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EDİTÖR
Sevgili Okurlarımız,
2017 yılının bu son sayısında siz okuyucularımızla yine beraberiz. 2016 yılındaki yavaşlamanın
bittiği ve tekrar yükselmeye başladığımız bir yıl oldu. Son açıklanan üçüncü çeyrek verileri %11,1
büyümeyi göstermektedir. Bu büymümenin sebebi sadece iç Pazar değil yurtdışı piyasaların da
toparlanması ile oluşan %14,5 ‘luk ihracat büyümemizle de ilgilidir. Özellikle ihracatın büyük
çoğunluğu sanayi ürünlerinde olduğunu gözönünde bulundurursak sanayimizin yükselişini daha
iyi anlayabiliriz. Bu sanayimizdeki büyüme çevre ülkelerdeki istikrarsızlığın çözülmesi ile daha da
yükseleceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Endüstri 4.0’ün benimsenmeye başladığı ve Türk sanayisinin de programında öne çıktığı bir yıl oldu. Bunun yanında enerji verimliliği de hem hükümet
politikası olarak hem de sanayimizin en önemli konuları olarak karşımıza çıktı.
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 web sayfamız www.endustri-dunyasi.com ile dergimizde yayınlanan ürün bilgilerine çok
hızlı bir şekilde ulaşıp bu ürünlerle ilgii taleplerinizi tedarikçi firmalara ulaştırabilirsiniz. Sizi web
sayfamızı ziyaret etmeye ve videolarla ve teknik data pdf ’leriyle zenginleştirilmiş dijital sayılarımızı
incelemeye davet diyoruz
2017 yılında dergimize ve yayınlarımıza gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ediyor her sayıda
emeği geçen yurtdışı ve yurtiçi tüm ekibimiz adına 2018 yılının size başarı, sağlık ve mutluluk
getirmesini diler, gelecek yıl yine görüşmek üzere!
Saygılarımızla,

Orhan Erenberk

YURTDIŞI SATIŞ
OFİSLERİ
TÜRKİYE
Naki Sarıkaya
Tel: +90-(0)212-366 02 76
Fax: +90-(0)212-366 58 02
Onur Dil
Tel: +32-(0)15 45 86 79
Fax: +32-(0)15 45 86 37
ALMANYA
Simone Ciolek
Tel: +49-(0)9771-177 90 07
Fax: +49-(0)9771-4571
Karin Weisshaupt
KARO Medienservice
Tel: +49-(0)6131-32 91 444
Fax: +49-(0)6131-32 91 446
AVUSTURYA, İSVİÇRE
Monika Ailinger
Tel: +41 41 850 44 24
BENELUX (Belçika, Hollanda, Lüksemburg)
Nadia Liefsoens
Tel / Fax: +32-(0)11- 22 43 97
DANİMARKA
Dave Harvett
Tel: +44-(0)121-705 2120
Fax: +44-(0)121-704 3102
FİNLANDİYA
Dave Harvett
Tel: +44-(0)121-705 2120
Fax: +44-(0)121-704 3102

Genel Yayın Yönetmeni

Koordinatör

Online Ücretsiz Okur Abonelik

Orhan Erenberk

Onur Dil

www.endustri-dunyasi.com/kayit-ol/

Editör Ekibi

Web Administrator

Pazarlama Direktörü

İnci Dil

Marco Prinari

Marco Prinari

Marco Marangoni

Dağıtım Direktörü

Türkiye Sorumlu Müdür ve

Satış ve Pazarlama

Onur Dil

Yönetim Kurulu Başkanı

Naki Sarıkaya

Orhan Erenberk

Tasarım ve Ofset Hazırlık
Art Director / Ali Gökçe Yılmaz

Céline Garcia
A2 Développement
Tel: +33-(0)4-78 42 01 01
Fax: +33-(0)4-72 41 73 78
İSVEÇ
Nadia Liefsoens
Tel / Fax: +32-(0)11- 22 43 97
İNGİLTERE
Dave Harvett
Tel: +44-(0)121-705 2120
Fax: +44-(0)121-704 3102
İSPANYA
Céline Garcia
A2 Développement
Tel: +33-(0)4-78 42 01 01
Fax: +33-(0)4-72 41 73 78
İTALYA
Giovanni Cappella
Tel: +39 (0)2 70 30 63 35
Faks:+39 (0)2 70 30 6350
NORVEÇ
Nadia Liefsoens
Tel / Fax: +32-(0)11- 22 43 97

Kreatif Ajans
DALİ REKLAM
www.reklamajansi.com.tr / İstanbul
Baskı
G.M. Matbaacılık ve Tic. A.Ş.
100 Yıl Mah. MAS-SİT. 1.Cad. No: 88 Bağcılar / İstanbul
Tel: (0212) 629 00 24-25 Faks: (0212) 629 20 13
Baskı Tarihi :

FRANSA
Sylvie Seurin
Tel: +33-(0)1-47 56 20 18
Fax: +33-(0)1-57 67 12 41

Sun Plaza No:25 K:13, Maslak 34398 Istanbul.
Tel: 0212 366 02 76 Fax: 0212 366 58 02
E-mail : turkiye@tim-europe.com
www.endustri-dunyasi.com
Genel Merkez

TIMGlobal Media bvba
140 Rue de Stalle 3ème étage1180
Brussels (Uccle)
Tel : +32 23313980 Fax : +32 23311874
www.tim-europe.com
© 2017 Tüm yayın hakları TIM Global Medya
Yayıncılık ve Paz. Ltd. Şti’ne ait olup yazılar iktibas edilemez.
ISSN : 1307-3397

ABD, KANADA, TAYVAN, G.AMERİKA
John Murphy | President
Hamilton-Murphy Global, LLC
Tel: +1-616 682 4790
Fax: +1-616 682 4791
JAPONYA
Ichiro Suzuki
Incom Co. Ltd
Tel: +81 (0)3 3260 7871
Fax: +81 (0)3 3260 7833
ÇİN
Wendy Teng
Tel: +13 501001205
DİĞER ÜLKELER
Onur Dil
TIM Global Medya
Tel: +90 212 366 02 76
Fax: +90 212 366 58 02

.DOLWHOLHNRQRPLNYHDN×OO×DO×ŏYHULŏ
Kompakt ultrasonik seviye
transmiteri
3URVRQLF7)08
6×Y×ODUGDoDPXUODUGDYHLULWDQHOLNDW×ODUGDWHPDVV×]VHYL\H
|OoPLoLQNRPSDNWXOWUDVRQLNVHYL\HWUDQVPLWHUL
6HUYLVJHUHNVLQLPLQLHQD]DLQGLUHQWHPDVV×]|OoPVLVWHPL6DKDGD
PHQ\|QOHQGLUPHOLK×]O×YHNROD\GHYUH\HDOPDWHOOLP$
o×N×ŏO×J|VWHUJHOL
Prosonic T FMU30
Ekran
Evet

Fiyat/Adet €

Sensör/ Maks. mesafe

1-3

4 -10

11 - 35

êPV×Y×PNDW×

585,55 -



480,15 -

PV×Y×PNDW×

643,38 -





)L\DWODUWDULKLQHNDGDUJHoHUOL.'9KDULoELULPÀ\DWODUG×U

XXBilgi için Ref No: 52000

3DNHWOHPHYHVHYNL\DWÀ\DWODUDGDKLOGLU

'DKDGHWD\O×ELOJLLoLQ
ZZZHGLUHFWHQGUHVVFRPIPX

(QGUHVV+DXVHU$Ŏ
%\NGHUH&DG1R
ŎDUO×ģŏ0HUNH]L.DW
0HFLGL\HN|\ģVWDQEXO

7HO
)DNV
HGLUHFW#WUHQGUHVVFRP
ZZZHGLUHFWHQGUHVVFRP

ʫ½
11 – 35 Adet

XXBilgi için Ref No: 52782

Bu bir ilandır.

