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Sevgili okurlarımız,
TIM Global Grubu olarak tüm Avrupa çapında tek resmi medya partneri olduğumuz HANNOVER
MESSE 2018’de ana tema “Entegre Endüstri - Bağlan ve İşbirliği Yap”. Türkiye’den 200’e yakın
firmanın katılacağı fuarda şirketler; robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların
yanı sıra network platformları sergilenecek. Hannover Messe 400 ‘den fazla uygulama ile Endüstri
4.0 ‘ın en somut örneklerini sunacak. Beş hareketli gün boyunca, yaklaşık 6500 uluslararası
katılımcı, fabrikalar ve enerji sistemleri için en yeni teknolojileri sergileyecek. Etkinliğin 2018
yılındaki Partner Ülkesi -Meksika. Türkiye’den yaklaşık 200 firma burda ürünlerini sergileyecek ve
biz de Hall 9’da H-81 standımızda sizleri bekleyeceğiz. Bu fuardan son gelişmeleri Mayıs sayımızda
sizlere aktaracağız.
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.
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Cep Boyutunda Elektromanyetik Akış Ölçümü
Yardımcı İşletmeler İçin Tak Ve Kullan Özellikli
Bluetooth ile kablosuz
konfigürasyon ve devreye alma
Bluetooth bağlantısı sayesinde, erişimi zor montaj
yerlerinde bile 10 metrelik
bir mesafeden kablosuz
konfigürasyon yapabilir
veya verileri toplayabilirsiniz. Endress+Hauser’in
ücretsiz SmartBlue Uygulaması, kullanıcının tüm cihaz
ve hata teşhis fonksiyonlarda hızlı ve kolay bir şekilde
gezinmesini sağlar. SmartBlue Uygulaması Android
ve iOS’da mevcuttur.
IO-Link teknolojisiyle
optimum sistem
entegrasyonu
Diğer bir öne çıkan özelliği
Picomag, örneğin su akışını güvenli erişim
Endüstriyel proses ölçüm
de IO-Link teknolojisi ile
doğru şekilde ölçmek veya
ve otomasyonunda küçük
yardımcı işletme uygulama- • IO-Link aracılığıyla mevcut proses kontrol sistemleboyutlu, basit, güvenilir
rine dijital veri aktarımı
larında enerji maliyetlerini tüm fieldbus sistemlerine
ve bakım gerektirmeyen
olanağıdır. Tüm konvansiazaltmak için tekrarlanabi- esnek entegrasyon
enstrümanlara olan talep
yonel fieldbus sistemleriyle
artmaya devam etmektedir. lirliğin (tam ölçek değerinin
bir arada kullanılabilen bu
Yeni Picomag, özelliklerin- ±%0.2’si) ve ölçüm değeri • Montaj konumuna göre
iletişim standardı, mevcut
otomatik olarak değişen
den hiçbir ödün vermeden güvenilirliğinin önemli
altyapılara entegrasyon
kullanıcı dostu ekran
olduğu uygulamalarda en
bu gereksinimleri karşısırasında azami esneklik
uygun maliyetli çözümdür.
lamaktadır. Cihaz, iletken
Hata teşhis bilgisi de yer sağlar. IO-Link master,
sıvılarda hem akış hem
kontrol odası aracılığıyla
alan anlaşılır gösterge
Avantajlar
de sıcaklık ölçümü yapar.
kapsamlı veri erişimine olaGeniş ve kullanıcı dostu
SmartBlue Uygulaması
ekran akış, sıcaklık ve totali- nak sağlar. Diğer avantajları
• Endüstriyel su, soğutaracılığıyla Bluetooth ile
arasında cihaz değiştirildikzör değerlerinin hızlı bir
ma veya ısıtma suyunun
kolayca devreye alınan
Picomag, aynı zamanda IO- güvenilir şekilde ölçümü ve şekilde okunmasını sağlar. ten sonra parametrelerin
Operasyon sırasında oluşan otomatik olarak transferi ve
izlenmesi
Link teknolojisi sayesinde
geleneksel yönteme göre
hatalar, ör. yarı dolu boru
kusursuz sistem entegraskablolama için daha az
• Aynı anda akış ve sıcaklık veya aşılmış bir sıcaklık
yonu sağlar. Bu nedenle
sınırı, NAMUR tavsiyesi NE çaba harcanması yer alır.
ölçümü
Picomag, Endüstri 4.0’a
107’ye uygun olarak hata
hazırdır.
teşhis sembolleri araclı• Bluetooth bağlantısı ile
ğıyla görüntülenir. Ekran,
Kompakt tasarımı sayesinde ulaşımı zor yerlerde bile
kolay okuma sağlamak için
Picomag, dar alanlarda bile konfigürasyon sayesinde
montaj pozisyonuna bağlı
çapı 50 milimetreye (2 inç) zamandan tasarruf
olarak otomatik olarak
kadar olan borulara monte
döner. Ayrıca konfigürasyon
• Bluetooth ile çalışan
edilebilir. NPT diş, R diş, iç
kullanımı kolay SmartBlue parametrelerini sadece
diş, Tri-Clamp veya Victauygulaması aracılığıyla tüm cihaza hafifçe vurarak çağıulic gibi çok sayıda proses
cihaz verilerine kablosuz ve rabilir ve izleyebilirsiniz.
bağlantısı mevcuttur.
XXBilgi için Ref No: 55020
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Presleme Makinelerinde Servo Motor
Salınım Hızını kolayca En Üst Seviyeye Çıkarabilme
makinelerinde örneğin
malzemenin ısıtılması için
alt pres noktasında bekletilmesi gereken malzemeler
de işlenebilmektedir.

mel hızla hareket edilir.
Presleme makinesinin hızını
ayarlamak için ayrıca başka
bir imkâna daha sahiptir:
strok yüksekliği de ayarlaServo tahriklerle başarı nabilmektedir. Bunun için
Servo tahriklere sahip pres- tahrik tam turlar ile değil,
aksine sürekli dönme yönü
leme makinelerinin diğer
değiştirilerek çalıştırılır.
presleme makinelerine
göre bazı önemli avantajları Böylece tüm strok mesafevardır. Bu makineler yüksek leri olabildiğince kısa olacak
şekilde ayarlanır ve bu
kaliteyi korurken yüksek
sayede dakika başına düşen
verim sağlar ve çok esnek
bir işleme profiline sahiptir. strok sayısı otomatik olarak
Bu da operatörün presleme artar. Bu imkânlar döngü
Presleme makinelerinin
sürelerinin kısalmasına ve
makinesinin itici çubuğuhızını artırdığında daha
fazla parça imal edebilirdi. nun hızını, pozisyonunu ve böylece %100’e varan bir
verim artışı ve çok daha
yönünü her zaman kesin
Böylece tüm müşterilerini
olarak ayarlayabildiği anla- geniş bir ürün çeşitliliği
memnun ederek çok para
kazanabilirdi. Ancak ne ya- mına gelir. Bunun sağladığı sağlar.
zık ki yüksek hızda ürettiği avantaj presleme işlemi
Servo presleme teknoloürünler artık alışıldığı kadar sırasında salınım hızını
jisi ayrıca yepyeni üretim
kolayca en üst seviyeye
güzel olmuyordu. İşçiliğin
temiz olmaması müşterileri çıkarabilmesidir. İş parçası- süreçlerini mümkün kılar.
kızdırıyordu ve en sonunda na varmadan hemen önce Hareket profilinin istenildiği
frenlenerek dalış sırasında gibi programlanabilmesi
fabrika sahibi daha önce
olduğundan daha az sipariş ilgili malzeme için mükem- sayesinde servo presleme
Bir zamanlar mekanik
presleme makinelerinde
yüksek hızlı spor araba için
metal parçalar üreten bir
fabrika sahibi vardı. Bu fabrika sahibi yaptığı zanaatı
iyi bildiği için sürekli daha
fazla ışıltılı spor araba üreticisi kendisinden kaporta
parçaları almak istiyordu.
Bir anda bu çalışkan adam
bir sorunla karşılaştı. Zor bir
karar vermesi gerekiyordu.

alır oldu. Servo presleme
makineleri kullanmış
olsaydı bunların hiçbiri
olmayacaktı.

Baumüller’in yaptığı
presleme makineleri
3.000 tona varan presleme
kuvvetine sahiptir. Servo
presleme makineleri için
tam kapsamlı sistemleri
şunları içerir: Yüksek torklu
DST2 motorlar:
- sağlam
- dinamik
- farklı mil seçenekleri
- farklı flanş seçenekleri
- çift bobin imkânı
- uygun soğutma
seçenekleri
b maXX 4000 ve b maXX
5000 invertör:
- pik yük cihazları
- yük dağıtımına uygun
- enerji geri kazanımına
uygun
Kontrol ve görselleştirme:
- kullanıcı dostu
- kolay anlaşılır
- internet erişimli
Yazılım:
- Enerji bakımından verimli
presleme profillerinin hesaplanması için teknoloji
kütüphanesi
- Önceden tanımlanmış
eğriler bulunan kütüphane
- Tahrikin en iyi şekilde
tasarlanmasına yarayan
simülasyon araçları
XXBilgi için Ref No: 55008
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Dijital Kontrol Akıllı Analog - Dijital Dönüştürücü
8V’dan 5V’a Kadar Çalışma Ve Hem Analog Çıkış Sensörlerinin
Hem De Dijital Sensörlerin Çoğuyla Uyumluluk
ve kontrol uygulamaları
yaratmak üzere tasarlanmış
yeni bir megaAVR® mikro
denetleyici serisini getiriyor. Entegre yüksek hızlı
Analog-Dijital Dönüştürücünün (ADC) işlem gücü,
analog sinyallere daha hızlı
dönüşümü sağlar ve sonuç
olarak belirleyici sistem
tepkileri verir. Çekirdek
Bağımsız Çevre Birimleri
(CIPs) içeren ilk megaAVR
cihazı olan ATmega4809,
Esneklik göz önüne alınarak görevleri yazılım aracılığı
İster gömülü geliştirmeye
yerine donanımda gerçektasarlanan PIC16F18446
ilk tanıtım olarak, ister
leştirebilir.
ve hesaplamalı entegre
bağlı bir uygulamanın
Analog-Dijital Dönüştürücü
ana denetleyicisine veya
(ADC2), 1.8V’dan 5V’a kadar Bu, kod miktarını düşürür
görevleri daha büyük bir
çalışır ve hem analog çıkış
sistemden boşaltmak
ve pazarlama süresinin
sensörlerinin hem de dijital uzatılması için yazılım
için bir ek bileşeni olarak
sensörlerin çoğuyla uyum- çabalarını olağanüstü
kullanılsın, 8-bit mikro
luluk sağlar. 12 bitlik ADC2, düzeyde azaltabilir. Örneğin
denetleyicinin (MCU) rolü
genişlemeye devam ediyor. daha doğru analog sensör
Configurable Custom Logic
okumaları ve sonuç olarak (CCL) çevrebirimi ADC’yi
Doğal olarak anlamak ve
yüksek kaliteli son kullanıcı çekirdek kesintiye uğramauygulamak basit olmakla
birlikte, Çekirdek Bağımsız verileri sunarak filtrelemeyi dan donanım yoluyla harici
Çevre Birimleri (CIPs), Akıllı özerk olarak yapar. ADC2
tetikleyicilerin özelleştirilçekirdeği yalnızca önceden miş bir kombinasyonuna
Analog ve MPLAB® Kod
Yapılandırıcısı gibi ek dona- belirlenmiş bir zamanbağlayabilir ki bu da güç
nım ve yazılım araçları, hızlı lamanın yerine ihtiyaç
tüketimini azaltırken tepki
duyulduğunda çekirdeği
bir şekilde pazara girmek
süresini geliştirir. ATmeuyandırabildiğinden, siste- ga4809, daha karmaşık
için gereken kod, güç tüketimi ve tasarım çabasını min güç tüketimi düşürülür mikroişlemci (MPU) tabanlı
azaltırken daha fazla işlem ve bu MCU’yu pille çalışan
tasarımlardan işlevleri
uygulamalar için ideal
gücü sağlar. Microchip
boşaltmak için bir sisteme
hale getirir. Bu güç tasarTechnology Inc. (NASDAQ:
de eklenebilir. MCU’da MPU
rufu özelliği aynı zamanda yerine CIP’leri kullanarak
MCHP), müşteri yeniliğini
göz önünde bulundurularak sensör düğümlerinin küçük komut ve kontrol görevleripillerede çalışmasını, son
tasarlanan iki yeni mikro
ni yürütmek gecikmiş tepkikullanıcının bakım malidenetleyici aileyi tanıttı.
lerin azaltılmasını ve sonuç
yetlerini ve genel tasarım
olarak daha iyi son kullanıcı
düşürmesini
etkinleştirir,
deneyimini gerçekleştirir.
Yeni PIC16F18446 mikro
denetleyici ailesi sensör
ATmega4809’un tanıtıdüğümlerinde kullanmak
ATmega4809, bir sonmı, çok uyumlu komut
için ideal bileşenlerdir.
raki nesil Arduino devre

kartının yerleşik mikro
denetleyicisi olarak seçildi.
Atmega4809’un bu devre
kartına eklenmesi, geliştiricilerin daha az zaman
harcamasına ve daha çok
zaman yaratmasına olanak
tanır. Donanım tabanlı
CIP’ler, daha verimli olan
tasarımların oluşturulmasını sağlarken, projeden
üretim hazırlığına geçiş her
zamankinden daha kolay
hale getirir.
Microchip’in 8 bitlik MCU
iş birimi başkan vekili Steve
Drehobl “ATmega4809’un
yeni nesil Arduino kurulunda benimsenmesi, ortaklığımızı güçlendirmekte ve
CIP’lerin ve Akıllı Analog’ın
Arduino platformuna faydalarını getirmektedir” dedi.
Geliştirme araçları
Yeni PIC16F18446 mikro
denetleyicileri, düşük maliyetli programlama ve hata
ayıklama için Microchip’in
en yeni devre içi aracı
olan MPLAB PICkit ™ 4
(PG164140) ile uyumludur.
Zengin özelliklere sahip bir
hızlı prototipleme kartı olan
Curiosity geliştirme kartı
(DM164137), bu MCU’larla
geliştirme başlatmak için
de kullanılabilir. Her iki
geliştirme aracı MPLAB X
Integrated Development
Environment (IDE) ve bulut
tabanlı MPLAB Xpress IDE.
tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, ücretsiz
bir yazılım eklentisi olan
XXDevamı 12. Sayfada
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MPLAB Code Configurator
(MCC), herhangi bir uygulama için çevre birimleri ve
işlevleri yapılandırmak için
bir grafik arayüz sağlar. Geliştirmeye hemen başlamak
isteyen tasarımcılar, hızlı
başlatma kod örneklerini
indirebilir ve sınırlı bir süre
için mevcut olan ücretsiz bir
MPLAB Xpress PIC16F18446
geliştirme kartı sipariş

edebilirler. ATmega4809
ile hızlı prototipleme
ATmega4809 Xplained Pro
(ATmega4809-XPRO) değerlendirme kiti tarafından
desteklenmektedir. USB ile
çalışan kit, hızlı kurulum
için dokunmatik düğmeler,
LED’ler ve uzatma başlıklarının yanı sıra gelişmeyi
hızlandıran çevre birimleri
ve yazılımları yapılan-

dırmak için ücretsiz bir
çevrimiçi araç olan Atmel
Studio 7 Integrated Development Environment (IDE)
ve Atmel START ile sorunsuz
bir şekilde entegre olan
bir yerleşik programlayıcı /
hata ayıklayıcısını sunar.

Mikroelektronika’nın geniş
tıklama kartları kütüphanesinden sensörler,
aktuatörler veya iletişim
arabirimlerinin kolay eklenmesine olanak tanıyan bir
mikroBUS ™ uyumlu sokete
sahiptir.

Curiosity geliştirme kartı
ve Atmega4809 Xplained
Pro değerlendirme kiti
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Solenoid Kilidi
10,000 N’lik Bir Tutma Kuvvetine Sahip
- X ve Y yönünde aktüatör
toleransı: ± 4 mm
- Akçuatör ile solenoid
kilitleme arasındaki mesafe
1… 7 mm maks. 2 ° açı
ofseti İki kanallı giriş sinyali
ile AZM400, ISO 14119 tarafından öngörülen en yüksek
güvenlik taleplerini karşılar.
10,000 N’lik bir tutma kuv- Bu sayede kilitleme fonksiyonu ve koruma kilitleme
vetine sahip olan AZM400
solenoid kilit, özellikle ağır fonksiyonu PL e / kategori
güvenli kabul edilir.
AZM400, Schmersal gü4 / SIL 3’ü yerine getirir.
kapılar için çok uygundur.
AZM400 solenoidi kilidi,
venlikli kilitleme cihazları
özellikle tehlikeli bir duruDudakların sızdırmazlığı
ailesinin motor ile yönetilen iki durumlu bir sistemdir.
mun, örneğin, bir tehlike
veya emniyet kapısının
Başka bir deyişle, bir elekt- yanlış hizalanması nedeniy- oluşturan aşağıya doğru
milli kilitlemeli olan yeni
üyesidir . Bu, sensör tekno- rik kesintisi durumunda
hareket gibi, izolasyonlu
le kapılardaki gerilimlerin
kilitleme cihazı son kilitli
lojili bir kilitleme biriminbekçi sisteminin istenmeoluşması nadir değildir.
den ve motorlu bir kilitleme durumda kalır. Makineyen açılışıyla meydana
Bu sorunu çözmek için
nin herhangi bir çalışma
milinden ve kodlanmış
gelebileceği uygulamalar
AZM400, 300 N’ye kadar
durumunda güvenli çalışma olan yanal kuvvetlere karşı için önemlidir. Koruma
bir RFID etiketine sahip
garanti edilir, çünkü sistem açılma sağlar. Aktüatör, her kilitleme işlevinin etkinbir aktüatör ile birlikte
aşağıya doğru hareket ha- iki tarafta da X ve Y yönle- leştirilmesi için yeni giriş
kilitleme mili içine girdiği
linde ve tehlike arz ederse rinden hareket ettirilebilir. devresi türü, AZM400’ün
iki daimi mıknatısa sahip
bir kilitleme deliğinden olu- bile, güvenlik kapağının
Bu şekilde, kayar muhafa- tüm ortak güvenlik kontrol
şur. Güvenlik kapısı sadece kesilmesi durumunda
sistemlerine bağlanmasını
zalı veya döner koruyucu
doğru konumda olduğunda güvenlik kapağı güvenli bir ekipmanlı uygulamalarda
mümkün kılar. Bu güvenlik
kilitleme mili çıkartılabilir. şekilde kapalı kalır.
kontrol sistemleri hem P /
basit kurulum mümkünKilitleme mili aktüatörün
P hem de P / N çıkışları ile
dür. İzin verilen aktüatör
Uygulama alanları:
kilitleme deliğinde yeterli
ofsetinden dolayı, emniyet donatılabilir. Bunu yap- Ağır kapılara sahip takım kapılarında büyük montaj
bir derinliğe ulaştığında,
mak için AZM400’ün farklı
sistem tarafından etkinleş- tezgahları
sürümleri gerekli değildir.
toleranslarının olduğu
- Makine ve tesis inşaatında yerlerde de kullanılabilir.
tirilir ve koruma tertibatı
güvenlik kapıları
- Aktüatörlü ve motorlu
emniyet kapıları
- Yüksek manuel kuvvetlere
sahip ağır güvenlik kapıları
- Emniyet kapıları, çalışma
ve tehlikeli hareketlerin
önünde
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Otomotiv Fren Sistemleri Üreten Firmada
Vidalı Mil Uygulaması
Yılda 266.000€ Tasarruf Sağlıyor
Zorlu işletme koşullarında,
vidalı millerin optimal yağlanması K1 yağlama ünitesi
kullanılarak sağlanmakta,
böylece yağın kullanım
ömrü büyük oranda uzatılarak, bakım maliyetlerinin
düşmesine bir kez daha
katkıda bulunulmaktadır.

Şirketin AIP katma değer
programı çerçevesinde
NSK, bir otomotiv parçaları
imalatçısına işleme merkezlerindeki tahrik sistemlerini optimize etmeleri için
yardımda bulunarak, altı
kat daha uzun servis ömrü
ve yıllık yaklaşık 266.000€
tasarruf fırsatı yarattı.Image1.jpeg - Yüksek
sıcaklıklar, soğutucular,
yüksek kuvvetler ve yüksek
hassasiyet: tezgâhlardaki
vidalı millerde beklentiler
çok yüksektir (Fotoğraf:
iStock.com/Fertnig)

ma servis ömrü sadece altı
aydır. Sonuç olarak, plansız
duruş süreleri büyük miktarda ek maliyetlere sebep
olmaktaydı.

Tedarikçi, duruş sürelerinin
sıklığını düşürmek için
NSK´nın uzman görüşüne
başvurdu. Bu gibi durumlarda NSK, müşterilerine
başarısı kanıtlanmış AIP
programı çerçevesinde
destek sunmaktadır. Şirket
uzmanlarından oluşan bir
grup, üç tane arızalı lineer
tahrikteki yuvarlanma
yollarını ve yağlama şartİspanya´da global piyasaya larını araştırarak arızanın
sebeplerini belirledi. Sonuç
otomotiv fren sistemleri
olarak, yüksek yüklerin,
üreten bir fabrikada,
yaklaşık 117 vidalı mil, çok penetre eden kesme
sıvılarının ve yüksek ortam
sayıda CNC işleme merkesıcaklıklarının kısa çalışma
zindeki lineer harekete ve
tezgah tabla değiştiricisinin ömrüne sebep olduğu
konumlandırmasına olanak ortaya çıktı.
sağlamaktadır. Ancak,
zorlayıcı gereksinimlerden Bu sorunları gidermek için
ve zorlu çevre koşullarından NSK, özellikle yüksek hız
dolayı vidalı millerin ortala- ve yükler için geliştirilen

vidalı millerin kullanımını
önerdi. Bu ürün çeşidinde,
tamamen uygulamaya
uygun olarak hazırlanan,
müşteriye özel somun
kullanılmaktadır ve yalnızca
vidalı millerde değil, tüm
güç aktarma mekanizmasında eksenel rijidite
sağlayarak makina hassasiyetini arttırmaktadır.
Ayrıca, ön yük birkaç bilya
üzerine yayıldığı için, servis
ömrü de büyük oranda
arttırılmıştır.
NSK´nın önerdiği üzere,
vidalı miller şirketin tescilli,
yüksek performanslı keçeleri X1 ile donatılmıştır. Bu
keçeler herhangi bir kesme
sıvısının lineer sistemden
geçmesini ve vidalı mil
yağlayıcılarının işleme
merkezinin kesme sıvısını
veya soğutucusunu kirletmesini engellemektedir. X1
keçeleri ayrıca olağanüstü
gres tutma özelliklerine
sahiptir.

Deneme esasına dayanarak, iki yeni NSK vidalı
mili İspanya´daki işleme
merkezlerinde kullanılmaya
başlanmıştır. Sonuç olarak
vidalı mil ömrü altı kat
uzatılarak başarılı bir sonuç
elde edilmiştir. Ayrıca, kurulumdan bu yana herhangi
bir arıza meydana gelmemiştir.
Otomotiv tedarikçisi artık
daha düşük yedek parça
maliyetinden ve hepsinden
önemlisi üretimdeki duruş
zamanlarındaki kaydadeğer
düşüşten faydalanabilir.
Yıllık maliyet tasarrufu
yaklaşık 266.000€ olarak
gerçekleşmiştir.
NSK uzmanları tarafından
gerçekleştirilen vidalı mil
güncellemeleri, büyük
masraflara girilmeden ve
tezgâhı çevreleyen yapıda
bir değişiklik yapılmadan
gerçekleştirilebilir.
Görsel1: NSK´nın X1 yüksek
performanslı keçeleri, kirin
vidalı millerden geçişini
kusursuz bir şekilde önlemektedir.
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Yeni Sinyal Bölücü Ailesi
Kolay Kurulum ve G / Ç Aralıklarının Hassas Ölçeklendirilme

Acromag, tek bir akım, gerilim veya sıcaklık giriş sinyalinden iki orantılı 4-20mA
çıkışını kontrol etmek için
USB ile programlanabilen
Windows veya Android
programlı dört güdüleyici
tespitli / amplifikatör modelini piyasaya sürdü.

ve özgür yazılım ile çeşitli
işletim ayarlarını mümkün kılar. İki telli cihazlar
hızlı kurulum için takılabilir
terminalleri içerir ve her
iki çıkış döngüsünden güç
kazanabilir. Lavabo veya
kaynak çıkış kablolama
bağlantıları desteklenmektedir. Sağlamlaştırılmış bir
Acromag izole sinyal
tasarım, elektriksel sese ve
bölücü / çoğaltıcı yeni
aşırı gerilim korumaya karşı
SP230 serisi, daha kolay
yüksek bağışıklık ile -40 ila
kurulum ve kurulum için
80 ° C arasında güvenilir
tasarlanmıştır. Geniş bir
bir şekilde çalışır. UL / cUL
algılayıcı sinyal yelpazesini Sınıf 1 Bölüm 2, ATEX Bölge
kapsayan dört model,
2 ve IECex tehlikeli konum
tek bir akım, voltaj veya
onayları bekliyor. Fiyatlar
sıcaklık girişi ile orantılı, çift sadece 250 $ ‘da başlıyor
4-20mA çıkışları sağlar. Bir
Windows PC veya Android “Yazılım destekli kurulum,
cihazına USB bağlantısı,
iki kablolu döngü destekli
g / Ç aralıklarının basit,
kurulum ve çıkarılabilir
hassas konfigürasyonunu
kablo terminal bloklarının

kombinasyonu SP230’ları
sinyal bölme / kopyalama
uygulamaları için en uygun
çözüm haline getiriyor.
Ayrıca, bir dizi giriş, çıkış
ve güç gereksinimlerini
destekleyen çeşitli modeller
ile gelecekteki sinyal denetleme projeleri için bu seride
güvenle standartlaştırabilersiniz “, diyor Acromag İş
Geliştirme Müdürü Robert
Greenfield.

