezik
da, iç bilezik yüzeylerinde
yüzeyine yeni yağ kanalları
şekil 16’da da gösterildiği
tasarlanmıştır (Şekil 18).
gibi aşınmalar meydana
Muylu tespit bileziğindeki
gelir. Müşteri, Timken
mühendislik hizmetlerinin aşınmayı olabildiğince
bu konuda desteğini talep azaltmak için iç bilezik
etmiştir. Mevcut rulman se- yağ kanalları için Timken
çimiyle ilgili bildirilen başka tasarımı olan geliştirilmiş
yuvarlatma yüzeyleri
bir sorun mevcut değildir.
kullanılmıştır. Yağ kanalı
Von Mises gerilmesinin en sayısı yarıya düşürülerek
maksimum yük ve hız
koşullarında yapılmıştır ve
her iki yöne uygulanan eksenel yük içindir. Merdane
muylusunun eğilmesinden
dolayı dört sıra arasındaki
yük paylaşımı ve her bir
sıranın rulman ömrü eşit
olmayacaktır.
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Şekil 15: Düzeltilmiş rulman
ömrü L10a görünümü

Şekil 16: Rulman iç bileziğinde şiddetli aşınma Ciddi
oranda adezyon, ısıl çatlama ve pitting.

Şekil 17: Merdane muylusu tespit bileziğindeki
von Mises gerilmesi (revizyon öncesinde)

geçmişi karşısında rekabetçi konumunu korumalı ve
hadde makinesi hızlarını
artırmalıdır. Bu artırma işlemi, beraberinde çözülmesi
gereken birtakım teknik
sorunları da getirir. Hem
Çok yüksek hızda çalışma
için hadde makinesi iş mer- hadde makinesi tasarım
danesinin geliştirme sonuç- optimizasyonuna yönelik
mühendislik desteği, hem
2. İş merdanesi muylu tes- ları: 1. Rulman iç bileziği
pit bileziği yüzeyinden yağ ve muylu tespit bileziğinin de yüksek hız için gelişmiş
temas yüzeyleri arasındaki özelliklere sahip rulmankanalları çıkarılarak, arka
maksimum basma gerilme- lar sunan Timken, geniş
çapın olabildiğince büyüsi 150 MPa’dan 60 MPa’ya, kapsamlı bir uzmanlığa
tülmesi amaçlanmıştır.
sahiptir. Önerilen bu ted%60 oranında azaltıldı.
birler, oldukça zorlu çalışma
3. Muylu bileziği sertliği
2. Timken önerileri doğrul- koşulları altında etkili bir
58-60 HRC’den 55–58
hadde makinesi perforHRC’ye azaltılmıştır (rulman tusunda, rulman iç bilezik
sertliğinden az olması için). yüzeyindeki aşınma önemli mansı sağlar.
oranda azaltıldı. Revizyon
öncesinde yılda 25 rulman Yorum
4. İç bilezik yüzeyi ve
Burada sunulan materyal
değiştiren müşterimiz,
yanındaki muylu bileziği
rulman iç bileziği ve diğer
revizyon sonrasındaki yıl
arasındaki temas noktasının yağlanması için yeni bir içinde yalnızca altı rulman birleşme parçaları (muylu
bileziği ve tespit halkaları)
değiştirdi.
meme eklenmiştir (Şekil
arasındaki aşınma yüzeyine
19).
odaklıdır. İş merdanesi
3. Hadde makinesi operarulmanlarını seçerken ve
törü, hadde makinesinin
5. Yağın kinematik visverimliliğini, tam da plan- onaylarken, merdane muykozitesi ISOVG220’den
ISOVG320’ye yükseltilmiştir. landığı gibi %20 artırmayı lusu aşınması gibi diğer
faktörler de göz önüne
başardı.
alınmalıdır.
Bu revizyondan sonraki
E. Özet ve Sonuçlar
maksimum von Mises
Referanslar
Haddehane işletmecileri,
gerilmesi, hem merdane
1- Harris, T. and Kotzalas,
muylusu tespit bileziğinde değişken bir global pazar
(16 kanallı muylu bileziğine
kıyasla 8 kanallı rulman iç
bileziği) temas yüzeylerindeki basıncının azaltılması
amaçlanmıştır. Yağ kanalı
sayısının azaltılması, Timken iç standartlarına bağlı
olarak gerçekleştirilmiştir.

(Şekil 20) hem de rulman
iç bileziğinde 60 MPa civarındadır. Bu değerler Şekil
17’deki yük koşulları altında
hesaplanmıştır.

M. (2007), “Rolling Bearing
Analysis – Advanced Concepts of Bearing Technology”
2- Association of Iron and
Steel Engineers (1985), “The
Making, Shaping and Treating of Steel,” 10th Edition
3- The Metals Society
(1978), “Flat Rolling: A
Comparison of Rolling Mill
Types”
4- Zygmunt Wusatowski
(1969), “Fundamentals of
Rolling”
5- ISO 281 (2007), Rolling
Bearings – Dynamic Load
Ratings and Rating Life
6- Timken Engineering
Manual – Metals Industry
Edition ( 2013) - The Timken
Company / Order No. 10688
7- Timken Metals Product
Catalog, (2014) - The
Timken Company / Order No.
10675
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SIRIUS ACT Butonlar ve
Sinyal Lambaları
Estetik görünüm, kolay montaj,
yüksek dayanıklılık, IP69K Koruma sınıfı

Kolay Montaj
• Kendi kendine kolayca pano kapağına oturan buton ve
sinyal lambası kafası
• Dönmeyi engelleyici patentli tutucu dizaynı
• Üst üste takılabilir yardımcı kontak blokları
Çevresel etkenlere karşı dayanıklı
• IP69K koruma (yüksek toz ve basınçlı suya karşı dayanıklı)
• Patlamaya karşı korumalı ATEX sertifikalı modüller
• LED kullanımı sayesinde 100.000 saat çalışma ömrü
• 10.000.000 mekanik çalışma ömrü
• Güvenilir, tek bir vida ile pano kapağına sabitleme imkanı
Yüksek seviyede iletişim (Opsiyonel)
• AS-Interface ve IO-Link ile direk bağlantı
• Panoda PROFINET, IO-Link veya AS-Interface ile direk bağlantı
Call Center: 444 0 747

siemens.com.tr
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PC Tabanlı Kontrol ile otomasyon
ve proses teknolojisi tek bir sistemde

www.beckhoff.com.tr/process
Patlamaya karşı korumalı ürünler ve TwinCAT’deki yaygın kullanılan arabirimler ile Beckhoff,
otomasyon ve proses teknolojisini ex bariyer kullanma gereksinimi olmadan Bölge 0/20’ye entegre
etme imkanı sunuyor. Kompakt ve kendinden emniyetli ELX serisi EtherCAT terminalleri, CPX serisi
yüksek kaliteli Panel PC’ler ve Kontrol Panelleri, yüksek hızlı haberleşme teknolojisi EtherCAT,
proses teknolojisi için özelleştirilmiş arabirimler ve TwinCAT kontrol yazılımı ile Beckhoff, proses
teknolojisine uygun geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu, kullanıcıların kendinden emniyetli saha
cihazlarını bariyer gereksinimi olmadan sisteme doğrudan bağlamalarını ve proses teknolojisi ile
entegre kontrol mimarileri gerçekleştirmelerini sağlar.

TwinCAT 3: Proses
teknolojisi arabirimi

X
X
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Panel PC ve Kontrol Panellerden I/O’lara
kadar geniş ürün yelpazesi