XXBilgi için Ref No: 54158

XXBilgi için Ref No: 54155

XXBilgi için Ref No: 54156

XXBilgi için Ref No: 54157

ÜRÜN HABERLERİ

8

Üretim Yürütme Yazılımı (MES)
Planlamayı Güçlendirmeyi, Shop-Floor Ergonomiyi Optimize Etmeyi, Uyumu
Basitleştirmeyi Ve Fabrikalar Arasında Proses Taşınabilirliğini Mümkün Kılma

Üretim Yürütme Yazılımı’nın
(MES) dünya çapında bir
sağlayıcısı olan Aegis Software, bugün FactoryLogix®
2017.1’nin genel kullanılabilirliğini duyurdu MES’te
sektör lideri olan Aegis,
karmaşık ayrı üreticilerin
üretim operasyonlarını
bağlamaları, yönetmeleri,
optimize etmeleri ve sayısal
olarak dönüştürmelerine
olanak tanıyan benzersiz
yetenekleri yenilemekte ve
sunmaya devam etmektedir.

FactoryLogix 2017.1,
tüm platformda pek çok
kayda değer ilerleme
sunmakta olup, aşağıda
bu yeni sürümde sunulan
endüstri lideri özelliklerin
ve avantajların bir kısmı
bulunmaktadır:

• Üretim Mühendisliğini ve
Planlamasını Kolaylaştırın–
Müşteriler daha hızlı ve
daha düşük maliyetle yüksek kaliteyi talep ederken,
üreticiler tedarik sürelerini
kısaltırken kapasite ve kaynakları optimize etmek için
FactoryLogix, Endüstri 4.0’a yeni yollar arıyor. Partiden
Partiye Bağımlılıkları ile,
yönelik ayrı bir üreticinin
planlamacıları, bir birleristratejisini desteklemek
ne bağlı olan ağına sahip
ve yürütmek için kolayca
üretim gruplarını diğer
konfigüre edilebilen moyığınlarla zamanlayarak
düller ile öncü teknolojiyi
sunan bütünsel ve modüler zamanlama çatışmalarını
ve üretim gecikmelerini en
bir platformdur. Factoryaza indirgemek için yeterli
Logix tüm üretim ömrünü
yönetir: ürün lansmanından zaman ve envanter sağlar.
malzeme lojistiğine, üretim Yeni Siteden Siteye Taşınabilirlik özelliği, üreticilerin
yürütme yoluyla, güçlü
üretim süreçlerini ve beraanalitik ve gerçek zamanberindeki dokümanları bir
lı gösterge tablolarına
kadar uzanır. Bu uçtan uca fabrikadan diğerine kolayca
çaba harcamadan aktarmaplatform, şirketlerin ürün
sunumlarını hızlandırmala- sına imkân verir ve sıfırdan
rına, süreçleri hızlandırma- inşa etme ihtiyacını ortadan
larına, kalite ve izlenebilir- kaldırır. Üreticiler, konuma
liği artırmaya, maliyetleri bakılmaksızın mühendislik
uzmanlığından yararlanadüşürmelerine ve rekabet
avantajı ve karlılık için daha rak üretime geçme süresini
fazla görünürlük kazanma- ve sonuç olarak rekabet
avantajı yaratma zamanını
larına yardımcı oluyor.

hızlandırabilir.
• Çalışırken Uyarlanır Prosesleri Geliştirin - Siparişe
Özel Üretim (ETO), ürün
izlemesi, malzeme ve süreç
izlenebilirliği, dokümantasyon sağlanması vb. dahil
olmak üzere tam uyum
yönetimi ile tamamen
yönetilen süreç istisnaları
oluşturma kabiliyetini
sağlar. Üreticiler, isteğe
bağlı üretim operasyonları,
akışlar ve ana işlemin dışına
çıkan birimler için talimatlar oluşturma yeteneğinden
yararlanarak üreticileri
kişiselleştirmeyi/özelleştirmeyi destekleyebilir, süreç
bozulmalarını hafifletebilir,
kaliteyi artırabilir ve maliyetleri düşürebilir.
• Arttırılmış Üretim için
Geliştirilmiş Üretim Bölümü
Ergonomisi – FactoryLogix
2017.1 sıklıkla kullanılan
işlevlere daha fazla barkod
ve klavye kısayolu sağlar
ve ayrıca ses kontrolünü
destekler ve operatörlerin
doğruluğundan ödün vermeden daha hızlı etkinlikler
gerçekleştirmelerini sağlar.
Hataları azaltma, eğitim süresi ve darboğazları ortadan
kaldırma, yararların sadece
bir kısmıdır.
• Kutudan Çıkan Uygunluk
Raporları– Düzenleyici
gerekliliklerle uyumluluğu
basitleştirmek için artan
talebi karşılamak için Aegis
gelişmiş analiz, uyarılar,
tetikleyiciler ve yükseltme
iş akışlarının kapsamlı
yeteneklerini geliştirmeye
devam ediyor ve artık

AS9100 raporların, önceden yapılandırılmış eDHR
raporları, tıbbi uygulamalar
ve Gerçek Zamanlı İstatistik
Proses Kontrol Ön Panelleri.
• Bağlı Ekosistem için Tak ve
Kullan Bağlantısı Omurgası– Aegis, tak ve kullan
makine, cihaz ve iş yazılımı
bağlantılarına gelince, eşsiz
özellikler sunar. FactoryLogix platformu, kanıtlanmış
gerçek zamanlı bir Nesnelerin Endüstriyel İnternet’i
(IIoT) omurgasına sahiptir
ve milyonlarca makine ve
aygıttan veri toplamanın
yanı sıra, üretim mükemmelliğini yönlendirmek
için gerekli olan harekete
geçirici istihbarat da sağlar.
FactoryLogix 2017.1 ile
Aegis, bağlı ekosistemi
daha da etkinleştirmek için
kapsamlı kitaplığına daha
tak ve çalıştır konektörleri
sunar. Aegis Software,
CEO’su Jason Spera “FactoryLogix 2017.1, askeri
alanda, havacılık, elektronik, tıbbi ve otomotiv
endüstrilerinde karmaşık
farklı üreticilerden oluşan
global müşteri tabanımızla
sürekli işbirliği yaparak,
sayısız yenilikçi buluşlar
sunan geniş bir yayındır,”
diyerek açıklama yapmıştır. “Kapsamlı geçmişi ve
sağlam MES platformumuz
üzerine kurulu olan bu
sürüm, üreticilere üretim
faaliyetlerini yükseltmelerine olanak tanırken, onlara
Endüstri 4.0 girişimleri için
kritik bir temel platformu
sağladığı yeni özellikler
ekliyor.”
XXBilgi için Ref No: 54098

Yeni Nesil SIRIUS
Şalt Cihazları
Modüler sistem yapısı içinde anahtarlama,
koruma, yolverme ve kontrol ile ideal çözümler
sunan Siemens Servo Sürücü Serisi

• Modüler yapı, kombine edilebilen komponentler
• Basit bağlantı, kablolama yerine soketli yapı
• Daha fazla güç, yüksek işlevsellik
• Ortak kullanılan aksesuarlar

+

Call Center: 444 0 747

siemens.com/sirius
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Kompakt, Bağlı, Kapanabilir: UniStream 5“
Benny Magrafta, TIM Global’a Unitronics ve Yeni UniStream®
5” Hakkında Bilgi Veriyor
Açıktır ki HMI, uygulamanın
ruhuna giren pencereydi,
operasyonel verimliliği
artırmanın kesinlikle en
iyi yoludur. Ve böylece biz
“OPLC” (Operatör Panel
+ Programlanabilir Lojik
Kontrolör) olarak adlandırdığımız şeyi yarattık.