üniteler, toroid algılayıcı ±
20mA veya 0-20mA DC girişleri ve 0-20A AC sinyallerini desteklemek için yaygın
olarak ayarlanabilir. Gerilim
modelleri, tek kutuplu veya
çift kutuplu sinyalleri ±
1V’dan ± 150V DC’ye, çoklu
seçilebilir aralıklarla dönüştürür. Isıl çift üniteleri, ±
100mV girişlerin yanı sıra
sekiz farklı algılayıcı tipi (J,
K, T, R, S, E, B, N) kabul eder.

Birçok SP230 serisi özellikler, çok değerli ve
faydalıdır. Ortak bir USB
portu, maliyeti yüksek özel
adaptörler olmadan yazılım
konfigürasyonunu mümkün
kılar. Yazılım menüleri, G / Ç
aralıklarını hızla ayarlamanıza ve DIP anahtarlarının
destekleyemediği seçenekleri seçmenize izin verir. Her
çıktı farklı bir giriş ölçekleme aralığı kullanabilir. Çıkış
kelepçesi seviyeleri, hata
koşullarını tanımlamak için
özel veya NAMUR ile uyumlu değerler için kullanıcı
tarafından yapılandırılabilir.
Sıcaklık girişi modelleri,
seçilebilir upscale / downscale algılayıcı arıza tespiti
ekler. Artı, çok düşük bir 7V
yükü güç eklemeden mevcut döngülerde kullanıma
izin verir.

Tüm modeller yüksek
doğruluk, üstün gürültü
direnci ve hızlı tepki süresi
sağlar. Ayrıca, çok düşük
sıcaklıkta sürüklenme ile
mükemmel doğrusallık ve
kararlılık sergilerler. 1500V
AC izolasyon, girişi her çıkış
devresinden güvenle ayırır
ve sürekli 250V AC (354V
DC) koruma sağlar. Üst düzey dalgalanma bastırma,
zararlı geçici sinyallere karşı
daha fazla koruma sağlar.

Her model çeşitli sinyal
türlerini barındırır. Mevcut

Bu üniteler aynı zamanda mükemmel mekanik
bütünlük sergiler. SP230
bölücüler 25g şok ve 4g
titreşime kesinlikle dayanabilirler. Çıkarılabilir vidalı
terminal blokları, güvenli
kablo bağlantıları sağlar.
Ve yaylı DIN ray klipsleri
kolay kurulum, ayarlama
veya çıkarma ile güvenilir
montaj sağlar.
XXBilgi için Ref No: 55014

MULTILAM TECHNOLOGY

Yüksek güç kontakt çözümlerinin geleceği
Staubli Elektrik Konnektörleri tarafından üretilen MULTILAM ﬂexo line‘ ın yeni ML-CUX‘ i, güç aktarımı ve dağıtımı için sıkılık ve yüksek güç yoğunluğu gerektiren yüksek temas çözümleri için
üretilmiştir.
ML-CUX, kalite ve en iyi fiyat performansı oranında uzun ömürlülük sunar.
႑

İki komponentli kontakt yapısı

႑

Yüksek akım ve kısa devre taşıma kapasitesi

႑

Yüksek çalışma aralığı

႑

Kolay monte edilebilir dikdörtgen montaj oluğu

႑

Toplam sahip olma maliyetinde azalma

႑

Stabil performanslı, çok yüksek kullanım

႑

%100 test edilmiş ürün özellikleri

www.staubli.com/electrical

Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries.
© Stäubli 2018 | Photocredits: Stäubli
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Bina Otomasyonu
Tüm Bina Sistemlerinin Mühendislik
Ve Kontrolünü Tek Bir Yazılım
Platformunda Yönetme
Beckhoff yeni yazılım neslini tanıttı: TwinCAT 3 Bina
Otomasyonu Analytics ve Scope ile birlikte HMI ve IoT için
TwinCAT 3 modülleri ile bütünleşiyor ve bina otomasyonu
için tüm önemli işlevleri tek bir araçta bir araya getiriyor.
Tüm bina sistemlerinin mühendislik ve kontrolünü tek bir
yazılım platformu üzerinde yönetmek, temel IoT iletişimi,
bina verilerinin bulut-tabanlı analizi ya da kişiselleştirilmiş
işletmen arayüzlerinin hızla oluşturulması gibi önemli
yararları ortaya çıkarıyor.
Tam Visual Studio® integration, bütünleşik bir mühendislik
ortamı, tek bir işleyiş süresinde modüllerle karşılıklı etkileşimde bulunan sekiz programlama dili, kaynak kodunun basit yeniden kullanılabilirliği ve suitin farklı kontrol platformlarında ölçeklenebilirliği. TwinCAT 3 Bina Otomasyonu’nun
TwinCAT 3 içerisinde mevcut sayısız yazılım modülü ile
uyum sağlaması, sistem bütünleştiriciye, bina otomasyonunda bulunan tüm işlev ve sistemleri içeren kapsamlı bir

araç kutusu sağlıyor, mühendislik çalışmalarını azaltırken
sistem kalitesini iyileştiriyor. TwinCAT HMI yazılımı kullanarak, kullanıcılar hızla isteğe uyarlanmış işletmen arayüzleri
oluşturabilir ve çalışma sırasında basit yönelim ve sezgisel
gezintiden yarar sağlayabilirler. TwinCAT IoT ile, bireysel
bina otomasyon bileşenleri için dışarıdan destek almak veya
bulut hizmetlerinin kullanımı için bulut bağlanabilirliği PCtabanlı kumandalardan kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Bulut tabanlı bina verilerinin analizi de, TwinCAT Analytics
kullanan PC tabanlı kumandalarla doğrudan bütünleştirilebilir. Bu, en üst düzeyde şeffaflık, basitleştirilmiş kestirimci
bakım ve olası hatalara karşı artırılmış güvenlik sağlar.
Kumandaya büyük bir veri salınımgözler bütünleştirilmiş
gibi, TwinCAT Scope büyük veri miktarlarının net görselleştirilmesini kolaylaştırır ve hızlı kıyaslama yoluyla veri şeffaflığı
ile ölçümlenen verilerin değerlendirilmesini artırır.
XXBilgi için Ref No: 55009

İki Bileşenli Jel Enkapsülant
Çıkarılabilirlik Ve Optik Berraklık
streslere karşı korur. MasterSil 170 Jel’in en dikkat çeken
özelliği, kür sonrası narin bileşenleri yeniden kazanmak için
sunduğu yeteneğidir. “ Bu çok yönlü kompozisyon suya karşı
oldukça dayanıklıdır, çatlamaksızın şiddetli termal döngülere dayanabilir ve sertleştikten sonra çok düşük fire sayısına
sahiptir. Bu yumuşak, esnek ve uyumlu silikon sistemi yeniden onarılır ve sertlik girinimi 65 mm’dir. Mastersil 170 Jel
yarım pint, tam pint, kuart, galon ve 5 galon kiti kaplarında
kullanılabilir. Raf ömrü orjinal, açılmamış kaplarda 75°F’de
6 aydır. Master Bond 170 Jel elektriksel izolasyon özellikleri,
Kıdemli Ürün Mühendisi Rohit Ramnath “MasterSil 170 Jel
titreşime dirençli ve termal döngü özelliklerine sahip yüksek
mükemmel optik berraklığa sahiptir” diyor. 1.42’nin düşük
sıcaklık dirençli ve ilki bileşenli bir silikon jeldir. Bu düşük
bir kırılma indeksine sahiptir. Ek olarak, mükemmel elektriksel izolasyon özellikleri sergiler, 1 inçin üstündeki kalınlık- baskı sistemi optik berraklık ve çıkarılabilirlik özelliklerlne
larda sertleşebilir, hassas elektronik/optik bileşenleri termal de sahiptir.
Master Bond MasterSil 170 Jel mükemmel akışkanlık ve
enkapsülant uygulamaları için iki bileşenli bir sistemdir.
Karışımın viskozitesi 1,000 cps’ye kadar düşük, karıştırıldıktan sonra uzun ömürlü (100 gr yığım için 2-4 saat),
sertleştiğinde düşük bir ekzoterm ve dağıtımı kolaydır. Bu
solventsiz silikon ürünü çapraz bağlama için havaya maruz
bırakmayı gerektirmez. Ağırlığa uygun bire bir oranı ile 75°F
veya yüksek sıcaklıklarda daha hızlı sertleşir.

XXBilgi için Ref No: 55030

PIC® & AVR® MCUs
Birlikte İmkanlarınız Sınırsız

Teknolojiyi daha akıllı, daha verimli ve herkes için erişilebilir kılmak istiyorsunuz. Tasarım
sorunlarınızı çözmenizi kolaylaştıracak ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak
ürün ve gereçler geliştirmek Microchip’in tutkusu. Portföyünde 1,200’den fazla 8-bit PIC®
ve AVR® mikrokontrollere sahip olan Microchip; yalnızca sektörün en büyüğü olmakla
yetinmiyor—geliştirme süresini ve güç sarﬁyatını azaltırken sistem performansını
artırmak için en son teknolojileri kullanıyor. Uygun maliyetli ve piyasada bulunabilen
MCU’ların geliştirilmesinde toplam 45 yıllık deneyimiyle Microchip yenilikçi geçmişi ve
teknik mirasıyla, tercih edilen bir tedarikçi.

XXBilgi için Ref No: 54924

Anahtar Özellikler
Otonom çevre birimleri
Düşük güç (sarﬁyatında) performans sunması
Dayanıklılıkta sektör lideri
Kolay geliştirme

www.microchip.com/8bitEU
Microchip ismi ve logosu, Microchip logosu, PIC ve AVR; ABD ve diğer ülkelerdeki “Microchip Technology Incorporated”ın tescilli markalarıdır. Tüm diğer markalar kendi resmi sahiplerinin tescilli markalarıdır.
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Düşük Maliyetli Hata Ayıklama ve Programlama
PIC® Mikrodenetleyicileri, Dijital Sinyal Denetleyicileri Ve
Araç CEC1702 Donanım Şifreleme Özellikli Aygıt Ailesini Destekler

AspenCore’un 2017 Gömülü
Pazar Çalışmasına göre,
hata ayıklama süreci
önemli birçok gömülü
tasarım mühendisinin
iyileşmeleri görmek istediği
bir önemli bölge olmaya
devam ediyor. Bu ihtiyaçları
karşılamak ve geliştirme
deneyimini çoğaltmak için,
Microchip Technology
Inc. MPLAB® PICkit TM
In-Circuit Debugger’ı tanıtmaktadır: Düşük maliyetli
PICkit 4 devre programlama
ve hata ayıklama geliştirme
aracı, beş kat daha hızlı
programlama, daha geniş
gerilim aralığı (1.2-5V),
gelişmiş bir USB bağlantısı
ve daha fazla hata ayıklama
arayüzü seçenekleri sunarak, popüler PICkit programlayıcısının yerini alacağı
anlamına gelmektedir.
Microchip’in PIC® mikrodenetleyicileri (MCU’lar) ve
dsPIC® Dijital Sinyal Denetleyicileri (DSC’ler) des-

grafik kullanıcı arayüzünü
kullanarak hata ayıklamayı
ve programlamayı mümkün
kılar. Araç, yüksek hızlı USB
2.0 arabirimi kullanılarak
tasarım mühendisinin bilgisayarına bağlanır ve hedeDüşük maliyetli programfe, 4 telli JTAG ve akışlı veri
lama ve hata ayıklama
ağ geçidine sahip seri tel
çözümü bu 8 bitlik alanda
hata ayıklama gibi gelişmiş
tasarlananlar için idealdir,
fakat aynı zamanda kısmen arabirimleri destekleyen 8
pimli tek sıralı üstbilgi üze300 mHzlik yüksek perrinden bağlanabilir. Ayrıca,
formanslı karttaki ATSAME70Q21B mikrodenetleyi- 2 telli JTAG ve In-Circuit Seci sebebiyle 16 ve 32 bitlik rial Programming ™ (ICSP)
geliştirmeye de mükemmel uyumluluğunu kullanan
demo kartlar, başlıklar ve
bir biçimde uygundur.
Daha hızlı programlama sü- hedef sistemler için geriye
resinin yararları, geliştirme dönük olarak uyumludur.
esnasında daha az bekleme
ve daha iyi üretkenliktir. Bu Yeni arayüzler bu düşük
özellikle daha geniş bellek maliyetli aracı Microchip’in
CEC1702 donanım şifrekapasiteleri olan 32 bitlik
mikrodenetleyiciler tasarla- leme özellikli cihazlarıyla
uyumlu hale getiriyor. Bu
nırken önemlidir.
düşük-güçlü fakat güçlü 32
Bit MCU kolay kullanımlı
PICKit 4 geliştirme aracı
MPLAB X Integrated Deve- şifreleme, kimlik doğrulalopment Environment (IDE) ma ve özel ve genel anahtar
teklemenin yanı sıra, araç
CEC1702 donanım şifreleme
özellikli aygıt ailesi için hata
ayıklamayı ve programlamayı da destekler.

yetenekler sunar. CEC1702
kullanıcıları artık programlama ve hata ayıklama
için üçüncü şahıs araçlara
yatırım yapmaktan ziyade
Microchip’in geliştirme
araçlarını ve desteğini kullanarak yararlanabiliyor.
Microchip’in Geliştirme
Sistemleri yöneticisi Rodger
Richey “Daha iyi ve daha
hızlı geliştirme araçları
pahalı olmak zorunda
değil” dedi. “MPLAB PICkit
4 programcısı tasarım mühendisinin PIC ile çalışmak
için ihtiyaç duyduğu özelliklerin yanı sıra dsPIC ve
CEC1702 cihazları, gelecekteki ürünleri destekleyebilecek özelliklere de sahiptir.
Misyonumuz sektördeki en
yüksek performanslı ve en
kolay kullanımlı geliştirme
araçlarını uygun bir fiyata
sağlamaktır.
XXBilgi için Ref No: 55035

Fiber Markalama

Multi İkaz Lambaları

20W Lazerli Bilgisayarlı Ve
Bilgisayarsız Olmak Üzere Seçenekli

7 Farklı Ses Kademesi,
4 Farklı Işık Fonksiyonu

Bir çok sektörde yaygın
olarak kullanılan markalama lazerleri içinde, konsept
tasarımı ile dünyanın en
küçük portatif OPTO Dış
Ticaretin piyasaya sunduğu
OPTOLASE fiber markalama
20w lazerli bilgisayarlı ve
bilgisayarsız olmak üzere
seçeneklidir. Lazerle Markalama işlemi bir çok sektörde imalatçıların tercihi haline gelmiştir
bunun nedeni ise lazer markalama işlemi uygulanan metaryele
ayrı bir kalite katar görsel açıdan temiz ve gösterişli bir işlemdir.Diğer bir nedeni ise; lazer markalama teknolojisi getirdiği
yenilikler ile hem zaman hem fazla malzeme sarfiyatını ortadan
kaldırarak maliyet oranını ciddi ölçüde düşürür. Bünyemizde bulunan 20-30-50w lazerleri ve işlevlerini test etmeniz ve detaylı
bilgi almanız için sizleri firmamıza bekliyoruz.

İLX Otomasyon tarafından
üretilen ikaz lambaları özel
tasarım gerektiren her türlü
ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini
sağlamaktadır. İlx marka ikaz
lambalarında DC 24V ve AC
220V multi seçeneğiyle birlikte son kullanıcının ayarlayabildiği 7 farklı ses kademesi, 4
farklı ışık fonksiyonu bulunur.
Bunlar; 1) Sabit : sürekli ışık yayan foksiyon 2) Döner : ikaz
lambasının içerinde ışığın dönerek yayılım yapantığı fonksiyon
3) Flaşör: Işıkların eşit süreli olarak yanıp söndüğü fonsiyon
4) Çakar: ışıkların hızlı bir şekilde yanıp söndüğü fonsiyon
tipidir. 5 ayrı renk seçeneğiyle sunulan ürünlerde, renkler; kırmızı, sarı, mavi, yeşil, beyaz olarak seçilebilmektedir. Bunların
yanında gövdemiz ABS olup,lenslerimiz kolayca değişebilmektedir.Ledlerimiz darbelere ve titreşimlere karşı yüksek ölçüde
dayanıklı olması sayesinde uzun ömür ve çalışma garantisi
verilmektedir.
XXBilgi için Ref No: 55024

XXBilgi için Ref No: 54525

XXBilgi için Ref No: 55043
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Endüstriyel Hat
Tarama Kameraları
Yüksek Hızlı Tek Renkli, Genişletilmiş Küçük
Boyutlu Ve Ekeonomik Tarama Kameraları
JAI A/S bir dizi yüksek hızlı endüstriyel hat tarama ve
alan tarama kamerasını sunmaktadır. JAI, şirketin Sweep
serisinde iki yeni yüksek hızlı tek renkli hat tarama kamerasını piyasaya sürmektedir. 4K (4096 piksel) CMOS tek renkli
hat sensörü ile donatılmış olan SW-4000M-PMCL modeli
200 kHz (200,000 hat/saniye) düzeyinde bir tarama oranı
sağlamaktadır. Diğer yeni tek renkli model olan Sweep SW8000M-PMCL, 100 kHz (100,000 hat/saniye) yüksekliğinde
tarama oranı sunan 8K (8192 piksel) CMOS hat sensörüne
sahiptir. Her iki kamerada F-lam ve M42 lam ile gelmekte
olup 8 ve 10-bit veri çıkışı Camera LinkDeca arayüzü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

çoklu-ROI yeteneği katan Sony’nin IMX250 sensörü temel
alınarak üretilirken, GO-5101M-PGE ve GO-5101C-PGE (tek
renkli ve renkli) modellerinde IMX264 temel alınmıştır. Tüm
modeller, dört modelinde tam çözünürlükte 22.7 kare/saniye görüntü almasını sağlayan düşük ses, yüksek dinamik
aralık, küresel perde ve enerjisini kendi sağlayan GigE Vision
arayüzüne sahiptir. GigE Vision modellerine ek olarak, JAI Go
Serisini iki yeni USB3 Vision modeli ile genişletmektedir;

74 kare/saniyede sağlanan 5 megapiksel ile GO-5100-USB
(Sony IMX250 temelli) ve 160 kare/saniye sağlayan 2.35
megapiksel kamera (GO-2400-USB) (Sony IMX174 temelli).
Bahsi geçen Go-5101 modelleri (Sony IMX264) yakında
JAI’nin küçük boyutlu endüstriyel alan tarama kameraların diğer Go serisi kameralar gibi aynı kompakt boyutu korurken 35.5 kare/saniyeye kadar görüntü sağlayan, enerjisini
Go Serisi’ndeki yeni kameralar arasında yer alan dört yeni
5-megapiksel kameranın tamamında Sony PregiusTM CMOS kendisi sağlayan mini kamera bağlantı linki ara yüzü ile
sensörleri (2464 x 2048 piksel) temel alınmıştır. GO-5100M- sunulacaktır.
PGE ve GO-5100C-PGE (tek renkli ve renkli) özellik listesine
XXBilgi için Ref No: 55071

PROFIBUS Bağlantısı
PROFIBUS Modülü Gerçek Bir 32-bit ARM
Cortex-M4 Mikro Denetleyicisine Dayanıyor
Endüstriyel veri iletişimi uzmanı Deutschmann Automation, UNIGATE IC PROFIBUS modülünün 2018 yılının gömülmüş dünyasındaki 2 numaralı salonunda, 629 kabinini
geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Güçlü hepsi bir arada
veri yolu terminali, bir terminal cihazında veya algılayıcı sisteminde basit ve hızlı kurulum sağlar ve güvenilir PROFIBUS
bağlantısı sağlar. UNIGATE IC ürünleriyle, geliştirme maliyetleri ve ağa bağlanabilen sistemlerin piyasaya sürülmesi
önemli ölçüde optimize edilebilir.
Deutschmann, UNIGATE IC PROFIBUS daha da geliştirilmesi
ile endüstriyel Ethernet çözümlerinin pazara girmesine rağmen devam eden endüstriyel ağ sistemi modüllerine hala
güçlü bir şekilde cevap veriyor. Bununla birlikte, modüllerin
performans talepleri yakın zamanda arttı ve bu nedenle;
ürünleri modern görevlere uyarlamak mantıklıdır. Deutschmann ayrıca ürün portföyünden diğer endüstriyel ağ sistemi modüllerinin daha güçlü versiyonlarını geliştirmeyi de

planlıyor. PROFIBUS ilk adımdır. Yeni UNIGATE IC PROFIBUS
modülü gerçek bir 32-bit ARM Cortex-M4 mikro denetleyicisine dayanıyor. Elbette güçlü modül, Deutschmann
mevcut PROFIBUS ürünleriyle pim ve işlevle uyumludur ve
bu nedenle esnek bir şekilde kullanılabilir ve çok az çaba
sarf edilerek değiştirilebilir. Bu nedenle, gerekirse, terminal
cihazlarını kolaylıkla yükseltmek olasılığı vardır. Hepsi bir
arada veri yolu terminalinin terminal cihazına protokol
bağlantısı için mevcut komut dosyaları kullanılmaya devam
edilebilir. Komutlar, Deutschmann Automation tarafından
geliştirilen betik dili kullanılarak programlanabilir. Tüm
modüllerin tutarlı uyumluluğu, UNIGATE IC PROFIBUS
çözümlerinin uzun süreli kullanılmasını sağlar.
Güçlü UNIGATE IC PROFIBUS modülü sırasıyla 3.3V ve 5V
besleme gerilimleri için iki versiyon halinde mevcuttur. Yeni
ürün 2018 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
XXBilgi için Ref No: 55015

XXBilgi için Ref No: 54274
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İki Bileşenli, Gümüş İletken
Epoksi Yapıştırıcı Sistemi
Elektronik, Elektrik, Bilgisayar, Yarı
İletken, Mikrodalga, Cihaz Ve Otomotiv
Endüstrisinde
Master Bond EP77M-F, oda sıcaklığında çok hızlı kürlenmek üzere formüle edilmiş, yüksek performanslı bağlama
için iki bileşen, gümüş dolgulu, elektrik iletken bir yapıştırıcıdır. İki parçanın büyük kısmının aksine, gümüş iletken
epoksi sistemleri, EP77M-F, ağırlık veya hacim olarak bire
bir karışım oranına sahiptir. Çok düşük miktarlarda bile
karıştırıldığında bile çevre sıcaklığında 10-20 dakika içinde
ayarlanacaktır. Daha sonra, oda sıcaklığında tamamen
kürlendiğinde1,800 psi’den daha fazla bir bağlama mukavemeti geliştirir. Elektrik iletkenliği hızla gelişir ve ilk önce
30-60 dakika içinde saptanabilir. Tam kür genellikle oda
sıcaklığında yaklaşık 24 saat sürer. % 100 reaktiftir ve herhangi bir seyreltici veya çözücü içermez. Kürleşmiş sistemin
hacim direnci çok düşük bir 10-3 ohm-cm dir.