NUX & RTOS) ile yerleşiktir.
HMI ekran boyutlarında
farklılık gösterirler, 15.6”,
10.4”, 7” ve şu anda 5”
dir-fakat hepsini yerleşik
işlevselliğin zengin bir
yelpazesinde sunuyoruz.

Örneğin, gelişmiş Veri
Araçları setimize bakalım.
Veri Örnekleyicisi dinamik
Bugün bunlara Hepsi Bir
uygulama verilerini, yani
Arada PLC + HMI kontroUniStream’in gömülü, otolörleri diyoruz. Bildiğim
kadarıyla, Unitronics, bu tür matik olarak ayarlanmış PID
ile düzenlediği birden çok
programlanabilir kontroriyel otomasyon alanında
Sayın Benny Magrafta,
sıcaklık değerini izleyerek
lörleri üreten ve oluşturan
yenilikçi olarak itibara
otomasyonda 25 yılı aşkın
ilk şirkettir. Ürünlerimiz bu kayıtlar.
sahibiz. Unitronics’in bir
deneyime sahiptir. Arakonsepti temel alıyor ve
parçası olmaktan gurur
zide bir mühendis olarak
Çalışılan değerleri Trendbu nedenle tipik PLC’lere
duyuyorum—bugün,
başlayarak, 18 yıllık bir
veya Gauge-widgetlerini
kontrolörlerimiz 50’nin üze- benzemiyorlar—ön kızaman önce bu tecrübeyi
rinde ülkede 160’tan fazla sımda HMI paneli, PLC’nin kullanarak HMI ekranında
iyi kullanmaya başladı,
arkasında bulunur ve kont- görüntüleyebilirsiniz. Bu
distribütörün bulunduğu
Unitronics’nin Ar-Ge
değerleri, Veri TablolarıYazılımı Bölümü Başkanlığı bir küresel dağıtım ağı ara- rolörlerimiz genellikle dacılığıyla pazarlanmaktadır. hili veya ek bileşenli I/O’lar na kolayca kaydedebilir,
görevine başladı.
Lojistik Çözümleri bölümü- sunar. Bugün, elbette, HMI verileri Merdiven yoluyla
müz, Teva Pharmaceuticals genellikle renkli, dayanıklı organize edebilir veya deTIM Global: Unitronics,
ğiştirebilir veya kullanıcının
dokunmatik ekrandır.
gibi tanınmış firmalara
önemli endüstri tanıma
HMI aracılığıyla yapmasına
ve yeni “yeşil” sektörüalan bir isimdir. Şirket
izin verebilirsiniz. PLC
Yeni UniStream® 5”, çoğu
müze hizmet etmektedir:
kaç yaşında? İlk ürünler
bunları Excel’e göndereotomatik park teknolojisi, Unitronics kontrolörleri
nelerdi ve nasıl gelişti?
bilir, bir e-postaya iliştirip
gibi, hem işletim paneli
Unitronics’in ödüllü Park
Benny Magrafta: 1989
gönderebilir veya dinamik,
yılında şirket kurulduğu yıl Çözümleri bölümü tarafın- hem de PLC olarak hizmet
vermek üzere kurduğunuz karmaşık üretim süreçlerini
dan sağlanır.
Unitronics’e katıldım.
kontrol etmek için değerleri
tek, kullanışlı, entegre bir
cihazdır–bu, kablolamanın Veri Tarifleri’ne gönderir.
Asıl hedefimiz, şirket içinde TIM Global: Görünüşe
azalması anlamına gelir ve
üretilen PLC’leri kullanarak bakılırsa, Unitronics
anahtar teslimi otomasyon ürünleri tek başına tipik PLC-Panel iletişimi kurmak HMI mi dedim? Web
projelerini yürütmekti. Her PLC’ler gibi görünmüyor. için programlama zorunlu- tarayıcınızı kullanarak da
yapabilirsiniz. UniStream
projenin gereksinimleri— Yeni UniStream® 5” iyi bir luğunu ortadan kaldırır.
yerleşik bir Web Sunucusu
örnektir. Bunun arkave sorunları vardır. Genç,
TIM Global: UniStream 5” içerir. Veya, HMI programını
yaratıcı bir başlangıçtık ve sındaki kavram/görüş
işlevsellik açısından nasıl uzaktan görüntülemek ve
nedir?
bu yüzden ‘farklı açıdan
bir karşılaştırma yapar? çalıştırmak için favoriniz
Benny Magrafta: Doğru düşünme’ yaklaşımına
Benny Magrafta: Kompakt olan VNC uygulamasını kulinandık. Bu yaratıcılık şirke- kontrolörlerimiz tipik bir
lanın. Veya ISA standardıyla
tin DNA’sında saklıdır. Nasıl görünüm değildir ve bunun boyutlara aldanmayın!
uyumla alarmlar, çok seviUniStream 5” UniStream
arkasındaki hikaye budur:
Unitronics hem donanım
serisinin bir üyesidir güçlü yeli Alarm görüntüler, kolay
hem de yazılım alanlarında Bu ilk yıllarda HMI, birkaç
PLC’ler, güçlü HMI’ler, çoklu yapılandırılabilir, Alarmları
düğmeydi ve belki de tek
çığır açan, ödüllü ürünleri
satırlık bir metin ekranıydı. işlemciler ve çoklu O/S (LI- alın, ANSI/ISA-18.2-2009,
geliştirdi ve niçin endüstXXDevamı 12. Sayfada
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veya UAC çok seviyeli Kulla- olarak yapıları oluşturur tek
nıcı Erişim Kontrolü yetkisiz bir birimde organize edilen
farklı türden veri etiketleri
erişimi önler.
donanım, iletişim ve PID
gibi karmaşık işlevleri yaTIM Global: Yazılım
pılandırmayı ve yönetmeyi
her zaman önemli bir
faktördür. Yazılım geliş- basitleştirir.
tirmenize rehberlik eden
3- Sürükle ve bırak Merdikavramlar hakkında,
veni: Öğeler, IntelliSense
ürünleriniz hakkında
bilinmeyen bir potansiyel tarafından desteklenen hızlı
programlama için yerine
kullanıcıya ne
oturtulur; birkaç karakter
söylerdiniz?
yazarak ögeleri hızlı bir
Benny Magrafta: Yazılım
şekilde bulur ve etiketler
Ar-Ge başkanlığı olarak,
atar.
rehberlik konseptim
Basit Yap Prensibi’dir.
Unitronics yazılımı, kontro- 4- Sürükle-bırak grafik
lörlerimizle eşleştirmek için kütüphanesi, kullanıcı
Hepsi-Bir-Arada’dır. Kontrol denetimleri, widget’lar:
Sürükle ve bırak ögeleri ilgiprogramınızı oluşturun,
HMI ekranlarını tasarlayın, li HMI ekranları ve karmaşık
Web sayfalarını kolayca
donanımınızı yapılandırın
tasarlar. Medya widget’leri
ve basit bir ortamda iletiHMI’de pdf dosyalarını göşim kurun.
rüntülemeyi veya videoları
yürütmeyi kolaylaştırır.
UniLogic, UniStream
yazılımı, gelişme süresini
5- Çoklu dil desteklenir:
yarı yarıya düşürmek için
çevrilmiş dilleri entegre
tasarlanmıştır. Gerçek bir
etmek basittir ve HMI ekran
zaman kazandıran bazı
dili anında değiştirilebilir
özellikler şunlardır:
Çin gibi Asya dillerini des1- Tasarım ve Yeniden Kulla- tekliyoruz.
nım paradigması: Merdiven
6- Konfigürasyon yoluyla
ve C işlevleri oluşturabilir,
HMI ekranları tasarlayabilir, iletişim, programlama
Web sayfaları oluşturabilir değil: MODBUS, CANopen ve EtherNet / IP gibi
ve diğer projelerde tekrar
protokoller ve ayrıca,
kullanmak için Kitaplıkta
Ethernet, CANbus veya seri
saklayabilirsiniz.
3. parti protokolü aracılığıyla frekans dönüştürü2- Etiket Veri tabanı +
Yapılar: Kullanıcı tarafından cüleri, barkod okuyucuları
ve yazıcılar gibi cihazlarla
oluşturulan etiketlere ek
iletişimi sağlayan Message
olarak, UniLogic otomatik

Composer.