EP77M-F, dikey yüzeylerde bile minimum sarkma veya
damlama ile uygulanabilir. Bununla birlikte, ağırlıkça%
5-10 oranında uygun bir çözücü (ksilen, aseton, MEK vb.)
Ekleyerek daha ince (akışkan) hale getirilebilir. Yüksek
mukavemetli bağlar -60 ° F ile + 250 ° F arasındaki geniş
sıcaklık aralığında termal döngüye dikkat çekici şekilde
adapte edilebilir ve su, yağ ve organik çözücüler gibi kimyasallara karşı dirençlidir. Metallere, camlara, seramiklere,
sertleştirilmiş lastik ve birçok plastiklere yapışma mükemmeldir. A ve B bölümleri ikisi de gümüş renklidir. Master
Bond EP77M-F yapıştırıcı elektronik, elektrik, bilgisayar, yarı
iletken, mikrodalga, cihaz ve otomotiv endüstrisinde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 55031

Bağımsız Vakum
Plazma Sistemi
Vakum Sistemi, Plazma Haznesi, Kontrol Elektroniği Ve 40Khz
Güç Kaynağı Tek Bir Muhafazada
Nordson MARCH, bir Nordson şirketi (NASDAQ: Plazma
işleme teknolojisinde küresel bir lider olan NDSN, Yüzey
İşleme kategorisinde yeni nesil RollVIA™ plazma sistemi için
2018 Yeni Ürün tanıtımı (NPI) ödülünü aldığını duyurdu.
Sistem gelişmiş yapışma için yüzey aktifleştirme, karbon
giderme ve daha temiz yüzeyler için descum/ desmear için
ve baskılı devre kartı (PCB)) üretimi sırasında iç bakır düzlemleri arasında az miktarda dielektrik kirlenmeyi ortadan
kaldıran etchback gibi plazma uygulamaları için kullanılır
RollVIA, 25 mikron kadar ince al tabakaların tek tip plazması
muamelesi sağlar.
RollVIA, esnek PCB üretimi için üretimden kanıtlanmış
rulodan ruloya malzeme taşıma özelliğine sahip tamamen
kendi başına çalışan bir plazma sistemidir. Vakum sistemi,

plazma haznesi, kontrol elektroniği ve 40khz güç kaynağı
maliyet verimliliği için tek bir mahfazada yer almaktadır.
Entegre rulodan ruloya madde taşıma sistemi rulo kontrol
hızını, gerginliğini ve alt tabakalar için kenar yönlendirmeyi
hatasız olarak kontrol etmeyi sağlar. Optik bazlı kenar
kılavuzu algılama, geri sarma sırasında güvenilir bir kontrol
sağlar. Yükleme ve boşaltma bölümlerine üç kapıyla kolay
erişim sağlayan basit bir alt tabaka yüklemesidir. Sistem
dikey işleme için yapılandırılmıştır, böylece eşit plazma
uygulaması alt tabakanın her iki tarafına uygulanabilir, böylece ürün kalitesi ve verimliliği en üst düzeye çıkarılır. Hızlı
vakum pompası indirme ve işlem döngüsü süreleri, çıktı ve
verimlilik katmaktadır. Süreç gereksinimlerini karşılamak
için 1, 3 veya 5 plazma hücreleriyle yapılandırılabilir.
XXBilgi için Ref No: 55040

Ethernet Live Monitorü (ELM)
Düzensizlikleri, Sesli Olmayan Ve Görünmeyen Hataları Otomatik Olarak Belirler
RUETZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ ile Ethernet Live Monitor gerçek
zamanda hata analizlerini en iyi duruma getiriyor. Otomotiv
veri iletişiminde uzman olan RUETZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
otomotiv ağlarındaki veri aktarımlarının akıllı ve verimli hata
analizi için yeni Ethernet Live Monitorü (ELM) sunuyor. Ethernet Live Monitor düzensizlik tespit ettiğinde, veri kaydediciyi
harekete geçirerek ilgili verilerin kaydını başlatır. İki versiyon
halinde mevcuttur. Ethernet Live Monitor 1000BASE-T, donanıma bağlı paketleri zaman damgalarıyla gösteren harici bir
Ethernet Tap’ı (Terminal Access Point /Terminal Erişim Noktası) kullanır. Ethernet Live Monitor 100BASE-T1’de bu TAP’ı
halihazırda uygulanmıştır. Yapılandırma ve görüntüleme
için, test mühendisleri basit bir PC’ye ihtiyaç duyarlar. Live
Monitör mevcut test sistemlerine veya AVB / TSN’nin sistem
içi teşhisi için test araçlarına kolayca entegre edilebilir.
Akıllı Veri Yönetimi ile Canlı Test
Ethernet Live Monitor çeşitli karışık algoritmaları vasıtasıyla
canlı akışta hatalar saptar. Daha sonra ilgili verileri kaydet-
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mek için veri kaydediciyi harekete geçirir. Düzensizlikleri,
sesli olmayan ve görünmeyen hataları otomatik olarak
belirler. Ek olarak, veri kaydediciye bir hata tanımlaması
gönderir ve daha sonra etkili hata analizi için alan izleriyle
saklar. Takip eden analiz sırasında, test mühendisleri hangi
problemin ve zaman damgasının aranacağını hali hazırda
biliyorlar. Ek olarak, veri kaydedicilerin daha az depolama
alanı sağlamaları gerekmektedir. Ethernet Live Monitor
orijinal bağlantıyı etkilemeksizin veri çerçevelerini doğrudan
veri yolunda tarar. Böylece, RUETZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ akıllı
veri yönetimi sağlar; yalnızca tam olarak ilgili veriler kaydedilir ve hatalar ilgili günlük dosyasına raporlanır. IEE 802. 1AS
1722/1722a için, müşteriye özel test algoritmaları tarafından
genişletilebilen 40’dan fazla karışık test algoritmaları içerir.
Ek olarak, düşük güç girişi, dayanıklı bir gövde, pasif soğutma
ve EMC korumalı alüminyum mahfaza sunuyor. Sonuç olarak,
araç testi için mükemmel bir niteliktedir. Ayrı bir çevrimdışı
analiz aracı da mevcuttur.
XXBilgi için Ref No: 55049

Precision Line – WPSFN

Güçlü, kompakt ve minimum titreşim
m.

Maksimum hassasiyet ve tasarım gereksinimleri için,
dik açılı (90°) yeni redüktörümüz.
Flanşlı çıkış mili ve delikli mil yapısı ile dizayn edilmiş spiral
diş yapısında en küçük ölçülere sahip dik açılı (90°) redüktör
WPSFN, yüksek tork ve maksimum hassasiyette sonuçlar
meydana getirebilen güçlü bir tahrik çözümüdür.

XXBilgi için Ref No: 54264

Daha fazla detay için:

www.neugart.com
Daniel Baum, Tasarım ve Geliştirme
Neugart Standart Redüktörler
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Maliyete Duyarlı Uygulamalar
İçin Panel PC‘ler Ve Kontrol
Panelleri
10.1-inç Geniş Ekranlı Görüntüleme İle
İlk kez 7-inç ekranla satışa sunulmuş olan Beckhoff’un yeni
fiyat/performans sınıfı dokunmatik paneller ürün yelpazesi,
10.1-inç geniş görüntü ekranlı üç gömme cihazla genişledi.
Maliyete duyarlı alt ila orta performans aralığı PC-tabanlı
kontrol teknolojisi artık bireysel uygulama gereksinimleri
doğrultusunda daha ince ve daha hassas ölçeklendirilebiliyor.1024 x 600 WSVGA çözünürlüğe sahip modern geniş
ekran formatındaki TFT dokunmatik ekranlı yeni paneller
kapsamlı işletim ve görselleştirme seçenekleri için yolu açıyor. 10.1-inç diagonal ekranlarda 16,7 milyon renkle üstün
görüntü kalitesi buna ekleniyor. Giriş düzeyine son eklenenler arasında yer alan iki fansız Panel PC ve tamamen pasif
Kontrol Paneli, küçük ve orta ölçekli makinelerde, üretim
sistemlerinde ve binalarda kontrol ve görüntüleme görevleri
için maliyete duyarlı uygulamalara olanak sağlıyor:
– 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU and 1 GB DDR3 RAM hafızalı
P6600 Panel PC

– Intel® Atom™ işlemcili (1.91 GHz’e kadar, dört çekirdekli)
CP6700 Panel PC ve 2 GB DDR3L RAM (isteğe bağlı olarak 8
GB’a kadar artırma seçeneği)
– Endüstriyel bilgisayardan 50 m mesafeye kadar işlem
olanağı sağlayan DVI/USB Genişletilmiş teknoloji CP6900
Kontrol Paneli
Alüminyum ön kapak ve arkada çelik levha kapak içeren
güçlü metal kasa ile donatılmış cihazlar, düşük maliyetli
giriş seviyesi segmentinde alışılagelen plastik panellere
göre dikkate değer ölçüde yüksek bir kalite ve dayanıklılık
sunmaktadır. Ayrıca, yüksek kalitede malzeme ile yuvarlatılmış ön kapak, çok çeşitli üretim ve bina ortamlarında
kullanılan ve 0 ila 55 °C aralığında ısı ortamlarında çalışan
panellere çağdaş ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 55011

IIoT Ağ Geçidi
Mesaj Kuyruğu Telemetri Taşıma
(MQTT) Protokolünü Destekler
HMS Endüstriyel Ağlar, IIoT ağ geçidi ürünü eWON Flexy´nin
artık ağ trafiği ve cihaz kaynak gereksinimlerini en aza
indirmeyi amaçlayan basit ve hafif mesajlaşma protokolü
olan Mesaj Kuyruğu Telemetri Taşıma (MQTT) protokolünü
de desteklediğini duyurdu.Öncelikli olarak petrol ve gaz
dağıtım firmalarına boru hatlarını kontrol etmelerinde
yardımcı olmak için 1999 yılında hayata geçirilen MQTT,
Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) hızlı yükselişi ve düşük güçlü
akıllı cihazlar arasında iletişimi kolaylaştırma ihtiyacından
ötürü son zamanlarda büyük bir rağbet görmeye başladı.
MQTT esasen düşük güçlü bütünleşik cihazlara odaklı bir
yayın/abonelik protokolüdür. MQTT kaynakların az olduğu
düşük güçlü bütünleşik cihaz ortamlarını hedeflemektedir.
MQTT protokolünü eWON Flexy ile birlikte kullanmanın
avantajlarından bir tanesi ise operasyonları herhangi bir

duraksama noktasından itibaren veri kayıpları yaşamadan
tekrar devam ettirebilme yetisine sahip olmaktır. Bununla
birlikte, ağ kesintintileri sırasında ağ iletişime tekrar devam
edene ve istemci cihaz veriyi okuyana kadar veri ara belleğe
alınabilir. Bu sadece veri kaybını önlemekle kalmaz, aynı
zamanda müşterilerin bilgi akışını ağ düğümlerine kadar
yönetmelerini de sağlar.
Yüksek hacimli verilerin düşük bant genişliği, yüksek gecikme süresi veya güvenilir olmayan ağlar tarafından kısıtlanmış çok sayıda sunucu ve istemciye aktarımını kolaylaştırmak için tasarlanan MQTT, dinamik iletişim ortamları için
idealdir. Adından da anlaşılacağı üzere, MQTT protokülünün
asıl amacı uzaktan izleme olarak da bilinen telemetridir.
XXBilgi için Ref No: 55018

XXBilgi için Ref No: 54925
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Hepsi Bir Arada
Kablolama Sistemleri
Sürgülü Kaseti, Bas-Çıkar Mekanizması
Ve Yeni Jenerasyon Hızlı Sabitleme
Teknolojisiyle
Legrand, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil
LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ile sıradanlığa meydan
okumaya devam ediyor. Fonksiyonları ve genişletilmiş ürün
gamıyla LCS3, uygulamacıların ve sistem entegratörlerinin
projelerinde daha yüksek performans, verimlilik ve esneklik
elde edebileceği çözümleri sunuyor.
Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler
konusunda uzman Legrand Grubu, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ile yenilik
getiriyor. Yeni fonksiyonları ve genişletilmiş ürün gamıyla
LCS3, LAN ve Data Center pazarındaki global yatırımcıların,
uygulamacıların ve sistem entegratörlerinin projelerinde daha yüksek performans, verimlilik ve esneklik elde

edebileceği çözümleri bir araya getiriyor. 25 Gb/s ve 40 Gb/s
Base-T Ethernet uygulamaları sayesinde veri merkezlerde ve
IT odalarında yüksek kapasitenin ismi olan LCS3 ile Legrand,
kullanıcısına 25 yıllık sistem performans garantisi sözü
veriyor.
Yenilikçi sürgülü kaseti, bas-çıkar mekanizması ve yeni
jenerasyon hızlı sabitleme teknolojisiyle LCS3, kurulum aşamasında uygulamacıya kolaylık sağladığı gibi teknik servis
çalışanına da hızlı bakım ve onarım faaliyetinde bulunabilme imkanı sunuyor. Hem fiber hem de bakır kombinasyonunu tasarımına kodlayan LCS3, Legrand’ ın Ar-Ge destekli
inovasyona olan bakış açısını kanıtlıyor.
XXBilgi için Ref No: 55025

Balık Yemi Üreticisinde
Kalıcı Mıknatıslı Motor
Uygulaması
Her Yıl En Az 135,000 kWh Tasarruf Sağlıyor
Danimarka merkezli bir su ürünleri yemi uzmanı, ana
ekstruderindeki eskimiş ve hasarlı DC motorunu Nidec
gruba bağlı Leroy-Somer tarafından sunulan Dyneo®
motoruyla değiştirdi. Bu yatırım, şirketin enerji maliyetlerinden önemli bir yıllık tasarruf yapmasını sağlıyor.
Genel merkezi Danimarka´nın Kolding şehri yakınlarındaki
Christiansfeld´de bulunan Aller Aqua, dünyada 60 ülkeye
ürün ihraç eden 50 yıllık bir şirket ve şirketin Danimarka,
Polonya, Almanya ve Mısır´da fabrikaları bulunuyor. 30
farklı balık türü için yem üreten şirketin ürün yelpazesi bir
hayli geniş. Bunun bir sonucu olarak üretim takvimi yoğun,
ki Christiansfeld´deki ana ekstrüderlerden birinin DC motoru
değiştirilmesi gerektiğinde şirketin potansiyelini en üst
seviyeye çıkarma arayışının sebebi de tam olarak bu.
Yem pişirme işlemi enerji gerektiren bir süreç olduğundan,
Aller Aqua yeni motor çözümünde enerji verimliliğine ayrı
bir ilgi duymaktaydı,» diyor Nidec Industrial Automati-

on - Drives & Motors Technology Satış Müdürü Carl Erik
Niemann. »Bu yatırımın rekabetçiliği ve sürdürülebilir
gelişmeyi arttıracağını biliyorlardı.» Pazarın etraflıca bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, şirket 310 kW (2400 RPM)
Dyneo® kalıcı mıknatıslı senkron motorda karar kıldı. IE4
gereksinimlerinin bile ötesine geçen bir verimlilik seviyesiyle, bu seçenek her yıl en az 135,000 kWh elektrik tasarrufu
sağlayacak. Dyneo® motorunun kullanılması ayrıca yerel
servis merkezi Ølgod Elektro´nun da değiştirilen IP23 DC
motorunun ihtiyaç duyduğu soğutma/havalandırma devresini ortadan kaldırarak var olan kurulumu basitleştirmesini
sağladı. Leroy-Somer´in sunduğu Express Availability´nin
bir parçası olarak, Dyneo® LSRPM motoru kompakt veya IEC
standart versiyonda sunuluyor. Çözüm kolay uygulanabiliyor
ve hızı bir yatırım getirisi sunuyor , ki Aller Aqua için bu 3
yıldan az bir süre.
XXBilgi için Ref No: 55027

Halatlı Switchler
Halatın Herhangi Bir Noktasından
Acil Durum Komutunu Devreye Sokar
80m’ye kadar olan uzunlukları TEK switch ile düşük maliyetli şekilde korumak için ideal. Geleneksel mantar kafa
E-Stopların aksine, halatlı switchler bağlı olduğu halatın
herhangi bir noktasından acil durum komutunu devreye
sokabilir. Halatlı emniyet switchi, bir gergi/tutucu cihazı
kullanılarak halatın gerginliğinin tekrar ayarlanması ile
çalışma durumuna geri döndürülür. Halatın çekilmesi veya
itilmesi emniyet kontaktlarının açılmasına ve konveyörün
durmasına neden olur. Sadece mavi reset butonuna basılarak
çalışma konumuna geri döndürülebilirler. GLS tek bir switch
ile 60mt’ye kadar yada 2 switch ile 80mt’ye kadar olan konveryörleri korumak için geliştirilmiş genel hizmet tipi sağlam
halatlı switchtir. Sarı renkli döküm gövdesi ve yenilikçi ve şık
tasarımı, kolay görülebilir gerginlik ayarlama penceresi, çift
yalıtımlı kapak contaları ve LED gösterge gibi birçok avantaj
sağlar. Kolay görülebilir iki renkli (Yeşil ON, kırmızı OFF) LED

operatörü uzak mesafelerden de switch durumu ile ilgili
uyarabilir.
EX-PROOF versiyonları da mevcuttur. Oldukça sağlam
paslanmaz çelik gövdeli GLS-SS, iki switch ile 100mt’ye kadar
olan konveyörleri, tek switch ile 80mt’ye kadar olan konveyörleri korumak için kullanılabilir. Tüm uygulamalara uygun
olarak tasarlanan GLS-SS, yüksek basınca ve yüksek sıcaklıkta
kimyasal ve deterjan temizliklerine dayanıklıdır ve kullanıcıya IP69K koruma sağlar. Geleneksel bir E-Stop gibi ayrıca
talep edilebilen opsiyonları da ekstra kablolamaya gerek
duymadan kolaylıkla ürüne dahil edilebilir. Kolay görülebilir
iki renkli (Yeşil ON, kırmızı OFF) LED operatörü uzak mesafelerden de switch durumu ile ilgili uyarabilir. EX-PROOF
versiyonları da mevcuttur.
XXBilgi için Ref No: 55012

Merak etmeyin.

O bir Pac .
®

Zorlu şartlar için dayanıklı teknoloji.
Yeni Dräger Pac serisi portatif gaz algılama cihazları.
Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.
İlkbahar Mh. Konrad Adenauer Cd. No: 54/A-B Yıldız, Çankaya - Ankara
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14 • www.draeger.com.tr

XXBilgi için Ref No: 54310

Dräger. Yaşam için Teknoloji.
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Veri Merkezi Kabinetleri

1500 Kg Ağırlığında Yük Taşımaya Uygun
profesyonel kablo yönetimine de olanak tanıyan DCMax,
1500 kg ağırlığında yük taşımaya uygun konstrüksyiona
sahip olmanın ötesinde 1000 kg sismik teste tabi tutularak
yük gücünü kanıtlıyor. En iyi hava sirkülasyonu için yüzde 80
perfore ön ve arka kapılarıyla beğeni toplayan Estap DCMax
kabinler, 180˚ açılabilen kapılarıyla kullanıcısına kullanım
kolaylığı sağlıyor. Estetik ve profesyonel görünümü yüksek
performansla taçlandıran DCMax kabinler, IP20 ve IP55
Türkiye kabinet sektöründe Türk Standartları Enstitüsü’nün seçenekleriyle Estap’ın üretim bandında hassasiyetin ve
(TSE) onaylandığı ilk firma olma özelliğiyle sektördeki gücü- kalitenin en yüksek olarak sağlandığı CNC ve robot teknolojisiyle üretiliyor. Kritik göreve sahip olan Data Center’ların
nü kanıtlayan Estap, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği
garanti altına alınmış bir performans eşliğinde, güvenilir,
DCMax veri merkezi kabinetleri ile sıradanlığa meydan
esnek ve ölçeklenebilir altyapılar gerektirdiğini savunan
okuduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Sıcak ve soğuk koridor
Estap, hayata geçirdiği projelerinde enerji verimliliği yüksek,
için kusursuz ve estetik tasarıma sahip DCMax kabinler,
kritik veri merkezi altyapıları için güvenilir, esnek ve ölçekle- yönetilebilir çözümler sunuyor.
nebilir yüksek performans sunuyor. Yer tasarrufu sağlayarak
Sıcak ve soğuk koridor için kusursuz ve estetik tasarıma sahip Estap DCMax, kritik veri merkezi altyapıları için güvenilir,
esnek ve ölçeklenebilir yüksek performans sunuyor. Yer tasarrufu sağlayarak profesyonel kablo yönetimine de olanak
tanıyan DCMax, 1500 kg ağırlığında yük taşımaya uygun
konstrüksiyona sahip olmanın ötesinde Bellcore Gr-63-core
zone 4 sismik sertifikasıyla gücünü kanıtlıyor.

XXBilgi için Ref No: 55026

Yapay Zeka İle Desteklenen
Akıllı Kablosuz İletişim
Teknolojisi
Yeni Teknoloji, IOT Cihazı Boyutlarını Ve
Güç Tüketimini Azaltmaya Yardımcı Oluyor
Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar, pille çalışan sensörler
gibi kablosuz IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarına yönelik
artan talep, birden fazla frekans bandını ve iletişim standardını aynı anda destekleyebilen daha küçük ve güç açısından
daha verimli cihazları bir gereklilik haline getiriyor. Mitsubishi Electric, bu noktadan hareketle IoT ekipmanlarının
güç verimliliğinin artırılmasına, çok küçük boyuta indirilmesine ve küreselleştirilmesine katkıda bulunan akıllı kablosuz
iletişim teknolojisi geliştiriyor. Gerçekleştirdiği testlerde
amplifikatörün normal kazanımın iki katına ulaştığını ve geleneksel sistemlerle kıyaslandığında güç verimliliğini yüzde
20 iyileştirdiğini kanıtladı. Bu yeni teknoloji ile Mitsubishi
Electric; güç tüketiminin önemli oranda azaltılmasına, çok
küçük boyuta indirilmesine, birden fazla iletişim standardı ve mevzuatına yönelik çok bantlı IoT ekipmanlarının
küreselleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Amplifikatörün giriş sinyalini ve birçok gerilim kontrolünü akıllı

olarak kontrol etmek ve otomatik optimize etmek için özel
yapay zeka algoritmasını kullanan teknoloji, hem yüksek
hem düşük çıkışlı güç için uygulanabiliyor. Geleneksel teknolojiyle çalışan amplifikatörlerle kıyaslandığında iletişim
ekipmanındaki güç tüketimini düşürüyor. Mevcut donanım
yapılandırmasında Mitsubishi Electric’in yapay zeka amplifikatörü 3,8 GHz’ye kadar olan frekansları destekleyebiliyor.
Bu da 5G ile kullanım için uygunluk sağlıyor.
Mitsubishi Electric’in tüm dijital verici teknolojileri, tek bir
devrede üç adede kadar rastgele çalışan frekans ve iletişim
standardını eş zamanlı olarak desteklemek için yazılım
kontrolü kullanıyor. Geleneksel analog vericiyi basitleştirilmiş bir çözümle değiştiriyor. Bu çözüm, yapay zeka ve yazılım tanımlı radyo ile kolaylıkla yapılandırılabilen yenilikçi bir
programlanabilir dijital kodlayıcı olarak öne çıkıyor.
XXBilgi için Ref No: 55037

Yarı İletken Paketler
Mikrodalga, Milimetre Dalga Ve Yüksek
Hızlı Dijital Cihazlar İçin
Mikrodalga, milimetre dalga ve yüksek hızlı dijital cihazlar
için yüksek performanslı yarı iletken paketlerin montajı,
üretimi ve tasarımında lider olan StratEdge Corporation,
yüksek frekanslı ve çok yüksek güçlü cihaz paketlerini IMAPS
Aygıt Konferansı 62 no’lu standda sergileyeceğini duyurdu.
Konferans, 6 ve 7 Mart tarihleri arasında Arizona Fountain
Hills’teki WekoPa Resort and Casino’da düzenleniyor. StratEdge paketleri, kurşunlu ve kurşunsuz bırakma formatları, kurşunlu ve kurşunsuz yüzey montaj formatları ve özel yüksek
güç ve yüksek hızlı dijital tasarımlara sahiptir. Sergilenecek
paketlerden bazıları:
• Galyum Nitrür (GaN) içeren 18 Ghz cihazları işlemek için
gereksinimleri karşılayan yeni, kullanıma hazır kalıp seramik
paketler
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• SE50 serisi, 63 GHz’e kadar yüksek frekanslarda çalışan
alaşım yarıiletkenler için sanayinin en düşük elektriksel kayıp
tasarımına sahiptir.
• Tamamı ML-STD hava geçirmez olan MC serisi standartlarda
seramik kalıplanmış paketler, açık takım konfigürasyonları
• GaAs güç amplifikatörleri için Kurşunlu Güç Amplifikatör
paketleri Bu kanıtlanmış tasarım pek çok noktadan noktaya,
noktan çoklu noktaya ve VSAT uygulamalarında kullanılmıştır.
• Standart plastik paketlerin belirli bir uygulamanın güvenilirliğini veya performans gereksinimini karşılayamadığı en
popüler endüstri standardının ve hiç kurşunsuz ana hatların
bazılarında bulunan Hava geçirmez SMT paketleri.
• 40 GB/sn’yi aşan hızlar için özelleştirilebilen yüksek hızlı
dijital ve karışık sinyal paketleri

• GaN transistör ve MMIC cihaz paketlerini içeren 1:3:1 BMB
oranlı bakır- molibden bazlı yüksek hızlı laminet LL ailesi
paketleri

XXBilgi için Ref No: 55055

Netbiter
IoT çözümleriyle otomasyon
sistemleriniz Endüstri 4.0’a
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32
ÜRÜN HABERLERİ

Tornalama İçten Dışa veya
Dıştan İçeri İşleme
Havacılık, Petrol Ve Gaz Endüstrileri İçin
Sandvik Coromant geçen yıl PrimeTurning™ metodolojisini ve dış çap tornalama uygulamalarında kullanılan takımları piyasaya sürdükten sonra şimdi de bu çığır açan prosesi
delik tornalama uygulamaları için uygun hale getiren özel
bir CoroTurn® Prime SL başlığı sunuyor. Yeni SL başlık, havacılık sanayi ve diğer üreticilerin 90 mm (3,5 inç)’in üzerindeki işleme çapları ve maksimum 8-10xD kullanma mesafesi
ile petrol ve gaz ihtiyaçlarına karşılık verecek.
Sandvik Coromant Genel Tornalama Ürün Müdürü Hakan
Ericksson şöyle diyor: “PrimeTurning teknikleri ile CoroTurn
Prime SL başlık çözümü tarafından sağlanan içten dışa
işleme yeteneği, mükemmel talaş tahliyesi ve talaş kontrolü
sağlar”. “Üreticiler yüksek verimlilik, daha uzun takım ömrü
ve yüksek tezgah kullanımı ile eşleşen mükemmel bir yüzey
kalitesi elde edebilirler.” Konvansiyonel delik tornalamanın
aksine PrimeTurning, takımın malzemeye parçanın ayna
ucundan girişini ve metali çıkış deliğine doğru ilerlerken
kaldırdığını görür (içten dışa doğru). Önemli verimlilik
kazançları sağlayan küçük bir giriş açısının uygulanmasına
izin verir. Bununla birlikte, gerekirse, PrimeTurning’i ters
yönde (dıştan içe) kullanmayı mümkün kılan zıt yönlü uç
yuvası da bulunmaktadır. PrimeTurning ile delik tornalama

için iki adet kesici uç tipi bulunmaktadır: Profil işleme, ince
talaş işleme ve hafif kaba talaş işleme için A tipi ve kaba
talaş işlemeden ince talaş işlemeye B tipi. PrimeTurning ile
hız ve ilerleme oranları etkin bir şekilde ikiye katlanabilir.
Çünkü küçük giriş açısı ve daha büyük boşluk açısı yükü ve
ısıyı köşe radyüslerinden uzağa yayarak daha ince, daha
geniş talaşlar oluşturur, sonuç olarak kesme değeri ve/
veya takım ömründe artış sağlanır. Dahası, kesme işlemi
omuzdan uzağa doğru yapıldığı için konvansiyonel delik
tornalamada sık görülen son derece istenmeyen bir etki
olan talaş sıkışması riski de ortadan kalkar. CoroTurn Prime
SL başlıklarıyla müşteriler, küçük bir adaptör ve kesme
başlığı stoğunu kullanarak çok sayıda takım kombinasyonu
oluşturabilir. SL başlıklar 40 mm (1,575 inç) çapındadır ve
yekpare çelik baralar ve karbür baraların yanı sıra titreşimsiz
delik işlemeye uygun Sessiz TakımlarTM sönümlemeli delik
işleme baralarıyla da uyumludur. Bir başka gelişme olarak
Sandvik Coromant artık, düşük karbonlu ve yüksek mukavemetli çeliklerin işlenmesinde zorlayıcı olabilecek talaş
kontrolüyle ilgili endişeleri ortadan kaldırmak için yeni -H3
geometrisini sunuyor. B tipi kesici uçlar için GC4325, GC1115
ve H13A kalitelerinde yeni -H3 geometrisi bulunmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 55050

Backplane Ethernet
Genişleme Protokolü

Ağdaki Bir Çok Cihazın Tek Bir Cihaz
Gibi Haberleşmesine İzin Verir
Turck, Backplane Ethernet Genişleme Protokolü olan BEEP’i
tanıtıyor. BEEP, multiprotocol dijital blok I/O modüllerinin
çoğuna entegre edilmiş yeni bir teknolojidir. BEEP, tek bir IP
adresi kullanılarak tek bir bağlantıda, tek bir cihaz olarak
PLC’ye 33 araca kadar (1 Master + 32 Slave) veya 480 byte
veriye izin verir. PLC’nin gördüğü bağlantı sayısını azaltarak,
kullanıcı yüksek yoğunluklu I/O ağları oluşturabilecek ve
düşük maliyetli PLC’lerini kullanabilecektir.
Bu teknoloji, birinci cihazı, cihaz web sunucusu aracılığıyla
yapılabilen bir BEEP ana ünitesinde yapmak suretiyle kullanılır. BEEP yöneticisi daha sonra ağın tamamını tarayabilir

ve ana cihazda kaydedilen tüm cihaz konfigürasyon seçenekleriyle tüm alt akış cihazlarını içeren yeni bir veri haritası
oluşturabilir.
BEEP ayrıca, kesinti süresinin azaltılması ve genel masrafları
azaltarak cihaz değiştirme işlemini desteklemektedir. Ağ,
BEEP kullanılarak ayarlanmışsa, bir teknisyen sistemi çevrimiçi tutmak için bir bağımlı cihazı yeni bir cihazla değiştirebilir. BEEP ana cihazı cihazı otomatik olarak tanıyacak, bir IP
adresi atayacak ve parametreleri ona yüklenecektir. Ayrıca,
BEEP tüm standart Ethernet bileşenleriyle uyumludur ve
özel ekipman gerektirmez.
XXBilgi için Ref No: 55056

YENİ NESİL
TAŞIMA TEKNOLOJİSİ
www.br-automation.com/transport-technology

Tam entegrasyon
< CNC ve Robotik ile mükemmel senkronizasyon

Sektörde kanıtlanmış
<Endüstriyel kullanımda 7/24 güvenilirlik

X
X


Bilgi için Ref No: 54302

Kolay bakım
< Sahada kolay ve hızlı servis
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Monolitik Seramik
Kapasitörler
Otomotiv V2X Uygulamaları İçin
Murata otomotiv V2X uygulamalarını hedefleyen Yüksek
Q değerli monolitik seramik kapasitörler (MLCC) serisini
duyurdu. 0,1 ila 47 pF arasındaki kapasitans değerlerinde,
C0G sıcaklık karakteristiklerinde ve 50 Vdc nominal gerilimde mevcut olan bu seri, AEC-Q200 standart otomobil
bileşenleri gereksinimlerine uygundur ve V2X, ADAS ve
diğer otomotiv uygulamalarında kullanıma hazırdır.
Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da 5.9 GHz bandını
kullanan araç-altyapısı (V2I) ve araç dan araca (V2V) uygulamaları için DSRC IEEE 802.11p V2X iletişim standardının

ihtiyaçlarını karşılayan GCQ serisi, DC filtreleme ve RF eşleme için kullanılabilir. Özellikle, 2.2pF cihazın kendi-rezonans
frekansı karakteristiği, DSRC IEEE 821.11p gerekliliğine göre
DC filtrelemeye uygundur.
GCQ serisi, 0402 ebadında (1.0mmx0.5mm) paketlenmiştir
ve -55 ila + 125 derece arası bir çalışma sıcaklığı aralığına
sahiptir. Yüksek Q derecelendirmesi, bakır iç elektrotların
kullanımı ile gerçekleştirilir. GCQ seri üretimi 2016’nın ilk
yarısında başlaması planlanıyor.
XXBilgi için Ref No: 55038

1W DC/DC Dönüştürücüler
Güç İzolasyonu Ve Pano Arayüzlerindeki
Voltaj Eşleştirme Uygulamaları İçin
sayıda kullanılır. Düşük maliyetlerine rağmen, 1kVDC veya
4kVDC izolasyonlu, -40°C ile +85°C arasında endüstriyel
çalışma sıcaklıklarında gerilim oranı azalması (derating) ve
UL/EN sertifikası olmaksızın işlevleri tamamen kanıtlanmış
dönüştürücülerdir. Bu seriler RECOM’un standart ürünleri ile
aynı yüksek kaliteye, uluslararası sertifikalara ve garantiye
sahiptir. Çok yüksek üretim hacmi, müşteriye doğrudan
aktarılan bir maliyet avantajı sağlar. Mühendisler bu düşük
RECOM şimdi piyasadaki en düşük maliyetle 5VDC-to-5VDC fiyatlar sayesinde aynı zamanda farklı tasarımlar kullanarak
yeniden planlama yapmak isteyebilir, çünkü bu dönüştürüizole dönüştürücüleri sunuyor. RFB, RFM ve RFMM, SIP4
cüler tüm modüler avantajları küçük bir maliyetle ve daha
ve SIP7 kasasında DC/DC dönüştürücülerdir, bunlar tipik
olarak maliyet hassasiyeti gerektiren güç izolasyonu ve pano fazla endişelenmeye gerek kalmadan kullanıcılara sunar.
arayüzlerindeki voltaj eşleştirme uygulamalarında yüksek
RECOM, rakipsiz düşük fiyatlarıyla düşük maliyetli uygulamalar için RFB, RFM ve RFMM ürünü DC/DC dönüştürücüler
sunarak rakiplerini geride bırakıyor. Verimli üretim tesisleri,
yüksek hacimli üretim ile bir araya gelince RECOM’un kaliteden ödün vermeden sürekli olarak maliyeti düşürmesini ve
böylece maliyet avantajını doğrudan müşteriye yansıtmasını sağlıyor.

XXBilgi için Ref No: 55046

İlk kez 7-inç ekranla satışa sunulmuş olan Beckhoff’un yeni fiyat/performans
sınıfı dokunmatik paneller ürün yelpazesi, 10.1-inç geniş görüntü ekranlı
üç gömme cihazla genişledi. Maliyete duyarlı alt ila orta performans aralığı
PC-tabanlı kontrol teknolojisi artık bireysel uygulama gereksinimleri doğrultusunda daha ince ve daha hassas ölçeklendirilebiliyor. 1024 x 600 WSVGA
çözünürlüğe sahip modern geniş ekran formatındaki TFT dokunmatik ekranlı
yeni paneller kapsamlı işletim ve görselleştirme seçenekleri için yolu açıyor.
10.1-inç diagonal ekranlarda 16,7 milyon renkle üstün görüntü kalitesi buna
ekleniyor. Giriş düzeyine son eklenenler arasında yer alan iki fansız Panel PC ve
tamamen pasif Kontrol Paneli, küçük ve orta ölçekli makinelerde, üretim sistemlerinde ve binalarda kontrol ve görüntüleme görevleri için maliyete duyarlı
uygulamalara olanak sağlıyor:
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Giriş-Düzeyi Sınıfı Dokunmatik Paneller
10.1-inç Geniş Ekranlı Görüntüleme İle

23.–27.04.2018
Visit us at HMI in
Hall 11, Stand A56

En Hızlı.

Panel PC‘ler Ve
Kontrol Panelleri

– 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU and 1 GB DDR3 RAM hafızalı P6600 Panel PC
– Intel® Atom™ işlemcili (1.91 GHz’e kadar, dört çekirdekli) CP6700 Panel PC ve
2 GB DDR3L RAM (isteğe bağlı olarak 8 GB’a kadar artırma seçeneği)

Alüminyum ön kapak ve arkada çelik levha kapak içeren güçlü metal kasa ile
donatılmış cihazlar, düşük maliyetli giriş seviyesi segmentinde alışılagelen
plastik panellere göre dikkate değer ölçüde yüksek bir kalite ve dayanıklılık
sunmaktadır. Ayrıca, yüksek kalitede malzeme ile yuvarlatılmış ön kapak,
çok çeşitli üretim ve bina ortamlarında kullanılan ve 0 ila 55 °C aralığında ısı
ortamlarında çalışan panellere çağdaş ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 55010

XXBilgi için Ref No: 54667

– Endüstriyel bilgisayardan 50 m mesafeye kadar işlem olanağı sağlayan DVI/
USB Genişletilmiş teknoloji CP6900 Kontrol Paneli

Innovative Infrared
Technology
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Panelli Dijital Termometreleri
-40 ° C (+40 ° F) İla + 105 ° C (+ 221 ° F)
Aralığında Algılamak İçin
Murata, Murata Power Solutions DMR20 serisini yuvarlak,
minyatür dijital panel sayaçlarına yeni bir termometre
olarak eklediğini duyurdu. DMR20-1-TMP-RC dijital termometre, ortam sıcaklığını -40 ° C (+40 ° F) ila + 105 ° C (+
221 ° F) aralığında algılamak için NTC termistör kullanılarak
tasarlanmıştır. Bu sayaç, 1.2 inç (30.5 mm) “yağ geçirmez”
panele kolayca monte edilecek şekilde tasarlanmış yuvarlak
bir polikarbonat gövde içerisinde paketlenmiştir.
DMR20-1-TMP-R-C, ± 1 derece santigrat derecede tipik
doğruluklara ulaşmak için okunması kolay LED ekranlar ve

hassas parçalar kullanır. Dijital ekranlar, analog metrelere
kıyasla daha fazla hassasiyet ve daha yüksek çözünürlük
sağlar; aynı zamanda daha dayanıklıdır ve uygulamaya
bağlı olarak daha düşük maliyetlidir.
DMR20-1-TMP-R-C, 24 VAC veya 6 - 50 VDC güç kaynağı ile
çalışır ve birçok ortamda kullanılmak üzere geniş bir sıcaklık
aralığını kapsar. Tipik uygulamalar, ısıtma ve soğutma
ekipmanı, soğutma, dinlenme araçları, endüstriyel fırınlar
ve ısıtıcılar, proses izleme, yanma enstrümantasyonu, test
ve ölçüm ve hava durumu izleme içerir.
XXBilgi için Ref No: 55039

120 İla 960 Watt Gücünde
DIN Rail Güç Kaynakları
2 Ve 3 Fazlı İşletim İçin
RECOM, 2 ilâ 3 fazlı AC/DC DIN raylı güç kaynaklarıyla
0,25W ilâ 1000W güç aralığındaki farklı endüstriyel uygulamaları için çeşitli güç kaynakları çözümlerini ürün yelpazesine ekliyor. Merkezi güç kaynağı olan REDIN/3AC ürün ailesi,
proses otomasyonunun zorlu ortamlarında bile yüksek derecede stabilite sağlaması için tasarlanmıştır ve üçüncü fazda
arıza meydana gelse bile 320 ilâ 575VAC arasındaki şebeke
gerilimleri altında güvenilir şekilde çalışır.
RECOM şimdi ürün yelpazesinde yapılan bu yenilik ile müşterilerinin her ürün alanındaki ihtiyaçlarını, hassas düşük
güç elektroniği ve sensörlerden, ultra-minyatür ve yüksek
verimli DC-DC dönüştürücüleri ile sabit bir ağ bağlantısının merkezi ön ucuna kadar hepsi bir arada sunmaktadır.
REDIN/3AC serisi, nominal 24Vdc’de sadece 40mV kırışıklık

gerilimi ile veya hassas potansiyometre ile ayarlanarak 22,5
– 29,5Vdc’de seçmeli olarak 120W; 240W; 480W veya 960
Watt sağlayabilir. Bu cihazlar gücü arttırmak için herhangi
bir önlem almadan paralel bağlanabilir; akım sınırlamalı
sarkma modu kontrolü, yük dengelenmesini garanti eder.
-25°C ilâ +55°C sıcaklık aralığında nominal gücün %100’ü
kullanılabilir. Kendinden emniyetli bu güç kaynağı cihazları,
yüksek sıcaklıklarda aşırı yüklenmeyi önlemek için bir güç
geri beslemesi ile donatılmıştır. Düzenli U/I güç sınırlaması, doğrusal olmayan yüklerin istikrarlı olarak başlatma
işlemlerini de sağlar. Dünya çapında kullanılabilirlik için
ürün serisinin IEC/UL508 ve UL/IEC/EN 60950’ye uygunluğu
onaylanmıştır ve 5 yıllık garanti ile piyasaya sunulmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 55047

Tekli Gaz Ölçüm Cihazı
CO, H2S, SO2 Ve O2 Gazlarını
En Zorlu Şartlarda Ölçer
Yeni Dräger Pac® 6000 tekli gaz
ölçüm cihazı, CO, H2S, SO2 ve O2
gazlarını en zorlu şartlarda güvenilir bir şekilde ölçer. Sağlam
tasarımı, hızlı sensör tepkime
süresi ve güçlü pili ile 2 yıllık
kullanım ömrü boyunca bakım
gerektirmeden çalışmaktadır.
Yeni Dräger Pac® 6500 tekli
gaz ölçüm cihazı ise, güçlü ve
değiştirilebilir pili ile kullanım
ömrü limiti olmaksızın CO, H2S, SO2 ve O2 gazlarını zor şartlar altında
dahi güvenilir bir şekilde ölçmektedir. Yeni Pac 6000 ve 6500 serisi
cihazlarda her gaz sensörü için farklı renklendirme bulunmaktadır.
Örneğin CO için gri, H2S için sarı renkli tasarım yapılmıştır. Böylelikle
hatalı kullanım riski minimuma indirilmiştir. Yeni Pac® 6000 & 6500
cihazları -40 °C ila 55 °C arasında çalışabilmektedir. Darbe ve kimyasal dayanıma sahip kasası sayesinde yeni Pac® 6000 & 6500 cihazları
IP68 koruma sınıfındadır.
XXBilgi için Ref No: 54934

Hava Kalitesi Ölçüm Sensörü
Çevreyi algılama
konusunda uzman
olan Sensirion, şimdi
SGPC3 ultra düşük
güçlü gaz sensörünü
sunuyor. SGPC3, mobil
ve pilli uygulamalar
için uygun iç mekan
hava kalitesini algılamasını sağlar. 0.07 mA’dan daha düşük ortalama besleme akımı ile
SGPC3, birkaç yıllık pil ömrü ile iç hava kalitesi ölçümleri sağlayabilir.
Sensirion’un SGP çoklu piksel platformuna daya-nan SGPC3, I2C arayüzüne sahip çok küçük 2.45 x 2.45 x 0.9 mm3 DFN paketine entegre
komple bir gaz sensörü sistemi ve tamamen kalibre edilmiş ve nem
dengelenmiş hava kalitesi çıkış sinyali sunar. Sensirion’un MOXSens®
Teknolojisi SGPC3’ü siloksanlar ile kirlenmeye karşı eşsiz bir dayanıklılıkla sunar ve bu sayede uzun süreli istikrar ve doğruluk elde
edilir. Ultra düşük güç tüketimi ve uzun süreli istikarın kombinasyonu SGPC3’ü mobil ve pilli akıllı ev uygulamalarında iç mekan hava
kalitesini izlemek için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir.
Değerlen-dirme ve test, uygulama notları ve örnek kod ile desteklenir; SGP değerlendirme kitlerine Sensirion’un dağıtım ağı aracılığıyla
da ulaşılabilir.
XXBilgi için Ref No: 55072

XXBilgi için Ref No: 54720

Pilli Uygulamalar İçin

Watch:
www.schmalz.com/
power
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En Küçük Alanda Modern
Servo Teknolojisi
Hassas Pozisyonlama İçin
B&R servo motor portföyünü 8WS motor serisi ile genişletiyor. Böylelikle en küçük alanda yüksek hassasiyetli
senkronizasyon ve hassas pozisyonlama gerektiren servo
uygulamaları mümkün hale gelmektedir. Kullanım alanları;
yapıştırma ve dozaj sistemleri, tutucular, ölçüm ve test ekipmanları, dolum sistemleri ve robot eksenleri gibi alanlardır.

Tam İşlevsellik
Motorlar 60 VDC voltaj için tasarlanmıştır ve 7 ila 205
Watt güç aralığında nominal gücü kapsar. Entegre mutlak
enkoder devir başına 4096 pozisyon çözünürlüğüne sahiptir.
Hareketli taşıma kanallarına uygun, esnek ve çift blendajlı
hibrid motor kabloları motora doğrudan sıkı sıkıya bağlıdır
ve iki uzunluk alternatifi mevcuttur.

IP69K’ya kadar koruma sınıfları
Fırçasız motorlar 17’den 40 mm çapına kadar seçeneklerde
mevcuttur. Güçlü ve kompakt motor serisi 8WS sert endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır ve IP54
ve IP66/67 koruma sınıflarında her boyutta mevcuttur. 40
mm çapındaki gövde, gıda üretimi için IP69K’nın hijyenik
tasarımında opsiyonel olarak mevcuttur.

Direkt redüktör bağlantılı
8WS serisindeki tüm motorlar direkt monte edilebilen 1 ila
3 kademeli planet redüktörleri ile birlikte teslim edilebilir.
Kaynak izi olmayan kompakt boyuttaki motor redüktör
ünitesi daha fazla uygulama imkanı oluşmasını sağlar.
XXBilgi için Ref No: 55013

Hidrolik Valflerin
Smartwire-DT ve Akıllı
Kablolara Bağlanması
İki Modülle Tek Solenoitli Veya İki Solenoitli
Valfleri Kontrol Edebilmek Mümkün
Enerji yönetim şirketi Eaton makine üreticilerine ve sistem
kurucularına hidrolik valfleri akıllı kablolara ve SmartWireDT iletişim sistemlerine bağlama imkanı sunuyor.Dikkate
değer ölçüde daha basit planlama, proje yönetimi, kablolama, devreye alma ve sistem bakımını içeren SmartWire DT
felsefesiyle ilişkili avantajlar artık elektro hidrolik uygulamalara da sistematik olarak yansıtılıyor. Azımsanamayacak
sayıda cihaz SmartWire DT’ye bağlanabiliyor. Bu cihazlar
kontrol panelinin içindeki kumanda cihazlarını, kontaktörleri ve motor koruma şalterlerini, sigorta izleme modüllerini, yumuşak yolvericileri, hız ayarlı yolvericileri, frekans
eviricilerini, sigortalı şalter ayırıcılarını ve devre kesicileri
içeriyor. Kontrol panelinin dışında T- konektörleri veya
siyah modüller sensörlerin veya aktuatörlerin kurulumunu
basitleştirmek için kullanılıyor.
Bu ürün grubu, hali hazırda DIN-A valf konektörlü hidrolik
valflerin doğrudan kontrol edilmesine imkan veren yeni ara
yüz modüllerini de içerecek şekilde genişletiliyor. Smart-

Wire DT iletişim sistemlerine bağlantı M12 konektörlü 5
kutuplu kablolarla yapılıyor. İki modülle tek solenoitli veya
iki solenoitli valfleri kontrol edebilmek mümkün. 24 volt
ve 1.6 ampere kadar olan solenoitler bu şekilde kontrol
edilebiliyor. Bundan öncesinde ise, PLC’nin pahalı dijital
çıkış modülleriyle donatılması veya entegre amfilere sahip
valf konektörlerinin kullanılması gerekiyordu. SmartWire
DT bunlara olan ihtiyacı artık ortadan kaldırdı. Dahası, eğer
basınç şalterleri veya ikmal sensörleri gibi ek sensörleri
bağlamak için IP67 kullanılıyorsa, I/O modüllerine artık
ihtiyaç kalmayacak bu da hem kontrol panelinin boyutunu
hem de gerekli olan kontrol kablosunun miktarını önemli
ölçüde azaltacak. Yeni modüllerin çıkışları ayrı bir ASI güç
kablosu yoluyla besleniyor. (siyah 16 A) Yeni modüller aşırı
yüke veya kısa devreye karşı korumalı. Aşırı yük veya kısa
devre durumundaki tanılayıcı mesajlara ek olarak, ağ, güç
kaynağının durumunu da izliyor. Modüller 25 °C ve 70 °C
arasındaki sıcaklıklarda kullanılabiliyor.
XXBilgi için Ref No: 55017

Otomatik Bir Sistemin
Verimli Bir Şekilde Çalışması
Et İşleme Ve Üretimi Uygulamasında
Djurdjevic Sırbistan’da bulunan bir et üretim şirketidir.
Topluluklarına yüksek kaliteli et ürünü kazandırmaktan gurur
duyuyorlar. Bu amaca ulaşmak için, et işleme ve üretiminin
tüm yönlerini ele alan son model bir tesise sahipler. Açıkçası,
kalite ve güvenlik Djurdjevic’in önceliklerinden bazılarıdır.
Djurdejevic ürünlerinin kalitesini sağlamak için sıklıkla kesin
ve tutarlı otomatik makinelere güvenir. Bu makinelerden biri
fabrikanın biyokütle kazanıdır. Buhar çok çeşitli et işleme
ve işleme uygulamalarında kullanılır, bu nedenle bu kazan
fabrikanın kilit bir bileşenidir.
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termo eleman girdileri de dahil olmak üzere uzaktan I/O ile
iletişim kurmak için Canbus iletişimini kullanır. Ayrıca Unistream diğer pek çok iletişim seçeneğine sahiptir, diğer bir
deyişle, diğer Unitronics olmayan cihazlarla kolayca arayüz
oluşturarak izlemeyi kolaylaştırır. Djurdjevic Jazz denetleyicilerini de sıcaklığı izlemek için birkaç noktaya kurdu.

Djurdevic Unistream’den çok etkilendi; PLC ilk kurulduğu
andan itibaren mükemmel bir şekilde çalıştı. Hepsi bir arada
yazılım programlama ile hızlı kullanımlı uygulama geliştirme
ve yerleşik görüntü kitaplığı Djurdjavic’in okunması kolay
profesyonel HMI ekranları tasarlamasına yardımcı oldu.
Kazan, 10.4 inç dokunmatik ekran HMI’si ile bir Unitronics
Fabrikanin mali işler müdürü Đorđe Kuzminac, “Benim için
UniStream programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC)
(https://unitronicsplc.com/unistream-series-unistream104/) en önemlisi, onun orada olduğunu unuttum ve o işini, çok
tarafından kontrol edilir. Bu PLC, buhar üretimini düzenler ve önemli olan işini yapıyor, fabrikamızın buhar sistemini kontol
izler, kazan sıcaklığını yönetir ve çalışma süresini korur. PLC, ediyor” dedi.
XXBilgi için Ref No: 55057
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Ankara: 0 312 473 35 40
İstanbul: 0 216 469 41 91
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Endüstriyel Komple Kalite Yönetim Sistemi
Yapı Standartlarının IPC CFX İnternetinin İlk, Standartlara Dayalı,
Canlı Gösterge Tabanlı Görüntüleme
elektronik üreticileri için
kalite çıktılarını daha düşük
bir maliyetle artırmak,
düzenleyici ve uyumluluk
gereksinimlerinin karşılandığını garanti altına almak
ve müşteri memnuniyetini
artırmak için mevcut olan
en eksiksiz tek platformlu
kalite yönetim çözümünü
oluşturuyorlar.