önemli bir faaliyet odağı!

TIM Global: Ürünleriniz
hangi endüstriyel sektörlerde hizmet veriyor? Özel
koşullar, örneğin çevresel
şartlar altında dayanıklılık nasıl olacak?
Benny Magrafta: Kontrolörlerimiz, çok çeşitli
sektörleri hedeflemektedir:
su teknolojileri, pompalar,
petrol ve gaz, güç ve enerji,
ambalaj, F & B bunlar Veri
Merkezleri ile entegre
edilmiştir. Ürünlerimizin
birçoğu tehlikeli çevre
standartları, CFR-21.11,
ve F&B sprey-ve-süpürme
endüstri standartları için
sertifikalandırılmıştır.

TIM Global: Müşteri Desteği konusu, yeni ürünler
seçerken önemli bir rol
oynamaktadır. Bu alandaki felsefeniz nedir?
Ar-Ge ekibimiz, Unitronics müşteri hizmetleri
politikasını uygulamak
için destek ekibimizle el
ele çalışmaktadır. Gerçek
insanlar tarafından verilen
kişiselleştirilmiş destek
sağlıyoruz– müşterilerimiz
asla otomatik cevapların
bir labirentinden geçmez.
Bizi arayın, bize bir e-posta
gönderin veya canlı Teknik
Destek oturumumuzda bir
soru gönderin - sorularınıza
Unitronics ekibinin bir üyesi
tarafından cevap alın.

TIM Global: Endüstri
4.0, her geçen gün etkisi
büyüyen önemli bir konudur. Müşterilerinizi 4.0
devrimini desteklemek
için ürün yelpazesine
hangi işlevler katılmıştır?
Benny Magrafta: UniStream, gelişmiş iletişim özellikleri vasıtasıyla Endüstri
4.0’ı desteklemektedir.
Kontrolör SQL İstemcisi’ni
desteklediğinden, fabrika
ERP/MRP sunucularıyla ara
birim kurmak için mevcut
Ethernet altyapısıyla iletişim kurabilir. Etiket, yapı,
dizi ve tam tablo sorguları
çalıştırabilirsiniz.Ayrıca
kontrol cihazınıza VNC
üzerinden de erişebilirsinizveya web tarayıcısıyla ve
uzaktaki bir yerden kontrol
edin. Ethernet arabirimleri
ve TCP/IP desteği de dosya
aktarımları (FTP) ve e-posta
desteği için PLC’ye erişim
sağlar ve böylece PLC, mesajları doğrudan personele
gönderebilir. SNMP desteği
UniStream ‘i BT altyapısına
entegre etmenizi ve BT
varlığı olarak yönetmenizi
sağlar.
Geliştirilme aşamasında
daha fazla özellik var bu

TIM Global: Okuyucularımıza söylemek istediğiniz
başka bir şey var mı?
Benny Magrafta: Bunu
yeterince vurgulamıyorum:
bir marka denetleyicinin
arkasında duran üreticinin
seçilmesi büyük bir karardır.
CPU ve I/O gereksinimleriniz kadar her aşamada
önemlidir. Seçtiğiniz
markanın, müşterilerinizin
gereksinimlerini karşılayabilecek ve sektörleri için
geçerli olan standartları
karşılayan eksiksiz bir ürün
yelpazesine sahip olması
gerekir. Üreticinin yüksek
düzeyde müşteri hizmetleri
sağladığını, teknik ya da
satış desteğinin kolaylıkla
bulunup bulunmadığını
kontrol edin.
Bir PLC satın aldığınızda,
o PLC’in arkasında duran şirketi de seçtiğinizi
unutmayın ve bu kararın,
uzun vadede, endüstriyel
otomasyon projelerindeki
başarınız üzerinde büyük
bir etkisi olabilir.
XXBilgi için Ref No: 54116

XXBilgi için Ref No: 52145
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Otomotivde Endüstriyel Ağ Teknolojisi
Verimli Üretim İçin Yüksek Hızlı Kontrol Ve Haberleşme

şekilde görüntülenmesine
olanak sağlıyor. İşte bu
noktada devreye, CC-Link
(Control&Communication
Link) olarak adlandırılan
kontrol ve iletişim linki
giriyor. Etkili bir fabrika ve
proses otomasyonu sağlamak üzere hem kontrol
hem de bilgi amaçlı verileri
yüksek hızlı olarak işleyen
CC-Link IE, şu anda fiilen
en yüksek bant genişliğine
sahip ve gigabit hızlarında
çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı olarak
öne çıkıyor. Genel olarak
saniyede 100 megabit ile
haberleşebilen endüstriyel
Sanayi 4.0 evresi ile akıllı
haberleşme sistemlerinden
fabrikalarda tüm makine
10 kata kadar daha hızlı
ve sistemlerin birbiriyle
iletişim kurması nedeniyle olan CC-Link IE, saniyede
üretim süreçlerindeki büyük bir gigabit ile haberleşme
imkanı sunuyor.
veri miktarı hızla artıyor.
Artan iletişim verilerinin
CC-Link uyumlu ürün
ise güvenilir bir şekilde
üreticileri ve CC-Link kullayönetilmesi gerekiyor.
nıcılarını aynı çatı altında
Geniş hacimli veri, çok
toplayarak dünya genelinde
sayıda cihaz tarafından
gerçek zamanlı olarak takip bu ağı yaygınlaştırmak için
edilerek süreçlerin şeffaf bir çalışan CLPA’nın (CC-Link
Fabrikalarda robotlar dahil
tüm sistemin birbiriyle
haberleşmesini gerektiren Sanayi 4.0 evresinde,
üretimde yüksek verimlilik
sağlayan açık network
teknolojileri gittikçe daha
önemli hale geliyor. Bu
noktada, farklı üreticilerin
geliştirdiği cihazların birbirleriyle iletişim kurmalarını
sağlayarak yüksek hızlı
bir kontrol ve haberleşme
sisteminin oluşturulmasına
olanak veren endüstriyel ağ
teknolojisi CC-Link devreye
giriyor.