Üretim Yönetim Yazılım
(MES) global bir sağlayıcısı
olan Aegis Software,
Aegis FactoryLogix® var
olan ve Gelen Süreç Kalite
Güvencesi özelliklerini
tamamlayan yeni kalite yönetim özelliklerinin ortaya
çıkmasını ve böylece sürekli
bir gelişimini sürdürmek
için İdari Kalite Yönetimi
özellikleri sunduğunu duyurdu süreç ve iyileştirme.
Aegis, bu yeni kabiliyeti
sergileyeceği gibi, 3333#
Kabin APEX 2018, San Diego bulunan IPC CFX fabrika
veri alışverişi standardının
canlı gösterimine katılacak.
Aegis ‘FactoryLogix platformu, üreticilere kalite,
onarım, test, teşhis ve
gelen malzeme denetimini

“FactoryLogix platformundaki üreticiler artık
yükleme yuvalarında ve
süreç boyunca oluşan kalite
sorunlarını tespit edebiliyor
ve düzeltebiliyorlar; aynı
zamanda bu sorunlardan
kaynaklanan iş süreçlerini
yönetip izleyebiliyorlar.
yönetmek ve raporlamak
Artık, sürekli iyileştirme
için sınıfının en iyisi olan
ve önleyici faaliyetleri
metodunu uzun süredir
sağlamıştır. APEX 2018’de, tamamen otomatik hale
bu süreç içi kalite yönetimi getirebilirler “diye belirtti.
çözümü, üreticilerin fabrika Aegis Software CEO’su Jatabanında uyumsuzlukların son Spera. “Bu ‘idari kalite’
yeteneği, hataların asla
bir sonucu olarak ortaya
tekrarlanmadığından ve
çıkan iş süreçlerini tam
süreçlerin zamanla iyileşkontrol altına almalarına
olanak sağlayarak kurumsal tiğinden emin olmak için
çapta İdari Kaliteye yayılmış yapılması gereken eylemlere tekdüzelik ve uygulama
olacak. Düzeltici Faaliyet
ve Koruyucu Eylem (CAPA), getiriyor. Dahası, bu büyük
Malzeme İnceleme Kurulu sistem, kalite denetimleri,
(MRB) ve Arıza Raporlama, ISO uyumluluğu ve müşteri memnuniyeti ve ilişki
Analiz ve Düzeltme Eylem
Sistemi (FRACAS) kapsayan yönetimindeki sonuçları
büyük ölçüde basitleştiriyor
toplam bir çözüm, halihave geliştiriyor “dedi.
zırda mevcut olan üretim
hattı uygunsuzluk ve gelen
denetim kalite bileşenlerini Aegis ayrıca, APEX 2018’de
IPC CFX fabrika veri alıştamamlayıcı niteliktedir
verişi standardının canlı
FactoryLogix. Birlikte,

canlı tanıtımın yer alacak
ve ziyaretçilerin makine ve
cihazları gösteri sırasında
15’den fazla farklı satıcıda
gerçek zamanlı olarak
izleyeceklerini --- kendi
mobil cihazlarıyla basitçe
QR kodu tarayarak gösteri
katına girerken. FactoryLogix, bu gösterinin bir
parçası olarak, endüstri için
bu serbest, açık ve gerçek
IoT standardının gücünü
ve endüstrideki cihazlar ve
makineler arasında yaygın
şekilde dahil edilmesini
gösteren üretim katındaki
CFX ağına bağlanacaktır.
FactoryLogix, Endüstri 4.0’e
yönelik ayrı bir üreticinin
stratejisini desteklemek
ve yürütmek için kolay
yapılandırılabilir modüller
ile ileri teknolojiyi sunan
bütünsel ve modüler bir
platformdur. FactoryLogix,
ürün lansmanından malzeme lojistiğine, üretim yürütme aşamasından güçlü
analitik ve gerçek zamanlı
gösterge tablolarına kadar
üretim yaşam döngüsünün
tamamını yönetir. Bu uçtan
uca platform, şirketlerin
ürün sunumlarını hızlandırmalarına, süreçleri
hızlandırmalarına, kaliteyi
ve izlenebilirliği geliştirmelerine, maliyetleri düşürmelerine ve rekabet avantajı
ve karlılık için daha fazla
görünürlük kazanmalarına
yardımcı oluyor.
XXBilgi için Ref No: 55006

GMP Uyumlu Sıcak Eritme Cihazları
İlaç Uygulamaları İçin

Romaco Innojet özellikle
ilaç endüstrisinde kullanılmak üzere ilk GMP uyumlu
sıcak eritme kaplama cihazı
ile gündeme geldi. Sıcak
eritme kaplamaları işlemi
için IHD serileri bir laboratuvar veya pilot ölçekli
makine olarak tedarik
edilebilir.
Romaco Innojet’in IHD serileri, farmasötikal ürünlerin
sıcak gresslerle ve vakslarla
kaplanması ve kesilmesi
için özel olarak tasarlanmıştır. GMP uyumluluğu,
özellikle CIP özellikli cihazlar için, özellikle temizleme
işlemlerinin doğrulanmasıyla ilgili kilit bir gelişme
önceliğiydi. Tüm sızdırmazlık noktaları, boşluklar ve
kapalı alanlar, bu sebepten
ötürü ortadan kaldırılmış
ve flanşlı bağlantılar en aza
indirilmiştir. Sıcak eritme
kaplama, ürün atıklarının
birikmesini önlemek için

Sıcak eritme kaplama
formülasyonların
faydaları
Innojet IHD Teknolojisi ilaç
üreticilerinin daha önce
başarılamayan sıcak eritme
kaplamalarının faydalarından yararlanmasını
sağlıyor. Su içeren alternatiflerden farklı olarak, sıcak
eritme kaplamalar püskürtüldükten sonra tekrar
buharlaştırılması gereken
hiçbir çözücü içermez. Sıcak
eritme kaplamalar, doğrudan ürün üzerinde katılaşır,
bu da yüzde 85’e varan
daha kısa işlem süreleriyle
sonuçlanır. Sıcak eritme
kaplama işlemleri için daha
az püskürtme gereklidir,
çünkü formülasyonlar çözücü madde içermez. Dahası,
nen bir ısıtma borusu ile,
düz borulardan akar. IHD
ürünü kurutmak için havayı
cihazlarının içindeki ürüne Romaco Innojet VENTILUS® ısıtmaya gerek olmadığı
serisindeki işleme makitemas eden tüm yüzeyler,
için, enerji verimliliği artar.
nelerine bağlanır. Innojet
tam olarak görülebilir ve
Sıcak eritme kaplamalar satemizleme testi için uygun HD, sıcak eritmeyi standart dece son derece ekonomik
olarak titreşimsiz bir dozaj ve etkili bir üretim süreci
olacak şekilde yerleştirilmiştir. Cihaz temizlendikten pistonuyla besler, bu saye- değil, ayrıca örneğin nem
de kaplama tüm ürünlere
sonra kontrol için hızlı ve
kesiciler, tat maskeleri ve
tamamen eşit şekilde uykolayca açılabilir. Romaco
gecikmiş API salımları için
gulanır. Innojet makinedeki çok yönlüdür.
Innojet IHD serileri, ölü
boşlukları olmayan hijyenik merkezi taban püskürtme
ucu, ürün parçacıklarının
tasarımı sayesinde
karşılıklı kirletmeyi başarılı eksiksiz olarak tanımlanması için kaplayarak damlabir şekilde önler.
cıkların hem sıcaklığını hem
de boyutunu mümkün kılar.
Innojet HD hassas ve düzenli ısı dağılımına olanak Romaco Innojet hava akış
yatağı teknolojisi, işleme
tanımak için, tüm işlevsel
makinelerinin konteynebileşenleri entegre eden
rinde homojen ve kontrol
ısınabilir tek parça olarak
tasarlanmıştır. Eritme kabı, edilebilir akış sağlar. Sıcak
dozaj ünitesi ve valf bloğu eritme kaplama cihazının
aynı termal döngüye dahil laboratuvar ölçekli sürümü
edilir, bu sayede ısıtılmaları (Innojet IHD 5) 5 litreye
ve ayrı olarak izole edilme- kadar olan miktarları işlemek için tasarlanırken, pilot
leri gerekmez. Ufak sıcak
ölçekli makine (Innojet
eritme kaplama cihazları
IHD 500) 50 litreye kadar
uygulama tarafından
XXBilgi için Ref No: 55048
işleyebilir.
gerekli olduğunda izle-
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Akıllı Sensörler, Endüstri 4.0’ın Bir Parçası
Olarak Kestirimci Bakıma Nasıl Yardımcı Olur?
Gerçek Zamanlı Veri Toplama, Durdurma Süresini
Planlamayla İlgili Kararları Etkiler
(pnömatik, elektropnömatik, hidrolik, elektrohidrolik) bu süreç genellikle
aktüatörün konumu ve
geçidin açık ya da kapalı
olması gibi etkenler
etrafında şekillenir. Ancak
artık durum izleme
konusunda yepyeni bir
seviyeye ulaşılmıştır. Bu
seviyede bakım personeli
sıra dışı bir şey olup
olmadığına karar verebilir.

Endüstri 4.0, üretim
sektöründe “moda” olan bir
terimden çok daha fazlasıdır. Bu kavram, dijital
gelecek hakkında yenilikçi
düşünmeye hazırlıklı olan
fabrikalara gerçek avantajlar ve rekabetçi kazanımlar
sunabilecek olan birçok
tamamlayıcı parçadan
oluşan bir araçtır. Mesela,
akıllı sensörleri ele alalım.
Akışkan gücü teknolojileri
için en yeni akıllı sensör
teknolojileri, uygun şekilde
seçildiğinde ve uygulandığında kestirimci bakım gibi
stratejiler üzerinde olumlu
etkiye sahip olabilir.
Endüstri 4.0 teknolojisinin
bir parçası olarak gerçek
zamanlı veri toplama (akıllı
sensörler aracılığıyla),
bakım işlemlerini gerçekleştirmek için durdurma
süresini planlamayla ilgili
kararları etkileyebilir. Bu
kararlar, verimliliği artırmak ve gittikçe kısalan
müşteri teslimat programlarını yetiştirmek açısından
avantaj sağlayabilir.

oldukça büyük bir fırsat
sunar. Bu durum, özellikle
Endüstri 4.0 üretim
stratejilerinin gittikçe artan
ivmesi göz önüne alındığında geçerlidir.

Akıllı Bakım
Gömülü akıllı sensörler,
günümüzde konnektörler,
hortumlar, borular,
pompalar, motorlar,
aktüatörler ve filtreler gibi
birçok düşük seviyeli
akışkan gücü ürünlerine
Her işlemin bir “kalp atışı”
Kestirimci ve önleyici
entegre edilebilir. Bu entegvardır. Burada sorulması
bakım karşılaştırması
rasyon Endüstri 4.0
Bakım işlemleri, fabrikaya gereken soru bu kalp
teknolojisi kurulumunun
atışının zaman içinde
göre değişiklilik gösterir
parçasıdır. Bu kavramın
değişip değişmediğidir.
ancak geleneksel olarak
ortaya çıkardığı temel
Örneğin, bu “kalp atışı”
tepkisel veya önleyici
yavaşlayabilir veya hızlana- fırsatlardan biri kestirimci
stratejileri temel alırlar.
Tepkisel stratejilerde, kayıp bilir. Akıllı sensörler de işte bakımla ilgilidir. Örneğin
kontrol valflerinde üretilen
bu noktada yarar sağlar.
üretim ve beklenmedik
diyagnostik veriler, güç
masraflar genellikle
Akışkan gücü sistemlerinde sorunlarını giderme
karşılaşılan sonuçlardır.
konusunda çok değerli
kullanılan en yeni sensör
Önleyici stratejilerde ise
teknolojileri, önceki yıllarda olabilir. Akışkan gücü
genellikle sistemler ve
sistemlerindeki temel
parçalar, gerektiği için değil kullanılan sensörlerden
genel bakım prosedürlerin- biraz farklıdır. Örneğin, çıkış endişelerden biri, valflerin
de listelendiği için onarılır. kartındaki basit kontaktör- yanlış şekilde ateşlenmesine neden olabilen uzun
ler tarafından çalıştırılan
Bu durum da gereksiz
kablo yollarında hattın
geleneksel solenoid
masraflara neden olur.
valflerin yerini günümüzde ilerisinde meydana
gelebilecek voltaj düşümlesıcaklığı, gerilimi, akımı
Bu sorunlar göz önüne
hatta garanti kapsamındaki ridir. Normalde, osiloskop
alındığında kestirimci
bakım, sektördeki kuralları taleplerde kullanılabilecek olmadan bu sorunun ana
değiştirebilecek yenilikçi bir döngü sayısını izlemek için nedenini tespit etmek
dahili diyagnostik algılama imkansızdır. Buna karşın,
yöntem olarak karşımıza
özelliğine sahip ağ destekli her valf manifold nodunda
çıkar. Kestirimci bakım,
gerilim algılama özelliği
cihazlar almaktadır. Bu
büyük ölçüde Endüstri 4.0
sensörlerin ürettiği yüksek olsaydı döngünün belirli
teknolojisinin ortaya
noktalarında tüm makineçıkmasıyla gelişmiştir. Uzun veri miktarı, fabrika
yöneticilerinin endüstriyel deki gerilim düzeylerini
bir süredir, makinelerdeki
kaydetmek için bir “sweehareket kontrol ekipmanla- ekipmanları çalıştırma ve
bakımını yapma yöntemle- per” programı yazılabilirdi.
rını izlemek mümkündür.
Akışkan gücü sistemlerinde rini değiştirmesi için
XXDevamı Yan Sayfada

malıdır.

Akıllı sensör teknolojisi,
aynı zamanda hidrolik
hortum veya konnektör
sızıntılarını tahmin etmeye
de yardımcı olabilir. Bir
hortum veya konnektör
üzerinde doğru noktalara
yerleştirilen titreşim
sensörleri ve toplanan
verileri izleme sistemine
iletecek olan araçlar
sayesinde hidrolik sızıntı
olasılığını tahmin edebilen
doğru bir eğilim analizi
yapmak ve kaydetmek için
basit bir program yazılabilir.
Benzer bir strateji, hidrolik
aktüatörde sızıntıya neden
olan piston sızdırmazlık
elemanlarını tespit etmek
için kullanılabilir. Bir
silindir, doğru seçilmiş bir
gömülü sıcaklık sensörü
kullanıldığında bakım
personelini beklenmedik
sıcaklık değer farklarıyla
ilgili uyarabilir. Bu değer
farkları piston sızdırmazlığının delindiğini gösterebilir.
Birleşik iletişim
standartları
Tabii ki Endüstri 4.0 destekli
sensörler seçmenin yanı sıra
bu sensörün diğer cihazlarla iletişim kurmasını
sağlamak da önemlidir. Bu
nedenle akıllı cihazlarının
ve alt sistemlerinin açık
iletişim standartlarını ve en
iyi uygulamaları barındırması için merkezi bir strateji
benimseyen sensör
satıcıları seçilmelidir.
IO-Link, sensörler ve

Güvenlik konusu
Güvenlik, Endüstri 4.0
hakkında konuşurken
sürekli tekrar edilen bir
konudur. Hatta bu sorun
birçok fabrikayı makinelerini ve cihazlarını buluta
bağlama ve bileşen
aktüatörlerle iletişim kurma düzeyinde arıza tahmini ve
amacını taşıyan ve uluslara- performans optimizasyonu
rası standart (IEC 61131-9) için gerekli bilgileri edinme
kararını almaktan vazgeçiolarak benimsenen ilk I/O
teknolojisidir. Bu açık proto- ren etkenlerin başında gelir.
kol, Endüstri 4.0 dünyasını
bileşen seviyesine getirir ve Bu konu hakkında endişeleri olan ve nasıl ilerleyebilefarklı teknolojiler ve
ceği konusunda yardım
üreticiler arasında birlikte
arayan tüm şirketler için
çalışabilmeyi sağlamada
doğru tedarikçiyi seçmek
önem taşır.
hayati önem taşır. Çok
çeşitli, ileri seviye uygulaÖrneğin iş parçası ham
malarda çalışarak elde
maddelerini kavramak ve
imalat makinesinde gerekli ettikleri teknik bilgilerini ve
konumlara yerleştirmek için pratik deneyimlerini
paylaşabilecek tedarikçiler
kullanılan pnömatik bir
seçmek çok önemlidir.
cihazı ele alalım. Burada
yakında meydana gelebile- Özellikle akışkan gücü
kurulumlarında, seçilen
cek bir arıza için solenoid
tedarikçi en doğru bilgileri
valflerdeki bobin gerilimi
elde etmek için sensörlerin
izlenebilir. Bu tür bir
hangi noktalara entegre
durumda IO-Link, düşük
seviyeli cihazlarla bütçenize edilmesi gerektiği, toplanuygun bir iletişim yöntemi ması gereken verilerin türü
ve elde edilen sonuçları en
sunabilir. IO-Link, bu
kullanışlı şekilde MRO
cihazları hareket kontrol
cihazlarına bağlar, bu cihaz- (bakım, onarım ve işletme)
personeline sunulması
lar ise fabrika ağına ve
konusunda tavsiye verebilgerektiğinde buluta
melidir. Yenilikçi ve ileri
bağlanır.
görüşlü tedarikçiler,
güvenli, uçtan uca Endüstri
Akıllı sensörler ve diğer
4.0 destekli sistemler
Endüstri 4.0 destekli
oluşturmak için hareket ve
cihazlar, diğer üreticilerin
depolamada en iyi veri
ürünleriyle iş birliği içinde
şifreleme yöntemlerini
çalışmalıdır. Hatta bağlı
uygulamaya çalışmaktadır.
dijital çözümlerin değeri,
birlikte çalışma özellikleri
ile doğru orantılıdır.
Kuruma özel çözümlere yer
yoktur; üçüncü parti
ürünler, uygulamalar ve
platformlar ile birlikte
çalışılabilecek, açık ve çift
yönlü bir mimari kullanıl-

Büyük resim
En yeni sensör teknolojisini
kullanmak, artık yalnızca
konum ve hız gibi etkenleri
izlemekten çok daha
fazlasıdır. Gerçek zamanlı
olarak toplanan veriler
sayesinde kullanım ömrüyle
ilgili kestirimci bakımın
uygulanmasını kolaylaştırabilecek hayati bilgiler elde
edilir. Bu veriler, bir
makinenin veya sistemin
doğru şekilde çalışmadığını
ya da optimum verimliliğine ulaşamadığını belirleyebilir. Sensörlerin sorunlarının erken bildirilmesi,
sistem operatörlerinin gereken onarıcı bakımı, üretim
hacminin az olduğu veya
durdurulabildiği zamanlarda araştırmasını, gözden
geçirmesini ve planlamasını
sağlar. Bu işlem bir gecede,
bakım amaçlı planlı fabrika
kapanışı süresinde veya
önemli teslimat programlarını en az etkileyebilecek
dönemlerde gerçekleştirilebilir. Accenture ve GE
tarafından yapılan bir
araştırmada kestirimci bakımın, bakım maliyetlerinde
%30’luk bir düşüş, ekipmanların bozulmasından
kaynaklanan üretim hattı
arıza süresinde ise %70’e
kadar azalma sağlayabildiği
bulunmuştur. Açıkça
görüldüğü üzere en yeni
akıllı sensörlerin Endüstri
4.0 ortamının bir parçası
olan kestirimci bakım
stratejilerinin uygulanmasına katabileceği değer hafife
alınmamalıdır.

XXBilgi için Ref No: 55045
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Dişli Kutuları ve Hız Varyatörleri
Gürültü Ölçümü Ve Titreşim Ölçümü Yapabilmesi

de yapabilir. Varvel’in ses
testleri, ses basıncını ölçerek ses gücünü belirlemek
için yansıtıcı bir düzlem
üzerinde ölçüm yüzeyini
kaplamada kullanan
UNI EN ISO 3746’ya göre
gerçekleştirilir. Bu, Varvel’in
gürültü ölçümlerinin,
uluslararası olarak kabul
Varvel tasarım aşamasında edilmiş, standartlaştırılmış
parametrelere, belirli, tam
durmayan ve bitmiş ürün
piyasaya sürüldükten sonra olarak belgelendirilmiş ve
üzerinde anlaşmaya varılan
bile devam eden araştırbir prosedür izlenerek
manın ve testin önemini
yapıldığı anlamına gelir.
daima belirtmiştir.
Ağırlıklı ses gücü (dB (A)),
Varvel Group uluslararası
makineyi çevreleyen bir
standartlarda çalışabilen
yüzeyde ölçülen ortalama
şirket içi test departmanı
ses basıncına dayanarak,
sayesinde dişli kutuların
çeşitli türlerinin performans belirli bir arka plan gürültü
faktörü ve çevresel yankıtestini yapabilir.
lanma faktörü ile düzeltilerek belirlenir.
Gürültü ölçümü, işleme
esnasında bir dişli kutu tarafından yayılan gürültüyü Test, standatlar tarafindan
gerekli yüksek hassasiyetli
(desibel cinsinden) doğru
şekilde belirlemeyi Varvel’in aletler kullanarak, odanın
ortasındaki bir stand üzeşirket içi gerçekleştirebirine, yerden en az 1 metre
leceği bir test formudur.
yükseklikte ve tüm duvarMüşteri isteklerine ve özel
lardan 2 metre uzaklığa
amaçlara dayalı olarak,
yerleştirilen test dişli kutest departmanı, tam test
tusu ile tamamlandı. Dişli
raporlarıyla özel ölçümler
Güç üretimi ve dağıtımı
sistemlerinin tasarımı,
üretimi ve dağıtımında
uzman olan Varvel Group,
1955’den beri endüstrinin
birçok alanında kullanıma
yönelik dişli kutuları ve hız
varyatörlerini uluslararası
müşterilere sunmaktadır.

kutudan işleme esnasında
gelen gürültü emisyonlarını
ölçmek için beş kalibre edilmiş mikrofon dişli kutudan
tam 1 metre uzağa her
tarafta konumlandırılmıştır.
Her bir mikrofon tarafından
ölçülen ses basıncı, ses
basıncı seviyesini dB (A)
belirlemek için bir oktav
bandında analiz edilir. Daha
sonra dişli kutuya giden
bağlantı sonradan kesildi
ve arka plan gürültüsünü
ölçmek için test tekrarlandı.
Son olarak, mikrofonlar
dişli kutudan 0.5 metre
uzaklığa taşınır ve çevresel
yankıyı belirlemek için dişli
kutu çalışırken ölçümler
tekrarlanır.

içi test, sadece müşteri
şikayetlerinde rapor edilen
ürün kusurlarının tespit
etmeyi ve düzeltmeyi değil,
aynı zamanda Varvel’in tüm
ürün yelpazesini sürekli
iyileştirmesini ve hatalı çalışma nedenlerini ortadan
kaldırmasını sağlar. Dişli
kutusu arızalarını en aza indirgemek amacıyla Varvel,
Varvel teknolojisinin katma
değerini garanti etmek için
tüm RD Serisi sarmal dişli
kutuları, RN Serisi paralel
mil dişli kutuları ve RO-RV
Serisi sarmal dişli kutuları
için titreşim ölçümlerine
dayanan hat sonu kalite
kontrolü prosedürlerini
uygular.

Bu tür ölçümler, oteller, eğlence merkezleri, tiyatrolar
ve halka açık mekanlar gibi
sessiz olmasını gerektiren
uygulamalarda kullanılan
dişli kutusunun gürültü
düzeyini doğrulamak için
müşterilerin genellikle
talep ettikleri bir durumdur.

Titreşim analizi tek bir
yönde (eksenel veya radyal)
titreşimi ölçmek için tek
eksenli ivmeölçerlerin,
üç eksenli ivmeölçerlerin
(kombine eksenel, radyal ve
çapraz ölçümler için), optik
takometreler ve bir sinyal
alım kartı kullanımına
dayalıdır.