Partner Association) Türkiye
Müdürü Tolga Bizel, bu
teknolojinin Sanayi 4.0
döneminin ihtiyaçlarının
desteklenmesi için büyük
bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. CC-Link’in
tek bir kablo üzerinden
farklı üreticilere ait çok
sayıda otomasyon cihazına
bağlanarak yüksek hızlı
iletişimi mümkün kıldığını
ifade eden Tolga Bizel; gıda,
ilaç, beyaz eşya, bina otomasyonu gibi pek çok farklı
sektörde makine ve proses
kontrolü için ideal çözümler
sunan bu teknolojinin otomotiv sektöründe de yoğun
olarak tercih edildiğini
söyledi. CC-Link’in üretimde
rekabet gücünü artırdığını
vurgulayan Bizel, Ford
Mustang ve Mazda 6’nın
üretildiği AutoAlliance tesisi, Kia Motors Company’nin
Kwangju fabrikası, Beijing
Hyundai Motor Company
üretim tesisi ve Honda
Motor’un Yorii fabrikasında
önemli başarılara imza atan

CC-Link uygulamalarını
anlattı.
Ford Mustang ve Mazda
6’nın üretim tesisinde
büyük tasarruf
ABD’nin Michigan eyaletinde, Ford Mustang ve Mazda
6’nın üretildiği AutoAlliance
tesisinde CC-Link ağından
yoğun bir şekilde faydalanıldığını belirten Bizel,
süreci şöyle tanımladı; “CCLink sayesinde yeni hatların
kurulumunda ve devreye
alınmasında yakalanan
hız, daha önce kullanılan
diğer ağlı sistemlere kıyasla
kayda değer ölçüde tasarruf
edilmesini sağlıyor. Üstün
güvenilirliğe sahip CC-Link
teknolojisi, üretim tesisinin
verimliliğini artırıyor. CCLink ile kontrol edilen bir
dizi konveyör, araç gövdelerini çeşitli kaynak, montaj
ve boya istasyonlarından
geçiriyor. Her bir araç,
üretim sürecinde yaklaşık
yirmi kilometre seyahat
ediyor. Üretimdeki robotlaXXDevamı 16. Sayfada
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kablolama işlemlerinde ve
tesislerle hatların bakımında sağladığı kolaylıkla öne
çıkan CC-Link, diğer ağlara
kıyasla çok daha kısa sürede
daha fazla kontrol noktasını
yönetebiliyor olmasıyla da
büyük avantaj sağlıyor.”

rın iletişim ve koordinasyonunu sağlayan CC-Link ağı,
robot hareketlerini başlatıp
durdurduğu gibi aynı
zamanda çarpışmaların
önlenmesi için robotların
pozisyonlarını birbirleriyle
paylaşmalarını da mümkün
kılıyor. Tesiste, gövde montaj bölümündeki kontrolörlerin yüzde 95’inden fazlası
da CC-Link ağıyla birbirine
bağlı şekilde çalışıyor.”
Honda, üretim ve
operasyon yönetiminin
etkinliğini ve verimliliğini artırıyor
Honda Motor’un Japonya
Saitama’da yer alan ana
fabrikası Yorii’de araç
gövdesi montaj hattı için
CC-Link IE ağını tercih
ettiğini belirten Bizel, şu
açıklamalarda bulundu;
“Üretim yönetimi bilgileri ve güvenlik sinyalleri
dahil olmak üzere fabrika
otomasyon cihazlarından
kontrol sinyalleri için birleşik ağ dahilinde iletişime
imkan tanıyan ethernet
temelli CC-Link IE ağını tercih eden Honda, bu sayede
Yorii Fabrikası’nın üretim
ve operasyon yönetiminin
etkinliğini ve verimliliğini
artırıyor.
Honda’nın Yori
Fabrikası’nda, araç gövdesi

Beijing Hyundai Motor
Company’de yüksek hızlı
iletişim
Beijing Hyundai Motor
Company’nin, üretim
hattında istikrarı arttırmak,
sorunları hızla gidermek,
sistemin gerçekleştirilmesi basit ve kolay kullanılamontaj hattı için kontrol
hattı kurulurken, genel ağ için CC-Link IE teknolojisini bilir bir kontrol sistemi
uygulamak için CC-Link
tercih eden Honda, bu ağ
mimarisi önce fabrikanın
ağını kullandığını ifade
sayesinde tek bir ethernet
tamamını tek bir ağda
birleştiren bir düz konstrük- kablosu, PLC’ler ve kontrol eden Bizel, şöyle konuştu;
siyon üzerinde düşünüldü. cihazları için kontrol bilgile- “Sonata’nın üretildiği gövde
rinin yanı sıra bağlı fabrika kaynak ve boya hatlarınAncak tek bir hatanın
da, içlerinde PLC’lerin ve
otomasyon cihazlarından
fabrikanın tüm ağını
durdurabileceği ihtimalini bakım ve güvenlik bilgile- robotların da yer aldığı çok
rinin de iletilmesine olanak sayıda CC-Link uyumlu ürün
göz önünde bulundurarak
kullanılıyor. CC-Link, üretim
çoklu ağ kullanmanın daha sağlıyor.”
kabiliyetini iyileştirmek
uygun olduğuna karar
verildi ve diğer fabrikalara Kia Motors Company’nin için robot sayısında yapılan
büyük artışı kolaylıkla desKwangju fabrikasında
know-how aktarımı için
teklemeyi başarıyor. Üretim
CC-Link imzası
hem sağlam hem de basit
hattının mevcut operasKia Motors Company’ye
bir konstrüksiyona ihtiyaç
yonel durumunu izlemek
duyuldu. Sistem mimarisi- ait olan ve Hyundai Kia
Otomotiv Grubu’nun ticari için toplanan tesis üretim
nin planlama aşamasında
verileri, CC-Link ağından
ekip ağ için iki temel fonk- binek araçlarının üretimibir üst seviyedeki kontrol
siyonu da saptayan Honda, nin yapıldığı özel montaj
tesislerinden olan Kwangju sistemlerine aktarılıyor.
bunlardan birini fabrika
CC-Link ağı, dünyanın en
otomasyon kontrol cihazla- fabrikasında da CC-Link
rının merkezi görselleştiril- teknolojisinin kullanıldığını ileri presleme, kaynaklama
ve motor üretim hatlarının
mesi, diğer temel fonksiyo- söyleyen Bizel, şu bilgileri
geliştirilmesini sağlıyor.
nu ise güvenlik sinyallerinin aktardı; “Fabrikada presCC-Link’in yüksek hızlı ve
leme operasyonları, araç
iletilmesi olarak belirledi.
büyük hacimli iletişim
gövdesi montajı, boyama
Bu doğrultuda fabrika
ve malzeme tesisleri bulu- kabiliyeti, üretimde kayda
otomasyon kontrol cihazı
değer artış sağlarken, ürenuyor. CC-Link ağı, gövde
kurulumu, izlemesi, hata
tespiti ve diğer faaliyetlerin atölyesinde özellikle ön ta- tim hattının durmasından
ban, sağ ve sol yan paneller, kaynaklanan maliyetlerden
ağ aracılığıyla merkezikaporta ve tavan panelleri kaçınılmasını da mümkün
leştirilebileceği bir sistem
kurmayı amaçlayan Honda, ile diğer kısımların montaj kılıyor.”
hatlarında yaygın olarak
esnek hat değişimlerini
kullanılıyor. Robotlar için kimümkün kılan bir yapıya
litli sinyal kontrol panelleri
kavuşmak için güvenlik
ve mekik kontrol panelleri
sinyallerini de ağa dahil
etmeye karar vererek ciddi gibi kontrol ekipmanları,
bir zaman kaybının önüne üst seviyedeki PLC kontrolörüne CC-Link ağıyla bağgeçiyor. Yorii Fabrikası’nın
lanıyor. Kontrol cihazlarının XXBilgi için Ref No: 54102
ihtiyaç duyduğu bu

Bize bağlanın
Stäubli Elektrik Konnektörlerinden güvenli ve güvenilir konnektör çözümleri.
Daha fazla ve daha büyük veri merkezleri trendi ile daha fazla enerji verimliliği ihtiyacı daha da artmaktadır. Bu, veri merkezinin kendisinin daha enerji verimli olması ve aynı zamanda enerji kaynaklarını güneş veya rüzgar enerjisi gibi küçük bir karbon ayak izi ile çizmesi gerektiği anlamına geliyor.
Güç dağıtımı ve veri merkezleri için voltajlar yaklaşık 480V olabilir.
Veri merkezinizin kapanma sürelerini azaltmanıza ve daha fazla enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olacak güvenli ve güvenilir bağlayıcı çözümleri mi arıyorsunuz?
Düşük temas direncine ve çok az güç kaybına sahip yenilikçi konnektör çözümleri sunuyoruz:
Powerline
Güç dağılımı için çeşitli sonlandırma seçeneklerine sahip, 1000 V / 1000 A değerine kadar izole edilmiş
yalıtılmış tek güç yuvarlak konnektörler.
Slide-inline
Sunucu dolaplarında veya otobüs üstü yollarda busbar uygulamaları için çatal konnektörler.
CombiTac
Güç, sinyal ve veri kontakları ile raf uygulamaları için sıvı ve hava bağlantıları seçenekli modüler
konnektör.
www.staubli.com/electrical

Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland
and other countries. © Stäubli 2017| Photocredits: Shutterstock 479232757, Stäubli
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Metal Plaka
Yerleştirme Yazılımı
3D Geometrik Renderlemeleri İçin
Gelişmiş Bir Modelleme Motoru
Hypertherm, HVAC kanalı, mekanik, mutfak, endüstriyel
çatı kaplaması ve diğer özel amaçlı bağlantı düzenekleri için
popüler metal plaka yerleştirme yazılımında majör güncellemeleri içeren Design2Fab 6 sürümünü yayınladığını duyurdu. Bu yeni sürüm, yazılımın 2004’te satın alınmasından bu
yana gerçekleştirilen en önemli Design2Fab güncellemesini
temsil ediyor. Tamamen yeni bir arayüze ve 3D geometrik
renderlemeleri için gelişmiş bir modelleme motoru gibi
güçlü araçlara sahiptir. Daha iyi grafik, akışkan hareket ve
gerçek zamanlı güncelleme, son kullanıcıların göreceği
faydalardan sadece birkaçıdır. Diğer iyileştirmeler arasında
daha kolay boyut girişi, sınırsız sayıda bölge, sürükle-bırak
işlevselliğiyle bağlantıların kolay düzenlenmesi, ProNest®
yerleştirme yazılımı entegrasyonu ve daha fazlası yer alıyor.
Ürün müdürü Steve Bertken: “Eski Design2Fab sürümleri
için yaptığımızdan farklı olarak bu sefer bir ürün tasarlamak
ve sunmak için sayısız geliştirme kaynağını seferber ettik.
Bu sürüm, güçlü olmakla birlikte kolay kullanılıyor. Ana

ekran sade ve zarif, dolayısyla çok sayıda düğmeyi içeren bir
sürü ekran yerine, yeni Design2Fab 6, işi çabucak bitirmeyi
kolaylaştıracak basit, modern bir yaklaşım sunuyor.”
Düz desenlerin geliştirilmesi ve yerleştirimesi için gereken
süreyi önemli ölçüde azaltmak üzere tasarlanan Design2Fab,
mükemmel çok yönlülüğü ile ünlüdür. Kullanıcıların hem
HPGL hem de DXF çıktı formatları oluşturmalarına olanak
tanır. Kullanıcılar manuel kesim için bir HPGL düzenini basmak için bir çizici kullanabilir veya CNC kesme makinesiyle
DXF dosyalardan bağlantı düzenekleri üretebilirler. Buna
ek olarak kullanıcılar, CNC kesiminden önce DXF dosyalarını
ProNest, ProNest LT veya ProNest LTS yerleştirme yazılımına
dışa aktararak malzemeden en verimli şekilde faydalanabilirler. Aktif Yazılım Aboneliği bulunan Design2Fab kullanıcıları, ek bir ücret ödemeden yeni sürüme yükseltme yapabilir
ve sınırsız teknik destek almaya ve diğer avantajlardan
yararlanmaya devam edebilirler.
XXBilgi için Ref No: 54109

GHS/CLP Etiketleri
Tasarlama Çözümleri
Kolayca Tasarım Ve
Çıktı Sağlayan Bir Uygulama
Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketler, GHS/CLP yönetmeliğine uygun olarak iş yerindeki tüm kimyasalları tanımlamakla
ve etiketlemekle yükümlüdür. Uluslararası tanımlama çözümleri sağlayıcısı olan Brady Corporation, ön tanımlı kimyasal açıklamalar, semboller ve sinyal sözcükleri kullanılarak
GHS/CLP etiketlerini kolayca tasarlamanızı ve yazdırmanızı
sağlayan bir uygulama sunuyor.

Tüm etiketleri ve işaretleri tasarlayın
Brady Workstation ürün, kablo ve tesisleri tanımlamak üzere
istediğiniz etiket veya işareti 20’yi aşkın profesyonel etiket
tasarımı uygulaması ve aracı kullanarak kolayca tasarlamanızı sağlar. İhtiyacınız olan uygulamaları ve araçları seçin, 30
günlük ücretsiz deneme sürümünü etkinleştirin ve memnun
kaldığınızda satın alın.

GHS/CLP etiketlerini hızla tasarlayın
Brady Workstation GHS/CLP etiket uygulaması, kullanıcıların
kimyasalları ada veya CAS numarasına göre seçebilmelerini
sağlar. Ardından, uyumlu bir GHS/CLP etiketi oluşturmak
için uygulama tüm gerekli alanları otomatik olarak doldurur. Gerekli alanlara ürün adı, sinyal sözcüğü, CLP piktogramları, tehlike beyanları ve önlem açıklamaları dahildir.
“Yazdır” seçeneğine basarak uyumlu, kendinden yapışkanlı
ve uygulanmaya hazır CLP etiketi yazdırmak için tasarımı
Brady etiket yazıcısına gönderebilirsiniz.

Yazıcınıza kolayca bağlanın
Brady Workstation, Brady’nin profesyonel etiket yazıcılarıyla
sorunsuz çalışır. Brady Workstation etiket şablonları ve işlevlerine erişmek ve yazdırmak için Brady yazıcısını internete
bağlı bir bilgisayara bağlayın. Brady’nin yüksek kaliteli etiket yazıcıları, Brady Workstation ile çift yönlü iletişim sunar
ve etiket tasarımlarını yazdırmak için etiket malzemesini
değiştirmeleri gerekirse kullanıcıları bilgilendirir.
XXBilgi için Ref No: 54160

Hayata Teknoloji Kazandırmak
Microchip’in MCP6411 Op Amp ile Pil Çalışma Süresini Uzatın

İşlemsel yükselteç ailemizin en yeni üyesi olan MCP6411, taşınabilir tıbbi cihazlarda
kullanım için çok uygundur. Hasta monitörleri, kan basıncı ölçüm cihazları, nabız
oksimetreleri, dijital termometreler ve glikoz sayaçları, MCP6411’in düşük güç
tüketiminden bu cihazların gerektirdiği daha düşük güç bütçesine katkıda
bulunmaktadır. Bugün ücretsiz numunelerinizi microchipDIRECT’den sipariş edin!
Temel Özellikler
Düşük sessiz çalışma akımı: 47 μA (tipik)
Düşük giriş denge voltajı ± 1.0 mV (maksimum)
Gelişmiş EMI koruması: 1.8 GHz’de EMIRR 90 dB
Besleme gerilimi aralığı: 1.7V ila 5.5V
Kazanç bant genişliği ürünü: 1 MHz (tipik)