Varvel, işleme sırasında
bir dişli kutu tarafından
oluşturulan titreşimi şirket
içinde ölçebilir. Titreşim ölçümleri, bir dişli kutusunun
doğru çalıştığını ve üretim
kusurlarının bulunmadığını
onaylamak için etkili bir
araçtır. Titreşimi ölçerek ve
analiz ederek ve teşhis tekniklerini uygulayarak, test
edien kişiler dişli ve yatak
kusurlarını tespit edebilirler; bu da bir müşteri teknik
destek isterken özellikle
yararlıdır. Bu tür bir şirket

Günümüzün hassas mühendislik pazarında Varvel,
ürün tasarımından üretime
ve teşhis konularında
her şey için tam hizmet
ortağı olarak giderek daha
fazla rol alıyor. Varvel Grubu
içinde mevcut olan yeterlilik ve enstrümantasyon,
araştırma ve kalite kontrolü
için en yüksek uluslararası
standartlara uygundur
ve tüm Varvel ürünlerinin
yüksek teknoloji değeri
sunduğunu garanti eder.
XXBilgi için Ref No: 55058

İşletmeyi Görselleştirme ve Analiz için Yazılım
Bulut Tabanlı Hizmet
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
tesislerdeki kullanıcıların
verilere erişmesini, verileri analiz etmesini ve
verilerden faydalanmasını
hızlandırmalı ve kolaylaşaraç ve işlevleri kullanaHoneywell (NYSE: HON)
Önceden haftalar veya aylar tırmalı. Ayrıca bulut ve
rak, daha önce mümkün
Proses Çözümleri (HPS)
bugün Honeywell Connec- olmayan bir ölçekte anında süren projeler şimdi saatler veri gölü teknolojileriyle,
içinde gerçekleştirilebiliyor. genellikle yoğun kaynak
analiz edilmesine izin
ted Plant Uniformance®
Bu verimlilik bir müşterinin gerektiren uygulamalarla
vermektedir.
Cloud Historian’ı piyasaya
mevcut araç ve fonksiyon- ilişkili ciddi maliyetleri
sürdüğünü duyurdu.Bu yeni
azaltmaya yardımcı olmalı,”
larını kullanma imkânıyla
Honeywell Proses Çöürün, müşterilerin varlık
şeklinde konuştu.
bir araya geldiğinde,
kullanılabilirliğini iyileştir- zümleri Başkanı Vimal
melerine ve çalışma süresini Kapur, “Uniformance Cloud konuşlandırma ve mühenartırmalarına yardımcı olan, Historian, bulutun ve büyük dislik süresini ciddi ölçüde Uniformance Cloud Histoverinin tüm gücünü ilk defa azaltabilir. Bunun yanında rian, Honeywell Connected
işletme genelinde görselPlant portföyünün son
yerel bulut teknolojisi
leştirme ve analize yönelik Honeywell’in geleneksel
aracılığıyla sağlanan ölçek üyesi olup, müşterilerin kâr
proses tarihçisine getibir bulut tabanlı hizmet
ve performans, işletme bilgi hanelerini iyileştirmelerine
olarak kullanlan yazılımdır rerek, en karmaşık çoklu
yardımcı olmak için eşikten
teknolojisi maliyetlerini
saha organizasyonlarını
(SaaS).
işletmeye verileri fikirlere
dahi zahmetsizce birbirine yüzde 25’e kadar düşürebağlıyor. Çözüm, bir tesiste biliyor. Uniformance Cloud dönüştürüyor.Honeywell,
Uniformance Cloud
Historian, Honeywell Sen- bunu eşsiz etki alanı
Historian’ın tasarımı sektör- bulunan fikirlerden tüm
tience, nesnelerin interneti uzmanlığıyla ve perforde bir yeniliktir. Geleneksel tesislerin faydalanmasını
platformu üzerinde kurulu mansı maksimize etmek
mümkün kılarak daha
bir işletme tarihçisinin
üzere prosesleri, varlıkları,
gerçek zamanlı proses veri- akıllı, daha stratejik kararlar olduğundan, gelecekteki
insanları ve işletmeyi birbileri analizini bir veri gölüyle alınmasına ve akılcı adımlar değer, müşterilere ek
rine bağlama konusundaki
uygulamalar ve hizmetler
atılmasına izin veriyor,”
birleştirerek, işletmelerde
gelişmiş analitik yetenekleşeklinde aktarılabilir. ARC
şeklinde konuştu.
diğer analitik araçlarla
Danışma Grubu baş analisti riyle sağlıyor.
birlikte üretimin, Kurumsal
Janice Abel, “ARC, güvenli
Honeywell’in yeni ürünü,
Kaynak Planlamasının
bir bulutun tarihçiler gibi
(ERP) ve diğer iş verilerinin geçmiş ve sürekli tesis
uygulamalar için ideal bir
ve üretim sahası proses
entegrasyonunu olanaklı
ortam sağladığı kanaaverilerini toplama, depokılmaktadır. Bu özellik,
tinde. Honeywell, Uniforişletme verilerinin saha ve lama ve yeniden oynatXXBilgi için Ref No: 55023
tesislerde kullanımda olan mayı sağlamanın yanı sıra mance Cloud Historian ile
neredeyse gerçek zamanlı
olarak bulutta görünür kılıyor. Tarihçi, tesis ve işletme
personeline kararlar alma
ve uygulama gücü veren
zaman serisi veri deposunu,
veri bilimcilerinin proses
verileri ile işletmedeki diğer
iş verileri arasındaki daha
önce bilinmeyen ilintileri
açığa çıkarabilmelerini sağlayan büyük bir veri gölüyle
bir araya getiriyor.
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CNC Entegre Kontrolörleri
CNC ve PLC İşlevleri İle Birlikte Her İki Süreci Yüksek Hızda Senkronize Etme
kısaltan CNC fonksiyon
bloklarını *1 içerir.
Sysmac Entegre Platformu, CNC fonksiyonu
ile daha kapsamlı hale
getirildi
Omron, kontrollü yapı için
gerekli her unsuru sağlamak için sürekli olarak yeni
ürünler ve fonksiyonlar
geliştirmeyi sürdürüyor.
Bu süreci bir adım ileri
taşıyabilmek amacıyla,
diğerlerinin yanı sıra XY
kesme, frezeleme veya
tornalama işlemleri gibi
standart CNC uygulamaları
için hassas sıralı hareket
kontrolü olanağı sağlayan
CNC fonksiyonunu Sysmac
Otomasyon Platformu’na
entegre ediyor.
OMRON üretim hatlarında
yer alan işleme makinelerinin verimliliğini artıran yeni
NJ/NY serisi CNC Entegre
Kontrolörlerin geçtiğimiz
aylarda piyasaya sundu.

zorlayıcı işleme koşullarına
uyum sağlamak durumundadır.

Bu zorluğa bir yanıt olarak
geliştirilen OMRON CNC
Entegre Kontrolörler, CNC
Bu yeni CNC Entegre Kont- ve PLC işlevlerini sunmanın
yanı sıra her iki süreci yükrolör serilerinde, Sysmac
sek hızda senkronize eder.
Entegre Platformu yüksek
hassaslıkta karmaşık profil Bu durum, tüm makinenin
oluşturma ve işleme maki- üretim kapasitesini önemli
nelerinin üretim kapasitesi- ölçüde artırır.
ni artırma olanakları sunan
CNC fonksiyonunu içerecek Ayrıca, CNC ayarı ve G-Code
programlamayı Sysmac
şekilde genişletildi.
Studio platformuna ekleyen
OMRON, aynı zamanda konTüketici gereksinimlerinin
figürasyon, programlama,
değişmesi ve teknolojik
gelişmeler, daha çok yönlü izleme ve 3D simülasyonlar
ürünlere, karmaşık şekillere için gerçek bir Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) sağlar.
ve malzemelere yönelik
Platform, program yapısını
talebi artırırken ürünlerin
sadeleştirme ve CNC ile
kullanım ömrünü giderek
kısaltmaktadır. Sonuç ola- diğer süreçler arasında
senkronizasyon sağlamanın
rak üreticiler daha yüksek
verimlilik oranlarıyla daha yanı sıra geliştirme süresini

Bu yeni fonksiyon, Sysmac
platformunun mevcut
hareket, emniyet, görsel
denetim ve robot olanaklarıyla bir araya getirildiğinde, G kodu ve standart
IEC programlama dilleri
kullanılarak eksiksiz üretim
hattı kontrolü sağlar. Tüm
üretim parçalarının tam
entegre olması, geliştirme
sürecinde sadelik, üretimde
verimlilik artışı ve anında
ürün konumu değiştirme
imkanı ortaya çıkarır.
Tek bir kontrolör ile eksiksiz
üretim hattı kontrolü için
tamamen entegre bir
platform sunuluyor. Bu
yaklaşım, tüm süreçlerde
aynı standart programlama
dillerinin kullanılmasına
olanak sağlayarak makine
işlemleri arasındaki engelleri ortadan kaldırır. İki tip
güvenilir ve sağlam makine

kontrolörü arasında seçim
yapma olanağı: Modüler
Kontrolör ve Açık Tasarımlı
Endüstriyel Panel PC. Bu
yüksek hızlı ve hassas kontrolör çözümü, tüm makine
cihazlarının senkronize
edilmesine imkan tanıyarak, üretim hattı genelinde
verim artışı sağlar.
• G Kodu: standart RS-274
G Kodu yorumlayıcı. Başlıca
CAD/CAM yazılımlarıyla
sözdizimi uyumluluğu
• Dengeleme tablosu:
konum, geri tepme ve
tork dengeleme için tablo
tabanlı algoritma. Tipik
olarak kılavuz vida konumunu veya tork dalgalanmasını düzeltmek amacıyla
kullanılır
• Yüksek Performans: Lojik
sırası, gelişmiş hareket ve
CNC’yi içerecek şekilde 500
μs’ye kadar döngü süresi
• Gelişmiş Blok İyileştirme:
geleceğe dönük talimatların önceden analiz edilmesiyle hareketlerin hız ve
ivme için birleştirilmesi ve
optimize edilmesi, gelişmiş
performans sağlar
• Kesici dengeleme 2D/3D:
G Kodunda tam olarak
belirtilen kesme noktasına
eşleşme sağlayan araç çapı
ve şekil dengeleme
• Yolu tersine çevirebilmek
için Blok Tekrarlama: aracı
kesme alanından uzaklaştırmak için yol tersine
çevrilebilir
XXBilgi için Ref No: 55042

Sinyal Ayırıcı/ Çoğaltıcıları
Yazılım Kurulumu ve Çok Sayıda Giriş/ Çıkış/ Güç Seçenekleri ile Çok Yönlüdür
basitleştirir.Yazılım yapılandırması büyük bir değer
katıyor. Yayın bir USB portu,
PC’ye akıllı telefona ya da
tablete pahalı özel adaptörler olmadan kurulum
olanağı sağlar. Yazılım, I/O
aralıklarının, ölçeklendirme
seviyeleri, ayar ve DIP anahtarları ile mümkün olmayan
diğer işletim seçeneklerinin
özel olarak ölçeklendirilmesini sağlar.

sanız, anında yük devretme
korumasıyla yedeklilik elde
edersiniz. Güç veri yolu, her
bir modülde sabit boyuttaki
rayları kullanmak yerine,
her bir modülde bulunan
birbirine kenetli konektörlerle tam boyutlandırma
avantajına da sahiptir.

SP330 ayırıcılar endüstriyel ortamların risklerine
dayanacak şekilde üretilmiştir Tüm modeller yüksek
doğruluk, üstün ses direnci
Her model çeşitli sinyal
tiplerini barındırır. Mevcut ve hızlı yanıtlama süreleri
üniteler, toroid sensörlü ± sunar. Aynı zamanda çok
20mA veya 0-20mA DC gi- düşük sıcaklıkta kayma ile
rişleri ve 0-20A AC sinyalle- mükemmel doğrusallık ve
kolayca yerleştirmek veya
Acromag’ın yeni SP330
serisi izole sinyal ayırıcıları/ çıkarmak için meal yaylı DIN rini desteklemek için geniş sabitlik gösterirler. 1500V
çapta ayarlanabilir. Gerilim AC izolasyon, girişi her
ray klipsini basitleştirmek
çoğaltıcıları çok çeşitli uyçıkış devresinden güvenli
modelleri, tek kutuplu
gulamalara uyum sağlaya- için çıkarılabilir terminal
bloklara sahiptir. Güvenilir veya çift kutuplu sinyalleri bir şekilde ayırır ve sürekli
cak şekilde tasarlanmıştır.
250V AC (354V DC) koruma
Yakın zamanda piyasaya sü- performans sağlamak için, +1V’den ±150V DC’ye
sağlar. Yüksek seviyeli aşırı
çevirerek çoklu seçilebilir
rülen SP230 loop-powered üniteler elektriksel gürülgerilim koruyucu, zararlı
2-wire serisine çok benze- tüye karşı yüksek derecede aralıklara dönüştürür. Termokupl üniteleri ±100mV geçici sinyallerden daha
yen bu 4-telli DC-powered bağışıklık sağlar, gerilim
fazla koruma sağlar. 25g
girişlerin yanı sıra sekiz
modelleri, akım, voltaj veya ataklarından korunur ve
-40’dan 75°C ye kadar olan farklı sensör tipini (J, K, T, R, şok ve 4g titreşim toleransı,
sıcaklık giriş sinyallerinin
ağır makinelerin üzerine
hassas şekilde iyileştirilmesi sıcaklıklarda çalışır. UL Sınıf S, E, B, N) kabul eder. Tüm
modeller, 5V ve 10V kontrol veya yakınına monte ediliçin yazılımla ayarlanabilir. 1 Div 2, ATEX Zone 2 ve
mesini sağlar.
IECex standartları için riskli sinyalleri için 0 / 4-20mA
SP330 ayırıcılar, işlem
akım ve tek kutuplu veya
konum onayları beklenkontrol sinyali formatı
çift kutuplu voltaj aralıkları Orta ölçekli uluslararası
seçenekleri ile tek bir girişle mektedir. Fiyatlar sadece
dahil olmak üzere altı çıkış bir şirket olan Acromag,
orantılı, iki izole çıkış sunar 270 $ ‘dan başlıyor.
aralığını desteklemektedir. 60 yıldan fazla bir süredir
(0-20mA, 4-20mA, 0-5V,
ölçüm ve kontrol ürünleri
Acromag’in İş Geliştirme
0-10V, ± 5V veya ± 10V).
Standart bir USB portu, I/O Müdürü Robert Greenfield Esnek 6-32V DC güç aralığı, geliştiriyor ve üretiyor.
Süreç kontrol cihazları,
pil ve güneş enerjisi kay“Bu birimler, hassas giriş
aralığının kolay seçilmesi
sinyal iyileştirme ekipmanı,
naklarını destekleyebilir.
ölçeklendirme, altı çıkış
veya ölçeklendirilmesi
veri toplama devre kartları,
aralığı seçeneği, seçilebilir Gücü bağlamak için üç
için ayırıcıyı Acromag’in
dağıtılmış I/O sistemleri
seçenek vardır. Ünitenin
filtreleme seviyeleri ve
ücretsiz bir yazılımı ile bir
ve iletişim cihazları dahil
üstündeki çıkarılabilir
PC veya Android bir cihaza işlenmiş güç seçenekleri
olmak üzere eksiksiz bir
ile çok çeşitli uygulamalara terminal bloğuna güç
bağlar. 6-32V DC’den güç
endüstriyel I / O ürünleri
kaynakları ile desteklenir ve kolayca uyarlanabilir.” diye sağlayabilir veya tek bir
serisi sunmaktadır.
terminallere, DIN rayındaki açıkladı. “Ayrıca, çıkarılabilir bağlantıdan, DIN rayına
takılan bir güç veri yolu
terminal blokları ve dabir güç veri yoluna veya
üzerinden birden fazla üniyanıklı metal ray klipsleri,
her iki yere de yedeklilik
teyi çalıştırabilirsiniz. Her iki
sıkı panellerde kurulum
için bağlanabilir. Sağlam
konumda da güç uygularXXBilgi için Ref No: ??????????
tasarım, kabloları panellere ve bakımı büyük ölçüde
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Raylı Sistemlerde Ethernet Anahtarları
Kompakt Bir Kasada 24+4G’ye Kadar M12 Port Sunar

GSL Mühendisliğin temsilciliğini yaptığı Kyland tarafından en zorlu endüstriyel
koşullarda güvenilir ağlar
oluşturma amacıyla tasarlanan Aquam Serisi Ethernet
Anahtarları, EN 50155
başta olmak üzere sektörün
ihtiyaçlarını belirleyen standartlarla uyumlu ileri seviye
endüstriyel özellikleriyle
demiryolu uygulamaları,
toplu taşıma sistemleri
ve fabrikalarda sorunsuz
haberleşme sağlar.
Endüstriyel uygulamalar
arasında en zorlu ortam
koşullarına sahip uygulamaların başında raylı sistemler gelir. Dolayısıyla bu
uygulamalarda kullanılacak
haberleşme ekipmanları da
söz konusu koşullara ayak
uydurabilmek zorundadır.
Tam da bu nedenle Aquam,
sektörde “dayanıklı haberleşme donanımı”nı yeniden
tanımlayacak endüstriyellikte tasarlanmıştır:
• IP65 koruma sınıfı, toz ve
su geçirmez, dayanıklı kasa

• M12 ara yüzü, sıkı ve
sağlam port bağlantılarını
güvenceye alır

• M12 A-kodlu konektöre
sahip RS232 konsol port

• M12 A-kodlu konektöre
• Yüksek titreşim ve darbeye sahip kuru kontak alarm
maruz kalan uygulamalara çıkışı
özel tasarım
• M12 A-kodlu konektöre
sahip USB port
Aquam serisi Ethernet
anahtarları, spesifik olarak
Üstün Isı Yayılım
tren kontrol ve yönetim
sistemlerini değerlendiren Tasarımı
Aquam serisi, 85°C’ye kadar
uluslararası demiryolu
sıkı termal simülasyonlara
endüstrisi standardı IRIS
dayalı ısı yayılım tasarımına
(International Railway
Industry Standard) sertifi- sahiptir. Tüm PoE beslemeli cihazların bağlandığı
kasına sahiptir.
durumda bile sağlayabildiği
120W PoE güç, cihazların
Çok Port Desteği
tamamen dolu güç tüketimi
Kompakt bir kasada
24+4G’ye kadar M12 port için bile yeterli olur. En iyi
sunan Aquam serisi, kısıtlı ısı yayılım performansının
elde edilebilmesi için,
alanda maksimum sayıda
bilgi nodunun kolay enteg- Aquam serisinin kasasında
rasyonuna izin verir. Üstün kumlamalı oksidasyon
mühendislikle buluşan port prosesinden geçirilmiş,
yerleşimi, konektör dağılı- 6063 alüminyum alaşımı
kullanılır.
mında esneklik sağlar:
Bu sayede kasanın ısı
• M12 X-kodlu koiletkenliği 201W/m.K’e
nektöre sahip 4 adet
10/100/1000Base-T(X) port ulaşır. Buna ek olarak

PCB üzerinde ideal yonga
seti (chipset)/ısı kaynağı
yerleşim tasarımı ile de, en
üstün ısı yayılım performansı güvenceye alınır.
Donanımlarda Gigabit
Bypass
Lineer bir topolojide yukarı
yöne bağlantılardan herhangi birinde yaşanacak bir
kesinti, aşağı yöne bağlantılarda da kesintiye neden
olur. Birbiriyle bağlantılı
ağlara sahip demiryolu
haberleşme sistemlerinde
bu tür bir kesinti, tüm
sistemde arızayla sonuçlanır. Kyland’ın Aquam serisi,
bypass röle fonksiyonuna
sahip 2 çift Gigabit Ethernet port sunar. Ethernet
anahtarlarından biri güç
kesintisi nedeniyle çalışmaz
ise, portları röle devresi
sayesinde atlanır, sistemin
kesintisiz işletimini güvenceye alabilmek için aktarım
hatları otomatik birbirine
bağlanır.
Tren Topolojisi Tespit
XXDevamı Yan Sayfada
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Protokolü: TTDP (Train
Topology Discovery
Protocol)
Modern tren kontrol
sistemlerinin ileri teknolojisi, sofistike enstrümanları
ve gelişmiş ses/görüntü
aktarım yapısının arkasında
sağlam ve güvenilir bir
ağ bulunur. Tren kontrol
sistemleri geliştikçe, bu
kontrol ağlarının gereksinimleri de paralel olarak
artmıştır. Sistemlerde talep
edilen yüksek performansa
karşılık toplam ekipman
masrafının da işletimin sürdürülebilirliğini sağlayacak
şekilde, makul seviyelerde
kalması beklenir. Trenler
üzerinde güvenilir bir ağ
kurulumu ve iki yönlü veri
aktarımının sağlanması için
oluşturulacak ağın bileşenleri, IEC 61375 standardıyla
düzenlenir. IEC 61375’ göre,
tren üstü ağ omurgası yönetiminde belirli faktörlere
dikkat edilmelidir. Tren
kontrol ağının tamamı,
belirli özellikteki birkaç vagondan oluşan “consist”ler
içi ve arasında trafiği yönetirken IP adres çakışmasını
da önleyebilmeli, buna ek
olarak tren üstü veriyi hat
üstü kontrol merkezlerine
iletebilmelidir. Trenin kuplaj
ve dekuplaj seçenekleri
kısıtlı olduğundan, trenin
Ethernet omurgasının (ETB,
Ethernet Train Backbone)
topoloji değişikliklerine
adapte edilebilir olması, ve
Layer 3 yönlendirmeye de

cevap verebilmesi gerekir.
Aquam serisi Ethernet
anahtarları, Tren Topolojisi
Tespit Protokolü (TTDP),
aşağıda detaylı olarak
açıklanan R-NAT, ve IEC
61375’te tanımlanan diğer
özelliklere göre, consist
boyunca güvenilir, esnek,
Ethernet tabanlı haberleşme ağları (ECN, Ethernet
Consist Networks) oluşturur. Buna ek olarak Aquam
serisi IP adresleri, yönlendirme kuralları ve NAT 1:1’in
konfigürasyonunu otomatik
olarak gerçekleştirir.
Demiryolu Ağı Adres
Tercümesi: R-NAT (Railway-Network Address
Translation)
Her bir ECN’de aynı konfigürasyon ve ağ yapısını
korumak, buna karşılık
farklı consist birimlerinde bulunan elektronik
cihazlar arası iletişimin
devamını sağlamak için, IP
adress mapping ve farklı
subnet’ler arasında çevrim
yapan R-NAT geliştirilmiştir.
Şemada görüldüğü gibi,

farklı consist birimlerindeki
elektronik cihazlara aynı
IP atanmıştır. Bu cihazların
birbiriyle haberleşmesi
gerektiğinde daha üst seviyedeki ETB ağı, paketlerin
çevrilmesi ve varış yerine
yönlendirilmesine yardımcı
olur.

yönelik çok çeşitli fonksiyonlar da sunar:

Kyland Aquam serisi switchler, zengin bir yedeklilik
protokol yelpazesini de
destekler:

• Lokal bir RADIUS server
ve kimlik doğrulamayı
harici bir RADIUS server’a
yönlendirebilme

• VRRP

• TACACS+

• RSTP (Rapid Spanning
Tree Protocol)

• Tek yöne yayında MAC
adres filtreleme

• DRP (Distributed Redundancy Protocol, IEC624396), devreye girme süresi
<20ms

• LACP (Link Aggregation Control Protocol,
IEEE802.3ad)

Kyland’ın raylı sistem ve
toplu taşıma uygulamalarına yönelik geliştirilen IRIS
sertifikalı çözümleri, bu
alanda en üst düzey kalite
elde etmek için tasarlanmıştır. Bu çözümler hakkında daha fazla bilgi için,
Kyland Türkiye distribütörü
GSL Mühendislik’in tecrübeli ekibine danışabilirsiniz.

Aquam serisi aynı zamanda
kullanıcılara ağ güvenliğine

XXBilgi için Ref No: 55021

• MRP (Media Redundancy
Protocol, IEC62439-2)

• IEEE 802.1x (kimlik doğrulama ve erişim yetkileri)
• HTTPs/SSL
• SSH
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Freze Operasyonlarındaki Takım Tutma
Havacılık Ve Enerji Üretimi Endüstrileri İçin İdeal
me gibi diğer alanlarda
giderek daha da önem
kazanmasından dolayı
gurur duyuyoruz. Ayrıca
Safe-Lock ™ portföyünü
genişletmeye yardımcı olan
ve daha fazla sayıda son
kullanıcı için de erişilebilir
hale getiren yeni lisans
ortaklarımızdan dolayı çok
mutluyuz.»

takımın doğrusal hareketine sebep olur ve sonuçta
takımın çıkma riski artar. Bu
durum, shrink, hidrolik veya
frezeleme başlıkları gibi
hassas sıkma yapan ve
yüksek salgı hassasiyeti
sağlayan tüm takım tutucu
tasarımlarında mevcuttur.