XXBilgi için Ref No: 52773

Besleme gerilimi arasında giriş / çıkış
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Entegre Step Motorları
0-3000 RPM’den Geniş Bir Hız Aralığına Ve
0.01 RPM’nin Aşırı Çözünürlüğüne Sahip
motorlarda seri RS485 arabirimi standarttır. Ailenin temel
hattı yüksek torklu motorlardan oluşur fakat JVL daha da
fazlasına ihtiyaç duyarsa, % 30 daha yüksek torka sahip
ultra yüksek torklu motorlar sunar. 0.97 Nm ila 3.1 Nm
arasında on farklı motor var. Popüler seçenekler şunlardır:
Mutlak çok yönlü kodlayıcılar, CANopen, çift mili, içi boş mil,
elektromekanik fren (ön veya arkaya monte edilmiş), IP65’e
kadar daha iyi IP koruma sınıfı, özelleştirilmiş konektörler ve
Güvenli Tork Kapatma (STO) girişi. Kablosuz seçenekler de
mevcuttur: Bluetooth, Zigbee ve WLAN – AGV’ler ve diğer
Temel özellikler
Her şeyden önce, entegre motorlar hepsi bir arada bir çözüm pillerle beslenen uygulamalar için idealdir.
elde ettiğiniz anlamına gelir. Bir birimde motor, tahrik
Endüstri 4.0 ve IIoT (Endüstriyel IoT) için Hazır
elektroniği, kodlayıcı, hareket denetleyicisi ve 8 I/O nokTüm ServoStep motorları, endüstriyel Ethernet tabanlı
taları ile kolayca programlanmış gömülü bir PLC bulunur.
Motorlar, tek başına birimler halinde çalışabilir veya bir ana dahili olarak teslim edilebilir. Tüm önemli protokollerden
birini seçebilirsiniz: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, Sercos
PLC’den veya PC’den kontrol edilebilir. 8 I / O noktası ayrı
III, Powerlink ve ModbusTCP/UDP. Herşeye rağmen makine
ayrı dijital girişler, dijital çıkışlar veya analog girişler olarak
veya fabrika için seçilen Ethernet protokolü ne olursa olsun,
konfigüre edilebilir. Seçeneksiz olmasa bile yeni ServoStep
ServoStep motorları bağlanabilir. Kablo bağlama bir zorluk
motorları, kapalı döngü çalışması, tork kontrolü, 409600
muydu? Yerleşik Ethernet anahtarını kullanarak kabloları bir
basamak/devriminin ultra yüksek çözünürlüğü gibi eşsiz
düzgünlüğü ve sessiz çalışmasını ve ayrıca 0-3000 RPM’den motordan diğerine halka-zincirleme dizimi yapabilirsiniz.
Oldukça benzersiz bir şekilde pazardaki kullanıcılar, Ethergeniş bir hız aralığına ve 0.01 RPM’nin aşırı çözünürlüğüne
net protokolünü, MacTalk yazılımını kullanarak bellenimi
sahip olması gibi bazı güçlü özellikleri sunar. Güç kaynagüncelleyerek değiştirebilirler.
ğı 7 ila 72 Volt DC arasında değişir ve besleme, sinyal ve
iletişim için 4 adet M12 endüstriyel konektör bulunur. Tüm
XXBilgi için Ref No: 54111
Entegre servo ve step motorlar alanında dünyanın önde
gelen üreticilerinden biri olan JVL Industri Elektronik
A/S, yıllarca değerini kanıtlayan NEMA23 entegre step motorların tamamen yeni nesillerini duyurdu. Yeni motor ailesi
ServoStep, müşterilerin geri bildirimlerini içeren en yeni
teknolojiyi ve önceki tasarımların ilerlemesini kullanıyor.
Ailenin pazardaki en geniş opsiyon paletine sahip olması
muhtemel tüm müşteri uygulamalarına uyacaktır.

Toplam Organik Karbon
(TOK) Ölçüm Cihazı
Değişen pH Ve Yüksek Tuz
Derişimlerinden Etkilenmez
Endress+Hauser tarafından sunulan TOC II CA72TOC EPA
Metot 415.1, DIN EN 1484, ISO 8245 standartlarına uygun
olarak termal katalitik yakma yöntemi ile çalışan toplam
organik karbon ölçüm analizörüdür. Ölçüm değerleri değişen pH ve yüksek tuz derişimlerinden etkilenmez. Böylece
cihaz atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkışındaki evsel ve
endüstriyel atık su değerlerinin izlenmesi için uygundur. Tek
ve çift kanallı modelleri sayesinde iki farklı ölçüm noktasının
TOK değeri ölçülebilir. Cihazın ölçüm aralığı 0.25-12000
mg/l’dir. Ancak seyreltme yöntemi ile bu ölçüm aralığı 20
kat arttırılabilir. Cihazın bakımı yerinde kolaylıkla yapılabilir

ve ısıtılabilir tuz kapanı, değiştirilebilir fırın özellikleri ile
servis ömrü uzatılabilir. Ayrıca toplam inorganik karbon
giderimi pH kontrollü asit dozajı ile yapıldığı için asit
kullanımı minimum seviyededir. Patentli çift numune alma
sistemi sayesinde 7 dakikada bir ölçüm değeri elde edilir.
Ölçüm değerinin limiti aşıldığında self-testing özelliği harici
olarak aktifleştirilir ve TOK standardına göre cihaz kendi
kendini test eder. Böylece analizörde herhangi bir hata
olup olmadığı kontrol edilir ve cihazın gerçekten limiti aşıp
aşmadığı tespit edilir.
XXBilgi için Ref No: 54106

Daha Hızlı Ve Kolay
Motor Yolvericileri Montajı
Eaton’ın yeni Motor Yolverici Besleme Sistemi (MSFS) makine ve sistem üreticilerine hızlı, kolay, çok yönlü ve uygun maliyetli bir şekilde motor yolvericilerini çoklu motor uygulamalarına monte etme imkanı sunmaktadır. Bu çok yönlü sistem,
motor koruma şalterleri, motor yolverici kombinasyonları
ve yumuşak yolvericiler için besleme terminal blokları ve
adaptör plakaları ile tamamlanmış 125A değerinde entegre
üç faz baraya sahip plakaları içermektedir. Ölçüm modülleri
gibi diğer komponentler de kolayca entegre edilebilmektedir.
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landırılabilmekte ve aletsiz kablolama bağlantısı için yaylı
kilit sistemini kullanmaktadır. Güç bağlantıları terminal bloklarının en üst veya en alt kısmında bulunmaktadır. Terminal
blokları 80A olarak ayarlanmıştır. MSFS sisteminde en fazla
125A’ya kadar olan daha yüksek akımlar için, iki terminal
bloğu tek bir plakayı beslemek için kullanılabilmektedir.