Sonuç olarak, Safe-Lock ™
artık havacılık endüstrisinHavacılık endüstrisinde de yaygınlaşmıştır. Münih’teki MTU Aero
başarılı
Engines’den Stator BileşenSafe-Lock ™, havacılık ve
HAIMER Safe-Lock™ çıkma firmalarından Walter,
enerji üretimi endüstrilerin- leri NC - Programlama
Widia, Sandvik Coromant,
koruma sistemi endüstri
de gündelik bir sorun olan Kıdemli Müdürü Alexander
Seco Tools, Sumitomo,
standardı haline geliyor.
zorlu işleme gereksinimle- Steurer, HAIMER sistemini
HAIMER Safe-Lock™ çıkma Kennametal, Helical,
kullanma kararını şöyle
Emuge Franken, Data Flute, rinden dolayı ortaya
koruma sistemi, güvenli
anlatıyor: “Safe-Lock™ ve
çıkmıştır. Çeşitli titanyum
Niagara, OSG ve Mapal
takım bağlamayı sağlar.
HAIMER´ in shrink teknoloalaşımları gibi yenilikçi
olmak üzere lisanslı
Takım tutucu içerisindeki
jisi sayesinde zorlu, yüksek
malzemeler, sadece hafif
özel çıkıntılar, kesici takımın partnerler edinerek
ısıya dayanıklı malzemelekanıtlamıştır. 2017 yılında değil, aynı zamanda çok
sapındaki spiral kanallara
rijit, korozyona dayanıklı ve rin frezeleme işleminde bile
ise Iscar ve Ingersoll´de
tam bir uyum ile oturur.
işlenmesi zor malzemeler- proses güvenilirliğini
artık takımlarında SafeBöylece, sürtünme ile
garanti altına alabiliyoruz.
dir. Bu durum, sadece
Lock™ şaft sistemini
oluşan sıkma kuvvetine
Yüksek seviyeli otomasyona
makine konseptlerini ve
sunmaya karar vermiştir.
ilave bir kilitleme formu
sahip olan gövde işleme
Ayrıca, geçtiğimiz birkaç yıl proseslerini değil aynı
oluşturulmuş olur. Bu
sürecimizin sürekliliğini
zamanda kullanılan kesici
içerisinde shrink, pens ve
sayede verimli bir şekilde
takımları ve takım tutucula- garanti edebilmek için bu,
takımın tutucudan çıkması hidrolik tutucuların ürün
temel bir önkoşul olmuştur.
rını da etkilemektedir.
portföylerinde daha çok
önlenir. Ayrıca, mümkün
»Safe-Lock™ sisteminin
bulunur hale gelmiştir.
hale gelen daha yüksek
sağladığı çıkmaya karşı
Kennametal´in üretmekte Çoğu iş parçası dolu blok
kesme hızları ve uzayan
koruma ve yüksek eş
malzemeden imal edilir.
olduğu Safe-Lock™
takım ömürleri sayesinde
Frezeleme işlemi sırasında merkezlilik kombinasyonu
üretim kapasitesi arttırılır. sistemine sahip hidrolik
ile elde edilen düşük
malzemenin% 90’ı talaş
tutucuların yanısıra
titreşim seviyesi sayesinde
olarak kaldırılır. İşlemeyi,
Mapal´da, Safe-Lock™
Artık Safe-Lock™, freze
kararlı bir işleme süreci
hem ekonomik hem de
özelliğine sahip hidrolik
operasyonlarındaki takım
niteliksel olarak en iyi hale ortaya çıkmaktadır. Artan
tutucularının tanıtımı
tutma alanında, fiili bir
kesme derinlikleri ve
üzerinde çalışmaya devam getirmek ve yüksek bir
standart haline gelmiştir.
metal kaldırma oranını elde ilerleme hızları nedeniyle,
Geçtiğimiz on yıl içerisinde, etmektedirler.
etmek için, düşük devirlere talaş kaldırma oranı önemli
Safe-Lock™ sisteminin
ölçüde arttırılmıştır.
sahip yüksek torklar ve
tanıtıldığı günden bu yana, HAIMER Gmbh Genel
HAIMER shrink fit tutuculailerleme hızları seçilir.
Müdürü Andreas Haimer,
defalarca kez, kendisinin,
rın geliştirilmiş salgı
şöyle açıklıyor: »Safe-Lock Ancak, bu yüksek perforgeleneksel frezeleme
™ çıkma koruması sistemi- manslı kesme (HPC) işlemi hassasiyeti sayesinde takım
tutucularından ve veldon
ömrü % 50’ye kadar
tutuculardan açık ara üstün nin, kendisini, ağır hizmet sırasında, yüksek çekme
yükselmiştir.
bir sıkma sistemi olduğunu ve kaba frezeleme endüstri- kuvvetleri oluşur. Yüksek
sinde, yeni standart haline kesme kuvvetleri ve agresif
göstermiştir. Bunu da
ilerleme kuvvetleri kombi- Safe-Lock™ tasarımının, 3
getirmesinden ve aynı
bazıları dünyada sektör
zamanda trokoidal frezele- nasyonu, takım tutucudaki μm dan daha düşük salgı
lideri olan kesici takım
XXDevamı Yan Sayfada

dikkat etmek zorundadır.
Safe-Lock™ sistemine sahip
bir shrink tutucu, veldon
sisteminin sağladığı
güvenlikle birlikte, kolay
Safe-Lock™ ile yapılan
montaj ve yüksek hassasifrezeleme testleri, onu ve
yetle sıkma sağlar. Shrink
Glätzer´ de çalışan diğer
kişileri ikna etmeyi başardı. teknolojisinin ideal balans
seviyesi ve yüksek salgı hasSchulten memnuniyetle
şöyle ifade etti »Bana göre sasiyeti ile Safe-Lock™
sisteminin güvenli sıkması
Safe-Lock™ sistemine
geçmek, araba çalıştırmak bir araya geldiğinde
için krank şaftını çevirmek müsaade edilen daha
yüksek çalışma hızı ve
yerine marş motoru
kullanmaya geçmek gibi bir arttırılmış takım ömrü sayeşey. Kesme değerleri önemli sinde, takım güvenliği de
göz ardı edilmeden, daha
arasındaki temel fark proses miktarda arttı ve takım
ömrü tutarlı bir şekilde %40 yüksek verimliliğe erişmek
verimliliğine dayanıyor.
mümkündür.
iyileşti.»
Dolayısıyla kalite, ödün
verilemeyecek bir zorunluGüvenli ve verimli takım
Yüksek Hızda Kesme
luk olmaktadır.
sıkma
(HSC) ye yararları
Safe-Lock ™ çalışma ilkesi
Safe-Lock ™, trokoidal
Bu alandaki en önemli
şu şekilde açıklanabilir:
frezelemede olduğu gibi
örneklerden birini bize
Kesici takım şaftına,
sunan, 2013 yılı ortalarında diğer tüm yüksek helisli
takımın kesme helis açısıyla
parmak freze takımları
HAIMER Safe-Lock™´nin
aynı açıya sahip spiral
kullanan kesmeler yapan
sunduğu çıkma koruma
şeklindeki yivler taşlanarak
diğer sektörlerde, HSC
sistemini fark eden ve o
açılır. Takım tutucu içerisine
işleme alanında giderek
günden bu yana sistemi
daha da önem kazanmak- de (shrink tutucular, pensli
kullanan operasyon
tutucular veya hidrolik
müdürü Ingo Schulten´dir. tadır. Trokoidal kesme
tutucularda) dalma erozyon
işleminde, yanal kesme
Ingo Schulten şöyle
açıklıyor: EN-GJS-800-2 tipi derinliği ve kesme hızı, CAM ile açılmış olan özel
sistemi tarafından işleme- çıkıntılara oturan bu yivler
küresel grafitli dökme
demirden imal edilen havalı nin tamamı için hesaplanır sayesinde, olağan dışı
disk fren parçasının konkav ve optimize edilir, üretken- işlemeler sırasında dahi,
pahalı parçaların bozulup
lik önemli miktarda
yüzeyinin işlenmesi
arttırılır. Daha derin işleme yüksek maliyetler oluştursırasında, kesici takım ile
kabiliyeti sayesinde, sert ve masına sebep olan, kesici
parça yüzeyi arasında
takımın tutucu içinde
zor işlenen malzemelerin
noktasal bir temas yerine,
dönmesi veya tutucudan
dahi, üç kat daha hızlı
takımın %30-40´lık
dışarı çıkması önlenir.
işlenmesi mümkündür.
kısmının teması söz
Çıkma koruması ve yüksek
konusuydu. Bu sebeple
salgı hassasiyeti kombinasAncak bu durum yine,
oluşan kuvvetler, takımı
yonu, daha az titreşime ve
takımın, tutucudan çıkma
tutucudan çıkarmaya
riskini arttırmaktadır. Troko- çok verimli talaş kaldırma
çalışıyordu. Kullanımda
olan veldon tutucu ise kesici idal kesme sırasında sadece kabiliyetini getirir. Bu
sayede kesme derinliğini ve
ince talaş kaldırılması söz
takımı, tutucunun içinde
ilerlemeleri arttırarak talaş
konusu olsa bile, temas
tutabilmesine rağmen,
kaldırma miktarını önemli
halinde olan uzun kesme
yandan sıkma yapan vida
kenarı sebebiyle bu durum ölçüde arttırmak mümkünsistemi dolayısıyla kötü
dür. İlave olarak takım
salgı değeri oluşturuyordu. oluşabilir. Oluşan yüksek
eksenel kuvvetlerin sonucu aşınması da azaltılmış
Schulten´ in söylediğine
olacaktır.
olarak, operatör, güvenli
göre »kesici takım ömrü
oldukça kararsız bir şekilde takım bağlama konusuna
değişiyordu ve kesici
kenarda kırılmalara sebep
oluyordu».

değeri sağlaması ve
simetrik dizaynı sayesinde
optimum balans değeri ve
kolay boy ayarlama imkânı
sağlıyor olması, MTU için
»Whistle Notch» veya
»Weldon» tutucu sistemlerinden, HAIMER sistemine
geçmek için oldukça yeterli
sebepler oldu. Diğer sistemler çıkmaya karşı yeterli bir
emniyet sağlıyor olmalarına
rağmen simetrik olmayan
tasarımlarından dolayı kötü
salgı değeri ve balans
kalitesi sağlamaktaydılar.
Safe-Lock™ ile daha
yüksek üretkenlik
Bununla birlikte, SafeLock™, sadece havacılık
endüstrisinde coşkulu
takipçiler edinmekle
yetinmedi. Glätzer Gmbh´
de çalışan, Daniel Rautenbach, otomotiv endüstrisinin de ne denli rekabetçi
olduğunu ve titiz çalışma
gerektirdiğini biliyor.
Solingen´de bulunan CNC
ile işleme uzmanı olan
firmanın, Genel Müdürü
şöyle açıklıyor: »Mükemmel
kalite ve teslimat güvenirliliği bizim sektörümüzdeki
temel gereksinimlerdir.
Fiyat rekabeti oldukça
yüksektir.» Bu yüzden,
işlerindeki kar ve zarar
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Sanayi 4.0 Çağında Üretimi Dijitalleştiren Teknolojiler
Fabrikalarda Hızın Ve Verimliliğin Artması, Süreçlerin Anlık Olarak
İzlenebilmesiyle Hata Paylarının Büyük Oranda Azaltılması
mekatronik CNC ürünleri ile
dikkat çekti.
Sanayi 4.0 çağında fabrikaların dijital dönüşüm
sürecine inovatif ürün
ve hizmetleri ile yanıt
verdiklerini ifade eden
Mitsubishi Electric Türkiye
Başkanı Şevket Saraçoğlu,
günümüzde sanayinin en
önemli gündem maddesinin “üretim” olduğunu
Elektrik, elektronik ve oto- Başkanı Şevket Saraçoğlu, belirterek şu açıklamalarda
bulundu; “Üretim demek
Türk endüstrisinin Sanayi
masyon sektörünün öncü
markası Mitsubishi Elect- 4.0 çağındaki ihtiyaçlarına aslında hayat demek. Bir
inovatif otomasyon ürünleri ülke, dünya standartlarında
ric, endüstrinin nabzını
tutan WIN Eurasia Fuarı’nda ve hizmetleri ile yanıt ver- üretim yapabildiği ölçüde
kalkınıp gelişebilir. Bugüdiklerini belirtti.
Sanayi 4.0’a uyumlu
nün dünyasında Sanayi 4.0
otomasyon çözümlerini
sergiledi. Fuara “Your e-F@ WIN Eurasia Automation ve evresine uyum sağlayarak
ctory Partner” konseptiyle WIN Eurasia Metalworking dijital üretime geçiş yapabifuarlarının tek çatı altında len ülkeler global düzeyde
katılan marka, müşterilerekabet edebilirler. Dünyabirleştiği imalat sanayisirinin e-F@ctory partneri
da yüksek üretim gücü ve
nin Avrasya bölgesindeki
olarak fabrikaların dijital
potansiyeli ile dikkat çeken
buluşma noktası olarak
dönüşümleri için gerekli
Türkiye’nin de sürdürülebilir
bilinen WIN fuarlarında
çalışmalara nasıl destek
verdiğini anlattı. Dördüncü Mitsubishi Electric, Sanayi kalkınma için bu konuma
ulaşması çok önemli. Bunun
4.0’a uyumlu inovatif
Sanayi Devrimi’ne yanıtı
içinse bir yandan üretim
olan e-F@ctory konseptini otomasyon çözümlerini
hızı ve kalitesi artarken,
dijital fabrika simülasyonu sergiledi. TÜYAP Fuar ve
ile tanıtan Mitsubishi Elect- Kongre Merkezi’nde 15-18 diğer taraftan maliyetlerin
ric, insanlarla işbirliği halin- Mart tarihlerinde gerçekle- düşmesi gerekiyor. Biz bu
noktada yeni endüstri evşen fuara “Your e-F@ctory
de çalışan yeni kollobratif
robot serisiyle de ilgi gördü. Partner” konseptiyle katılan resinin iddialı bir oyuncusu
olarak, Türk sanayisinin ileri
Otomasyon sistemlerini tek marka, fabrikaların dijital
robot teknolojileri ile donaçatı altında toplayan Panolu dönüşümleri kapsamında
sunduğu çözümleri anlattı. tılmış geleceğin dijital ve
Çözüm Platformu’nu tanıakıllı fabrikalarına şimdiden
tan Mitsubishi Electric, yeni Fuarda otomasyon sishazır olması için çözümler
nesil fabrika otomasyon ve temlerini tek çatı altında
sunuyoruz.”
mekatronik CNC ürünlerini toplayan Panolu Çözüm
Platformu’nu tanıtan
de ziyaretçilerle buluşturArtırılmış gerçeklik uyMitsubishi Electric, dijital
du. Yeni endüstri evresine
uyum sağlayarak akıllı üre- fabrika konsepti e-F@ctory gulamalarının üretimtime geçiş yapabilen ülkele- ve insanlarla işbirliği içinde deki rolü artacak
rin global düzeyde rekabet çalışan yeni kollobratif
Yakın gelecekte gerçek ve
edebileceğinin altını çizen robot serisinin yanı sıra yeni dijital dünyanın anlık olarak
nesil fabrika otomasyon ve birbiriyle entegre bir şekilde
Mitsubishi Electric Türkiye

ilerleyeceğini belirten
Şevket Saraçoğlu; tüm
makineler, robotlar, sistemler ve insanlar arasında
internet üzerinden gerçekleşen kesintisiz bir iletişim
ağı oluşacağını söyledi.
Saraçoğlu, yeni endüstri
evresinde tabletler ve akıllı
gözlükler gibi artırılmış gerçeklik uygulamaları içeren
akıllı cihazların ve robotların üretimde üstlendikleri
rollerin artacağını ifade
etti. Türkiye’de hem büyük
ölçekli şirketlerin hem de
KOBİ’lerin fabrika otomasyon teknolojileri konusunda
önemli bir farkındalığa
sahip olduğunu bildiren Saraçoğlu; “Kısa vadede yeni
ihtiyaçlara uyumlu fabrikalar hayata geçirmek için
alınacak yatırım kararlarında artış yaşanacağına ve bu
gelişimin bir sonucu olarak
da Türkiye’nin Dördüncü
Sanayi Devrimi’ne hızlı bir
şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde
konuştu.
e-F@ctory ile iş hacmi
artıyor, maliyetler azalıyor
Win Fuarları kapsamında 15
Mart tarihinde gerçekleşen
Endüstri 4.0 panelinde
konuşmacı olarak yer alan
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon
Sistemleri OEM İş Geliştirme
Kıdemli Müdürü Tolga Bizel
ise markanın Sanayi 4.0’a
yanıtı olan dijital fabrika
konsepti e-F@ctory ile ilgili
bilgiler aktardı. Mitsubishi
Electric’in güvenilir ve
esnek üretim sistemleri
XXDevamı Yan Sayfada

kurmaya yönelik entegre
konsepti e-F@ctory ile
kullanıcıların yüksek hızlı ve
bilgiye dayalı üretim hedeflerine ulaşmalarına katkıda
bulunduğunu söyleyen
Tolga Bizel, “Fabrikalarda hızın ve verimliliğin
artmasını, süreçlerin anlık
olarak izlenebilmesiyle hata
paylarının büyük oranda
azaltılmasını, üretim
maliyetlerinin iyileşmesini
ve dolayısıyla iş hacminin
büyümesini mümkün
kılıyoruz. Üretim hattındaki
cihazlardan veri toplama
yeteneğimiz ile enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olurken, tam entegre
otomasyon platformumuzla
devreye alma ve kurulum
sürelerinin kısalmasını da
sağlıyoruz” diye konuştu.
Kısa sürede devreye
alınabilen yeni nesil
platform
Mitsubishi Electric’in fuarda
tanıttığı yenilikçi otomasyon sistem çözümlerini
tek çatı altında toplayan
“Panolu Çözüm Platformu”,
endüstriyel tesislere ve alt
yapı projelerine kısa sürede
devreye alma imkanı sunuyor. Dış kabini Türkiye’de
üretilen platform; fan,
pompa, kompresör, klima
santrali, değirmen, konveyör, vinç, kırıcı, karıştırıcı ve
açma-sarma uygulamaları
gibi pek çok farklı prosesin
otomasyonunu çok daha
pratik ve verimli bir şekilde

la kolay kullanım avantajı
sağlıyor. Robota takılabilen
dokunmatik operatör terminali, özel programlama
uzmanlığı gerektirmeden
robota görevini ‘öğretmek’
için sezgisel bir arayüz sunuyor. Öğretme fonksiyonu,
operatörün robotu elle ve
kontrollü güçle bir pozisyondan diğerine hareket
ettirmesine imkan tanıyan
bir ‘direkt kontrol’ modu
içeriyor. Kurulum tamamlandığında, robota tam
hareket serbestliği tanımak
üzere operatör terminali
kolaylıkla kaldırılıyor.

PLC, motion, robot, CNC,
C++ ve safety gibi çoklu
CPU kombinasyon imkanı
ile en yüksek sistem gereksinimlerini bile rahatlıkla
karşılayabilen iQ-R, yeni
endüstri evresine ve bu yeni
devrimin Mitsubishi Electric’teki karşılığı e-F@ctory’e
hazır platform sunuyor.

Hızı 150 kat arttırılmış
BUS haberleşmesine
sahip PLC iQ-F
gerçekleştirme imkanı
Mitsubishi Electric tatanıyor. İçinde bulunan
rafından geliştirilen ve
hazır çözüm parametreleri
fuarda sergilenen yeni
ve programları sayesinde
nesil kompakt PLC iQ-F’in
ek donanım ihtiyacını da
BUS haberleşmesi, önceortadan kaldıran platform; Mühendislik zamanını
ki modeline oranla 150
PLC kontrol sistem çözümü, önemli ölçüde azaltıyor kat daha hızlı. Kompakt
düşük harmonikli çözüm,
Mitsubishi Electric’in fuarda yapıdaki PLC, dahili 4 eksen
fren ünitesi ve fren direnci tanıttığı bir başka ürün
pozisyonlama özelliğiyle
çözümü, pano soğutma
dikkat çekiyor ve çok daha
ise SCADA çözümü oldu.
sistem çözümü gibi alanları Geliştirme ve yapılandırma sofistike uygulamalar için
da içerecek şekilde komple aşamalarında oldukça
kullanılabiliyor. Ayrıca yeni
çözüm sunabilen bir alt
bir mühendislik yazılımıyla
uzun süren mühendislik
yapıya sahip. Ayrıca geniş
zamanlarını büyük oranda birlikte 4 ve 8 eksen motion
opsiyon yelpazesi ve modü- düşüren SCADA çözümü, bu kapasitesine sahip olan
ler yapısı sayesinde tesisler zamanı otomatik olarak PLC iQ-F, kolay kuruluma imkan
ve projelerin ihtiyaçları
tanıyor.
ve SCADA projeleri oluşdoğrultusunda ister tek tek turabilen sihirbaz arayüzister gruplar halinde tercih leri sayesinde kazanıyor.
Yeni nesil M80 ve M800
edilebiliyor.
serisi CNC kontrol üniBununla birlikte sağladığı
teleri
standart yapı sayesinde
İnsanla işbirliği içinde
Kontrol ünitesini ve
yaşam döngüsü boyunca
çalışan yeni kollobratif
operatör panelini 19 inch
tesisin süregelen bakımırobot serisi
dokunmatik ekranda
nı kolaylaştırıyor. MAPS
Mitsubishi Electric’in fuarda (Mitsubishi Electric Adroit
bütünleyen M800 serisi ve
sergilediği insanla işbirliği Process Suite) ile giriş/
standart özellikleriyle fark
içinde çalışan yeni kollobçıkış planları, PLC ve SCADA yaratan M80 serisi Mitsuratif robot serisi, güvenlik
bishi Electric CNC kontrol
etiket yapılandırmaları
nedenlerinden ötürü koru- gibi alanları içeren raporlar üniteleri, fuarın öne çıkan
yucu bariyerlerin arkasına
otomatik şekilde gerçekleş- ürünlerinden oldu. Mitsuyerleştirilmesi gereken
bishi Electric’in yeni nesil
tiriliyor.
endüstriyel robotların aksikontrol üniteleri, CNC için
ne bir üretim ortamında in- Yeni nesil proses otogeliştirilen ilk CPU, 4. Nesil
sanlarla yakın çalışmalarda masyonu kontrolörü
SSS ve sezgisel tasarım ile
bulunmak üzere tasarlandı. iQ-R
donatıldı. Yüksek çözünürBu seri, insanlarla birlikte
lük ve hassasiyeti ile dikkatFuarın öne çıkan ürünleçalışabilmesi sayesinde
leri üzerine çeken yeni nesil
rinden biri de yeni otoüretim ortamında herhangi masyon devrimi için tüm
M80 ve M800 serisi, kontrol
bir yerde esnek bir şekilde
otomasyon bileşenlerini tek hız ve verimliliği bir arada
konumlandırılabiliyor.
sunuyor.
platformda birleştiren iQ
Kollobratif robot serisiyle
Platform yapısının en yeni
dikkat çeken Mitsubishi
nesli olarak dikkat çeken
Electric, performansın yanı proses otomasyonu kontrosıra inovatif kontrol ve
lörü iQ-R oldu. Nano saniye
programlama opsiyonlarıy- mertebesinde işlem hızı ve XXBilgi için Ref No: 55036
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Yenilikçi Alına Kanal
Açma Sistemi
3 ve 4 mm. Kesme Genişlikleri Ve Alına
Derin Kanal Açma İçin TF Geometrisi
CoroCut® QF, kesici takımlar ve takımlama sistemleri uzmanı
Sandvik Coromant’ın alına kanal açmak için özel olarak
tasarladığı yeni bir konsepttir. CoroCut QF, derin ve dar alına
kanallar işlerken bile benzersiz güvenilirlik ve üstün uygulama güvenliği sunmak için tasarlanmış olup, aynı zamanda
kullanması zor özelliklere gelişmiş erişilebilirlik de sağlar.
Uygulama stabilitesini artıran CoroCut QF’nin ek özellikleri
eksenel montajlı CoroTurn® SL başlığının yeni bir versiyonunu içeriyor. SL başlığın kullanılması, müşterilerin ulaşılması
zor özelliklere erişilebilirliğin artırılması ile sönümlemeli
Sessiz Takımlar™ delik işleme baralarında stabil, yüksek
kaliteli iç alına kanal açma için CoroCut QF’den faydalanabileceği anlamına gelmektedir.
Bu tip bir takımda hassas üst ve alt kesme sıvısının bulunması piyasada benzersizdir ve özellikle derin ve dar alın
kanalları açarken yararlıdır. Kanallarda sıkışan talaşlar,
kesici ucun kırılmasına ve riskli uygulamalara neden olabilir.
Alına kanal açma işlemi sırasında genellikle operatörler,
talaşların sıkışması durumunda ilerlemeyi düşürmektedir
ve bu da verimliliği engellemektedir. Sonuç olarak, gelişmiş

talaş kontrolü ve kesme kuvvetleriyle başa çıkabilen sağlam
bir sistem çok önemlidir. Bu özellik aynı zamanda insansız
işleme için potansiyel sağlayabilir. Bir müşteri örnek çalışmasında, bir CNC tornalama merkezinde 35 bar (508 psi)
basınçlı kesme sıvısı ile düşük karbonlu çelikten sesli sistem
parçalarında alına kanal açılırken zayıf talaş kontrolü ve
gürültü sorunlar arasındaydı. CoroCut QF’ye geçiş yapınca,
gelişmiş talaş kontrolü ve uygulama güvenliği, parçaların
tamamlanmasında 50 parçadan 120 parçaya kadar bir artış
gibi birçok avantaj sağladı (%140 daha fazla takım ömrü).
Taretin dönmesini engelleyebilecek talaşları temizlemek için
müşterinin her 10 parçada bir üretimi durdurması ihtiyacı
ortadan kalktı. CoroCut QF, 3 ve 4 mm (0,118 ve 0,157 inç)
kesme genişlikleri, dört kalite (GC1105, GC1125, GC1135
ve GC1145) ve alına derin kanal açma için TF geometrisiyle
birlikte piyasaya sürülecek: Kanal açma için -GF ve profil
işleme için -RM. Ayrıca, özel bir parça için gereken kesin
bir kesme derinliği ve çap aralığı ile optimize edilmiş bir
takım oluşturmayı mümkün kılan bir Sipariş Üzerine İmalat
sistemi de mevcuttur.
XXBilgi için Ref No: 55051

İletken ve Hibrit İletken
Alüminyum Polimer
Kondansatörler
PCB Alanından ve Maliyetlerden Tasarruf
Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) bugün
4mm’den itibaren 4 mm, 5 mm’den 10 mm’ye kadar, 10
mm’den başlayarak 12.4 mm’ye kadar çeşitli alüminyum
polimer kondansatör kasa boyutlarında yeni iletken (184
CPNS, 185 CPNZ, ve 186 CPNT serileri) ve hibrit iletkenleri
(182 CPHZ ve 183 CPHT serileri) geliştirdi. Vishay BCcomponents cihazları, standart alüminyum kondansatörlere göre
daha uzun ömürlüdür ve PCB alanından tasarruf etmek ve
maliyetleri düşürmek için daha yüksek dalga akımı ve daha
iyi direnç sağlarlar. Cihazlar Daha Uzun Kullanılma Süresi,
Daha Yüksek Dalga Akımı ve Standart Alüminyum Kondansatörlerden Daha Düşük Direnç Sağlıyor.

+105 °C’de 5,000 saate kadar olan kullanım ömrü, 5600 mA
dalga akımı ve 9 mΩ’a kadar ESR ile, bugün piyasaya sürülen
alüminyum polimer kondansatörler, mobil cihazlar ve tüketici ve telekom uygulamaları için en uygun hale getirilmiştir.
Otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için, hibrit iletken
cihazlar +105 ° C’de 10.000 saate, dalga akımı 2500 mA’ya
ve ESR 20 mΩ’e kadar bir kullanım ömrü sunar.
Talep üzerine AEC-Q200 kalitesinde sürümlerle temin
edilebilen RoHS- uyumlu, yüzeye montajlı kondansatörler,
JEDEC’e uygun olarak otomatik yerleştirme ve yüksek sıcaklıkla yeniden akıma lehimlemeyi destekler.
XXBilgi için Ref No: 55060

Ultra Düşük Viskozite
Biyouyumlu Yapıştırıcı
Tıbbi Elektronik Uygulamalar İçin
Medikal elektronik uygulamalar için formüle edilmiş Master
Bond EP62-1LPSPMED 150-300 cps viskozite karışımı içeren
biyouyumlu iki parçalı bir yapıştırıcıdır. Ultra düşük viskozitesi, düşük dolgu, emprenye ve porozite sızdırmazlık uygulamalarında kullanım için idealdir, aynı zamanda yapıştırma,
kaplama veya kapsülleme işlemlerinde de iyi sonuç verir. Bu
ürün, mükemmel ıslatma özellikleri sergiler ve dar açılıklarda
veya cihazların altında kılcal hareketle kolaylıkla akabilir.
Metallere, plastiklere, kompozitlere, poliimidlere, camlara ve
seramik yüzeylere iyi yapışır.

Master Bond EP62-1LPSPMed, USP Sınıf VI ve ISO 10993-5
sitotoksisite gereksinimlerini geçer. Aynı zamanda, 85 ° C /%
85 RH’de 1.000 saat boyunca test edilmiştir. Mükemmel sertliğe, 11.000-12.000 psi’lik gerilme mukavemetine sahiptir ve
tekrarlanan etilen oksit, radyasyon ve kimyasal sterilizasyon
döngülerine karşı dayanıklıdır. Bu bileşim 1014 ohm-cm’den
daha yüksek hacim direncine sahiptir, mekanik şok/ titreşime
dayanıklıdır ve 4K’dan + 400 ° F’ye kadar elverişlidir. Çok ince
bölümlerde ışık iletir, ama daha kalın bölümlerde opaktır.
Shore D sertliği 75-85 ve cam geçiş sıcaklığı 125-130°C’dır.

EP62-1LPSPMed, 100 gramlık bir kütle için 12-24 saatlik
bir avantajlı uzun çalışma ömrüne sahiptir ve sertleşme için
orta dereceli bir ısı gerektirir. Sertleşme süresi gece boyunca
60-90 dakika ve 80-100°C’lik oda sıcaklığında gerçekleşir.
Sıcaklık ne kadar yüksek olursa sertleşme o kadar hızlı olur.
100-150°’de 3-4 saat sertleşme sonrası özelliklerini en
uygun hale getirecektir.

EP62-1LPSPMed ağırlığa göre 100 ila 25 karışım oranına
sahiptir ve standart boyutlu birimlerde temin edilebilir: ½
pint, pint, kuart, gallon, 5 gallonluk kitler. Ayrıca önceden
karıştırılmış ve dondurulmuş şırıngaların yanı sıra tabanca
dağıtıcıları için kartuşlarda da paketlenebilir. Raf ömrü
açılmamış orijinal kabında 6 aydır.
XXBilgi için Ref No: 55032

Hepsi Bir Arada Veri Yolu Ağı
POWERLINK Bağlantısı İçin
Endüstriyel veri iletişimi uzmanı Deutschmann Automation, esnek UNIGATE IC POWERLINK modülünü sunar. Güçlü
hepsi bir arada veri yolu ağı, açık Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG) standardına göre bir POWERLINK
bağlantısı sağlar. Küresel olarak kurulan POWERLINK veri
yolu protokolü sadece hızlı iletim hızı değil, aynı zamanda
yüksek gerçek zamanlı kapasite özelliğine de sahiptir.
Kullanıma hazır UNIGATE IC POWERLINK ile, müşterilerin
kendilerinin geliştirdiği bir ara yüze kıyasla, son ürünün
geliştirme maliyetleri ve pazara sürüm süresi önemli ölçüde
en uygun hale getirilebilir. UNIGATE ailesinin her bir hepsi bir
arada veri yolu ağıyla olduğu gibi, yeni modül kolayca birleştirilebilir. Müşterilerin gerçek uygulaması mümkün olduğu
kadar daha az değiştirilir.

UNIGATE IC POWERLINK, bir mikrodenetleyici, Flash, RAM ve
PHY’ler içeren iki adet Ethernet POWERLINK arayüzünden
oluşur. Modül, UART ara yüzü yoluyla uçbirim aygıtının
mikrodenetleyicisine bağlanabilir. Tek başına kullanım için
de uygundur.
Öğrenmesi kolay, kendini açıklayan makro dili hepsi bir arada
veri yolu ağı ve uçbirim aygıtının bağlanmasına izin verir.
Deutschmann’ın Protokol Geliştiricisi makronun oluşturulması için ücretsiz bir araçtır. Kullanımı kolaydır ve veri yolu iletişimi için özellikle en uygun hale getirilmiştir. Programlama,
saf bir yapı yoluyla sunulamayan karmaşık uygulamaların
eşleştirilmesine izin verir.
XXBilgi için Ref No: 55016
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Partikül Sensörü
İç Hava Kirliliğinin Yönetimi İçin

Siemens Bina Teknolojileri bölümü, Ocak 2018 ‘de
sağlıklı iç hava koşullarının
geliştirilmesi için, yeni
Partikül Sensörünü pazara
sundu. Sensör, havadaki
partikül kirliliğinin izlenmesini sağlar ve bina otomasyon sistemine kolayca
entegre edilebilir.
Yeni Partikül Sensörü lazer
teknolojisi ile çalışır ve
PM 2.5 ve PM 10 (0.3 - 2.5
/ 0.3 – 10 mikrometre
arası) olarak iki kategoride
havadaki partikül kirliliğini
ölçer. Yeni Partikül Sensörü
ticari ve üst seviye konut
projelerinde kullanım için
uygundur.
Zamanla, ince toz partikülleri sensör üzerinde birikir
ve sensörün çalışma performansını azaltır. Siemens
sensörün üzerindeki ekran
sadece insan varlığı tespit

edildiğinde active olur.
Ortamda insan olmadığı
zaman, parikül ölçüm
sıklığı azalır ve bu sayede
sensör ömrü önemli ölçüde
uzatılmış olur. Sensör
modülünün değiştirilmesi
gerektiği zaman ise sensör,
kullanıcıları ekranda veya
ekransız modellerde LED
ışığı yardımıyla uyarır.
Yeni bir cihaz almaya veya
ayarları değiştirmeye gerek
kalmaz. Sensör modülünü
değiştirmek gayet kolaydır
ve herhangi bir özel yetkinlik gerektirmez.
Ekrandaki renkler toz
kirliliğinin seviyesini
gösterir
Partikül Sensörü PM 2.5
partiküllerin ölçümü için
kalibre edilmiştir ve farklı
bölgesel standartlara göre
Hava Kalitesi (AIQ) İndeksi ayarlanabilir. Lazer
ışığı saçılımı ile partikül

yoğunluğu ölçülür. Cihazın
kullanıcı arayüzü İngilizce,
Almanca, Fransızca ve Çince
olarak ayarlanabilir.
Partikül Sensörü,
Siemens’in sağlıklı iç
hava iklimi portfolyosuna
yapılmış en son eklemedir. Karbondioksit (CO2)
sensörü, havadaki CO2
seviyesinin azaltılmasında
ve Oksijen seviyesinin
arttırılmasında yardımcı
olur. Bu sayede ortamdaki
insanların yaşam kalitesi
ve verimlilikleri arttırılmış
olur. Efektif olarak yapılan
sıcaklık ve nem kontrolü,
bir çok hastalığın önlenmesinde önemli bir etkendir.
VOC (uçucu organik bileşik)
sensörleri, binalardaki malzemeler, halı ve eşyalardan
yayılan organik bileşenlerin ölçülmesine yarar.
Bütün sensörler, analog ve
Modbus çıkış verebilirler, ve

HVAC otomasyon sistemleri,
Siemens Desigo ve Climatix
gibi sistemlere entegre
edilebilirler. Talep edilen iç
ortamın oluşturulması için,
system ek filtreleri devreye
sokabilir veya havalandırma
fanı gücünü arttırabilir.
Havadaki Partikül maddeler
solunum yolu vasıtasıyla
vücuda girer ve akciğerlere
kadar inerler. Sonuç olarak
akciğer kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara neden
olurlar. İnsanlar zamanların
%90’a yakınını iç ortamlarda geçirir. Bu yüzden iç
havadaki partikül kirliliğini kontrol etmek insan
sağlığı açısından son derece
önemlidir. Özellikle büyük
şehirler ve sanayinin yoğun
bulunduğu yerleşimlerde
partikül kirliliğini önemli
bir problemdir.
XXBilgi için Ref No: 55053
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Otomotiv MEMS Osilatörleri
Zorlu Ortamlarda Mekanik Darbeler, Sarsıntı Ve
Sabitlik İçin En Yüksek Toleransı Sunar

Microchip, teknolojik
gelişmeleri ve modern
araçlarda karmaşık elektronik sistemlerin benimsenmesinin, daha yüksek
zamanlama performansı ve
güvenilirlik gerektirdiğini
duyurur. Günümüzün son
derece gelişmiş otomotiv sistemlerinde zorlu
ortamlara karşı zamanlama
hassasiyeti, doğruluk ve
tolerans kusursuz çalışmayı
sağlamak için gereklidir.
Microchip Teknolojisi, 20
kat daha iyi güvenilirlik,
darbeye 500 kat daha iyi tolerans ve geleneksel kuvars
bazlı kristal cihazlara göre
beş kat daha iyi titreşim
direnci sağlayan yeni DSA
ailesi mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS)
osilatör ailesini tanıttı.
DSA ailesi ayrıca, müşterilere tek bir cihazla birden
fazla kristal veya osilatörün
yerini alabilecek bir çözüm

sunan, endüstrinin ilk çoklu
çıkışlı MEMS osilatörünü de
içerir.

Microchip’in zamanlama
ve iletişim grubu başkan
yardımcısı Rami Kanama
“Güvenilir, hassas zamanlama çözümleri, günümüz
otomobillerinde bulunan
artan sayıda elektronik
cihazın desteklenmesinde
merkezi bir konumdadır.”
dedi. “MEMS teknolojisi,
otomotiv endüstrisindeki
gelişme trendleri ile uyumludur ve MEMS osilatörleri
yeni DSA ailemiz ve
saat üretecilerimiz, daha iyi
performans, güvenilirlik ve
uzun ömür sunar.”

Geniş bir sıcaklık aralığındaki sıkı frekans sabitliği
ile zamanlama çözümleri,
Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS), Light
Detection and Ranging
(LiDAR) araç içi Ethernet ve
otonom sürüş gibi uygulamalar için kritik öneme
sahiptir. Küçük paket
boyutlarında mevcut olan
Microchip’in yeni DSA1001,
DSA11x1, DSA11x5 ve
DSA2311, 2.3 MHz ila 170
MHz frekans aralığında
zorlu ortamlarda mekanik
darbeler, sarsıntı ve sabitlik
için en yüksek toleransı
sunar. Cihazlar, -40 ila
+125 santigrat derece
arasında değişen sıcaklıklarda +/- 20 ppm sabitliğie
sahip olan Automotive
Electronics Council Q100
(AEC-Q100) niteliklidir.

MEMS osilatörleri, standart
yarı iletken süreçlerle tamamen kurulmuş, sistemleri entegre devrelerle aynı
güvenilirlik ve sabitliğe
getirmiştir. Kristal osilatörler, osilatörlerin içindeki
kristal boşluğun kalınlığına
dayanır ve bu da onları
daha uzun hazırlık süreleri
ve sabit frekans ile titreşim
hasarına karşı duyarlı hale
getirir. Bu, eğer bir müşteri son dakikada frekans
değişikliği yapmaya ihtiyaç
duyarsa ürün geliştirme ve
salma sürelerini geciktirebilir. MEMS osilatörleri, programlama yoluyla frekansa
ulaşarak, müşterilerin
daha kısa teslim süreleriyle
yeni frekansları hızlı bir
şekilde desteklemek için
esneklik vermenin yanı sıra,
müşterilerin ürün lansman

programlarını karşılamasına yardımcı olmak için
hacimde yükselme sağlar.
Endüstrinin ilk çift çıkışlı
MEMS osilatörü olarak,
DSA2311 bir devre kartındaki iki kristal ya da
osilatörün yerini alablir.
Cihaz, devre kartı alanı sınırlarını ele alır, maliyetleri
düşürür ve tasarım sürecini
kolaylaştırır, müşterilerin tedarik kaynaklarını
yönetmelerini ve malzeme
listelerini güçlendirmelerini
sağlar. DSA2311, 2,5 mm
x 2.0 mm’lik kısa bir paket
içinde gelir ve bilgi-eğlence sistemleri ve kamera
modülleri gibi çoklu kontrol
cihazları ile karmaşık bir
devre kartı gerektiren
uygulamalar için oldukça
uygundur.
DSA MEMS cihazları
ailesi, mikrodenetleyiciler,
analog ürünler ve bağlantı
bileşenleri dahil olmak
üzere Microchip’in kapsamlı
otomotiv çözümleri portföyüne katılarak, üreticilere tedarikçilerin sistem
ihtiyaçları için güçlendirme
yeteneği sağlar. Tüm
ürünler, müşterilerin ihtiyaç
duydukları sürece cihazların
kullanılabilir olmasını sağlayan Microchip’in müşteri
odaklı eskime politikası ile
desteklenmektedir.
XXBilgi için Ref No: 55033
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Siemens Motorlu Vanalar ve Seçim Kriterleri
Strok (Lineer) Vanalar
edilmesi gereken, bu hız
artışından kaynaklanan
basınç kaybını belirli bir
seviyenin altında tutmaktır. Yüksek basınç kayıbı,
vananın kontrol kabiliyetinin azalmasına, vanadan
ses çıkmasına ve motorun
kapatamamasına neden
olur. Genelde bu değerin
0,15-0,25 bar arasında
olması istenir)

Strok (Lineer) vanalar
Strok vanalar kapama,
akış regülasyonu veya
akışkan karışımı çok çeşitli
uygulamalarda kullanılır.
Strok vanalar ağırlıklı
olarak havalandırma ve
iklimlendirme uygulamaları
– enerji üretimi, dağıtımı
veya tüketiminde kullanılır.

• İçme suyu
• Isıtma grupları
• Klima santralleri
• Bölgesel ısıtma
• Kazan
• Chiller

Ek özellikler
• İçme suyu sertifikalı
(VXG41..)
• Bypass üç yollu vana
Avantajlar
• Isı transfer akışkanları için
uygun
• Yüksek sıcaklık ve basınç
• Tüm kontrol sinyalleri ile
gibi zor koşullar altında bile çalışabilen motorlar
yüksek güvenilirlik ve uzun • Yay geri dönüş özelliği
servis ömrü
olan motorlar
• Hızlı kurulum ve servis
sırasındaki kolay tamir
için işletme ve pozisyonun
görüntülenmesi

Vana seçerken dikkat
edilmesi gerekenler
Debi (Q) ;
- Vana içerisinden, birim
zamanda geçen su miktarı• Siemens laboratuvarların- dır. Genelde m3/h ya da l/h
da sertifikalandırılan ürün cinsinden belirtilir.
kalitesi
- Debi suyun aktığı kesit
alanı (boru,vana) ve suyun
• Geçmiş yıllarda geriye
akış hızı ile doğru orandönük uyumluluk sayesinde tılıdır. Su akarken geçtiği
basit sistem modernizaskesitin alanın değişmesiyle
yonu
debi değişmez. Bu yüzden
V1=V2 ‘dir. V2 ‘de küçülen
Uygulamalar
kesit alanıyla suyun hızı
• Yerden ısıtma
artmış olur.
• Radyatör
- Suyun akış hızının artma• Soğuk tavan
sıyla iki nokta arasındaki
• VAV
basınç farkı da (Δp; kPa/
• Fan coil
bar) artar.
• Zon kontrol
- Vana seçilirken asıl dikkat

Kvs
- kvs, vanadan 1bar basınç
kaybı altında geçen debi
miktarıdır.
- Vananın kvs ‘si ne kadar
yüksek olursa aynı debide
oluşan fark basıncı o kadar
az olur. Bir diğer deyişle,
vana aynı su miktarını
(debi) daha az direnç göstererek geçirebilir. Bu
vananın iç yapısının akışa
daha elverişli tasarlandığını
gösterir.
Sıcaklık farkı ΔT;
Soğutma ve ısıtma hatlarında kullanılan vanalarda debiyi belirleyen faktörlerden
birisi de gidiş ile dönüş suyu
arasındaki sıcaklık farkıdır.
Sıcaklık farkının düşmesiyle
gerekli su debisi artacaktır.
Aynı seviyede enerji (Kw)
‘nin sisteme verilebilmesi
için daa çok su miktarına
ihtiyaç duyulacaktır. Bu
yüzden, genelde 5 derece
olan sıcak farkı, soğutma
hatlarındaki debinin ısıtmadan daha yüksek olmasına
neden olur.
Q = m.c. ΔT (deltaT azaldıkça, aynı Q(kw) için m(m3/h)
artacaktır.
Basınç Sınıfı;
- Vananın dayanabildiği
statik basınç değerini
gösterir. Tesisatta bu değer,
binanın yüksekliği ve pom-

panın basma yüksekliği gibi
faktörlerle belirlenir.
- PN6, PN16, PN25, PN40
v.s. gibi değerler bar
cinsinden vananın basınç
dayanımlarıdır.
- Bu değerin, fark basıncı
(deltaP) ve debi ile bir ilgisi
yoktur. Vananın kapatma
kabiliyeti bu değerden
etkilenmez.
Maks. Sıcaklık dayanımı;
- Vananın dayanabildiği
maksimum sıcaklık değeridir. (90ºC, 130ºC v.s)
Vana tipi
- Strok (Lineer); Vana milinin lineer bir çizgi üzerinde
hareket ettiği vanalardır.
- Rotary; Vana milinin
bir eksen üzerinde döner
hareket (rotasyon) ettiği
vanalardır.
Akış Karakteristiği;
- Lineer; Vana açıklığı ile
akış oranı eşittir. Örneğin
vana %50 açıklıkta iken,
maksimum debinin %50’si
geçer.
- Eşit Yüzdesel; Bu tip vanalarda debi miktarı vananın
açıklığı ile artar. Örneğin
vana %50 açıklıkta iken
debinin %20 ‘si geçer. Vana
ilk açıldığında, açıklığına
oranla daha az debi geçirirken, açıklık arttıkça debi
artış hızı da artar.
- Hızlı açılan; Bu tip
vanalarda, eşit yüzdesel
vanaların tersine, debinin
artış hızı vana açıklığı ile
azalır. Örneğin vana %50
açıklıkta iken debinin %80’i
geçer. Vana ilk açıldığında,
açıklığına oranla daha fazla
debi geçirirken, açıklık arttıkça debi artış hızı azalır.
XXBilgi için Ref No: 55054

İnce Film Chip Endüktörler
Otomotiv Sinyal ve Güç Uygulamaları İçin

Pasif bileşenlerin, ara
bağlantıların, algılayıcıların
ve kontrol çözümlerinin
lider üreticisi ve tedarikçisi AVX Corporation,
özellikle otomotiv sinyal
ve güç uygulamalarında
talep edilen performans
özelliklerini karşılamak
üzere tasarlanmış yeni ince
film çok katmanlı talaşlı
indüktörler serisini piyasaya
sürdü. AEC-Q200 sertifikalı yeni otomotiv sınıfı
Accu-L® Serisi endüktörler,
± 0.05nH’ye kadar ultrasıkı endüktans toleransları
sergiliyor: RF gücü özellikleri, yüksek Q, kendi kendine
yüksek rezonans frekansı
(SRF), düşük DC direnci
(Rdc) ve 450MHz’den
2,400MHz’ye kadar olan
üstün yüksek frekanslı

performans.
Küçük, sağlam, düşük
profilli 0402 ve 0805 yonga
boyutlarında mevcut olan
bu seride, tepe doğruluğu
gerektiren otomotiv sinyal
ve güç uygulamalarında
kullanım için ideal olan
istisnai parti içi ve lotparsele fiziksel ve elektrik
tutarlılığı, araç içi iletişimlerde, bilgi-eğlence, araç
konumu, anahtarsız giriş,
global konumlandırma ve
radar sistemlerinde ağların
ve filtrelerin eşleştirilmesi.
Yeni AEC-Q200 nitelikli
Accu-L Serisi endüktörler,
yüksek frekanslı otomotiv
sinyal ve güç uygulamalarında mükemmel bir
performans karakteristiği
sergiliyor: Köklü ince film
teknolojisine ve malzeme-

BAUMULLER
Bilgi için Ref. No: 55078

lerine dayanan ve zorlu
uygulamalarda güvenilirliği
yüksek doğrulukta adlandırılan yeni AEC-Q200, AVX
temel teknik pazarlama
mühendisi Larry Eisenberger, “Yalıtkan kalitesi, elektrot iletkenliği ve fiziksel
boyuttaki seramik kondansatör teknolojilerindeki
değişimleri de neredeyse
ortadan kaldırıyor” dedi.
-55 ° C ila + 125 ° C arasındaki çalışma sıcaklıklarında
kullanılmak üzere derecelendirilmiş olan otomotiv
sınıfı Accu-L endüktörler şu
anda 0402 ve 0805 yonga
boyutlarında RoHS uyumlu ve kurşunsuz uyumlu
nikel / lehim kaplı bağlantı
uçları mevcuttur. 0402
parça için indüktans değerleri 0.56nH’dan 6.8nH’a,
endüktans toleransları ±
0.05nH - ± 0.5nH arasında
değişir ve minimum SRF
değerleri 6.500MHz’den
20.000MHz’ye kadar
değişir. 0805 parça için
endüktans değerleri

1.2nH’dan 22nH’a, endüktans toleransları ± 0.1nH
- ±% 5 arasında değişir ve
minimum SRF değerleri
1,400MHz’den 20,000MHz’e
kadar değişir. Otomotiv
sınıfı Accu-L Serisi endüktörler, hem esnek hem de
alümina devre kartlarıyla
ve otomatik lehim ve elle
lehimleme prosesleriyle
uyumlu olup, bant ve
makara üzerine ambalajlanmıştır ve plastik uçlu
cımbız, vakumlu toplama
veya başka toplama, yerli
makinalar ve çıkarma ile
ele alınmalıdır. Bitmiş
parçalar görsel ve mekanik
özellikler ile diğer elektriksel parametrelere göre test
edilir. Her bir üretim pazarı
hem 450 MHz hem de DC
direnci ve endüktansı için%
100 test edilmiştir ve ayrıca
aşağıdakiler için numune
bazında değerlendirilmiştir:
Q test frekansında, statik
nem direncinde ve dayanıklılıkta.
XXBilgi için Ref No: 55007
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İnsan ve Makine için
Emniyet

EUCHNER GmbH + Co. KG makine emniyeti teknolojisi konusunda
tüm ürünlerini Almanya’da üreten
lider bir firmadır. EUCHNER yüksek
kalitede anahtarlama sistemlerini
üç jenerasyondan daha uzun süredir üretmektedir. EUCHNER emniyet switchleri makinelerde tehlike
ve riski azaltarak insanları, makineleri ve ürünlerinizi korur. Euchner
Türkiye Ofisi olarak sizlere mevcut
Makine Emniyeti Direktifi 2006/
42/AT, EN ISO13849-1 & IEC
62061 gibi uyulması gereken standardlar konusunda destek vermekten mutluluk duyarız.

made
in
Germany

EUCHNER TÜRKİYE OFİSİ

DRAGER
Bilgi için Ref. No: 54318

I

ISTANBUL K ADIKOY 34730

I

0216 359 56 56

I

INFO@EUCHNER.COM.TR

EUCHNER
Bilgi için Ref. No: 54734
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MICRO EPSILON
Bilgi için Ref. No: 54523
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Emikon Otomasyon Ltd.
Tel: 0216 420 8347/ 0216 420 1860
E-posta: info@emikonotomasyon.com
www.emikonotomasyon.com

Yetkili distribütör :

EMİKON
Bilgi için Ref. No: 54326

KARDEŞ
Bilgi için Ref. No: 55062

Framo Morat gururla sunar.
Yeni G serisi planet redüktörlerimiz şimdi Türkiye’de
TÜRKIYE

Yeni G serilerimiz:
• High-end planet dişli kutuları
• Right-angle planet dişli kutuları
• Çıkış ﬂanşlı planet dişli kutuları

Projelerinizi ve ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşmanızı heyecanla bekliyoruz
mail ya da telefonla bize ulaşabilirsiniz!
Phone: +90 212 705 07 86 | satis@framo-morat.com | www.framo-morat.com.tr

ALFA
Bilgi için Ref. No: 55063

FRAMO MORAT
Bilgi için Ref. No: 55061
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| PC11-48TR |

Minimum boyutlarda
maksimum uygulama esnekliği.
Ultra kompakt C6015 IPC.

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

Arka veya yan panel montajıyla esnek kurulum.

X
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