XXBilgi için Ref No: 53849

Arttırılmış güvenlik, EC 61439 ve UL 508 uyarınca güç dağıtımı sağlayan MSFS sisteminin temel faydasıdır. Sistem gerilim
altındaki parçalarla kazara temasa karşı IP20 korumasını sunAzami uygunluk ve zamandan tasarruf için, MSFS plakaları
maktadır, bu da komponentlerin yerel yönetmeliklerce izin
doğrudan DIN montaj rayları üzerine tutturulabilmekte
yerde, elektrik kaynağını kapalı duruma getirmek
veya standart montaj rayı üzerine kurulabilmektedir. Her iki verildiği
zorunda
kalmadan değiştirilebileceği anlamına gelmektedir.
durumda da, monte edildiğinde, Plakalar adaptör plakaları
MSFS
besleme
sistemi pahalı olmayan fakat sadece kısıtlı
ile temasa ve terminal bloklarını beslemeye hazırdır. Plakalar avantajlara sahip
motor yolvericilerini tedarik eden basit
dört veya sekize kadar adaptör plakası-barındırabilir. Kullaortak
linklerin
kullanımı,
işlevsellik ve 630 A’ya kadar
nıcıların enversör yolvericileri gibi daha büyük montajlar için olan yükleri taşıyan Eatongeniş
SASY
gibi sistemler arasında
özel adaptörlerin yanı sıra PKZ ve PKE motor koruma şalter- köprü vazifesi görmektedir ancakserisi
bu
daha
küçük çaplı uyguleri gibi komponentleri de ekleyebildikleri standart adaptör lamalarda her zaman uygun maliyetli değildir.
plakaları da bulunmaktadır. MSFS sistemi için terminal bloğu
besleme ünitesi plaka üzerinde herhangi bir yerde konumXXBilgi için Ref No: 54104
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Ark Hatası Algılama Cihazı
Çift Yuvalı Terminaller İle Donatılmış
küresel misyonunun merkezinde yer alır ve bununla
elektrik kaynaklı yangınların sayısını azaltmak konusunda son derece kararlıyız.
Yeni S-ARC1 serisi, elektrik
tesisatçılarıının potansiyel
sorunlarını azaltmanın ve
müşterilerin içlerinin daha
rahat olmasını sağlamanın
kolay bir yoludur. Maksimum güvenlik ve kolay
kurulum imkanı sunar ve
serisini piyasaya sunmuştur. bina koruma çözümleriGünümüzde evlerde ve
mizde ileriye doğru atılmış
iş yerlerinde kaza sonucu
olumlu bir adımdır.”
Bu yeni seri, elektrik
çıkan yangınların sayısı
artarken ABB, entegre min- tesisatlarındaki hasarlarABB’nin 1P+N entegre Minla tetiklenen en yaygın
yatür devre kesicili (MCB)
yatür Devre Kesicili (MCB),
tehlikeleri önceden tespit
yeni S-ARC1 Ark Hatası
Algılama Cihazının (AFDD) edilebiliyor ve böylece yan- S-ARC1 ve S-ARC1 M Ark
gın riskini en aza indiriyor. Hatası Algılama Cihazları,
lansmanını gerçekleştirdi.
sırasıyla 6kA ve 10kA kesme
kapasitelerine sahiptir, aşırı
Avrupa’daki hatalı elektrik Ürün standardı olan IEC /
EN 62606’ya göre bir AFDD, akımlara ve ark hatalarına
tesisatının neden olduğu
yangın sayısının iki milyon- ark arızası tespit edildiğin- karşı koruma sağlar.
dan fazla olduğunun ve 126 de devreyi otomatik olarak
S-ARC1 serisi, sistem
ayırarak ark arızalarının
milyar Euro’nun üzeringirişinde bulunan bir cihaz
etkilerini hafifletmek için
de yangın hasarına yol
olarak, kaçak akım koruma
tasarlanmış bir cihazdır.
açtığının tahmin edildiği
anahtarı (RCCB) ile birlikte
Ark arızalarının sebepleri
günümüzde, konutlar ve
kullanıldığında komple
arasında hasarlı tesisatlar,
ticari yapılar için daha iyi
dağıtım koruması sağlamak
yangın koruması sağlamak sıkışmış kablolar, kablo
kopmaları, UV radyasyonu için en iyi çözümü sunar.
önemli bir ihtiyaç haline
ve kemirgenlerin neden
gelmiştir.
Kablolar veya baralar ile koolduğu hasarlar, gevşek
lay bağlantı için çift yuvalı
kontaklar ve bağlantılar,
Almanya, Avrupa’da
terminaller ile donatılmış
yanlış kurulum veya kırık
AFDD’nin elektrik tesiolan bu yeni serinin montajı
fişler ve kablolar yer alır.
satlarında kullanımını
yüzde 50 daha hızlıdır. Ayzorunlu hale getiren ilk
rıca, ABB’nin System Pro M
DIN Rayı Ürünleri Global
ülke olacaktır. Ev ve bina
compact® baraları ile ilave
Ürün Grubu Yöneticisi
güvenliği konusundaki
kablolara ihtiyaç duymadan
tecrübelerinden yararlanan Piero-Giorgio Schiannini,
kullanılabilir. S-ARC1, üst ve
ABB, insanlara, binalara ve lansmanla ilgili şunları
yeri doldurulamaz kıymetli söylemiştir: “Müşterilerimizi alt terminallerden beslenir;
eserlere karşı tam koruma korumak; ABB’nin yenilikçi tüm Avrupa ülkelerinde
sağlamak için yeni S-ARC1 ürün geliştirme stratejisi ve kullanım için idealdir.

LED fonksiyon göstergesi,
cihazın mevcut durumunu
gösterir ve herhangi bir
sigorta atması olasılığının
nedenini belirtir. Bu, bakım
süresini kısaltır ve şebekedeki sorunun kolaylıkla
giderilmesini sağlar.
ABB’nin yeni S-ARC1 serisi,
dahili bir elektronik ünitenin eklenmesi ile sürekli
olarak otomatik test gerçekleştirir. Dahili otomatik
test başarısız olursa, servis
sürekliliğini garanti etmek
ve istenmeyen sigorta
atmalarından kaçınmak için
LED söner veya alternatif
olarak yeşil ve kırmızı yanıp
sönmeye başlar ve sistemin
açmasını engeller. Buna
ek olarak, AFDD’nin doğru
çalışıp çalışmadığını kontrol
etmek için bir test butonu
da mevcuttur.
S-ARC1 ve S-ARC1 M;
okullar, kreşler ve bakım
evlerindeki yatak odaları
ve ortak kullanım alanları,
üretim tesisleri, matbaalar
veya imalat alanları gibi
yüksek yangın riskine sahip
çeşitli tesislerde kullanım
için idealdir. Diğer uygulama alanları arasında,
ahşap evler gibi genel
olarak yanıcı malzemeler ile
yapılmış binalar ya da cebri
havalandırma sistemlerine
sahip yapılar ile müzeler,
kütüphaneler ve sanat galerileri gibi kültürel açıdan
önemli mekanlar yer alır.
XXBilgi için Ref No: 54095

XXBilgi için Ref No: 52077
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Tozaltı Kaynak Makinesi
En Zorlu Kaynak Koşulları İçin
Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, sabit akım ve sabit
gerilim tozaltı kaynak uygulamaları için ideal bir tozaltı
kaynak makinesi sunuyor: PowerPlusTM 1000HD. En zorlu
kaynak koşullarında çalışmak için tasarlanan ürün, sağlam
ve güvenilir yapısının yanı sıra avantajlı paket fiyatıyla da
dikkat çekiyor. Genellikle alaşımsız çelik, düşük alaşımlı
çelik ve paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan ürün,
yarı-otomatik ve otomatik olarak gerçekleştirilen MIG/MAG,
özlü tel ve tozaltı kaynağı uygulamalarının yanında karbon
kesme ve oluk açma işlemleri için mükemmel bir çözüm
sunuyor. 1000 Amperde %100 çevrim oranı ve 1200A maksimum çıkış kapasitesine sahip; yarı-otomatik ve otomatik
olarak gerçekleştirilen MIG/MAG, özlü tel ve tozaltı kaynağı
uygulamalarının yanında karbon kesme ve oluk açma
işlemleri için tasarlanan mükemmel bir kaynak makinesidir.
Lincoln tozaltı uzmanlığı ile tasarlanan ürün, sağlam ve
güvenilir yapısıyla gemi inşaa sanayi, rüzgar kuleleri vw
basınçlı kap imalatı başta olmak üzere birçok sanayinin tüm
ihtiyacını karşılıyor. Hassas çıkış kontrolü sayesinde kararlı
bir ark oluşturan ürün, analog göstergelere sahip kullanıcı

dostu kontrol paneli sayesinde kaynak sırasında akım ve
gerilim değerlerinin takip edilmesine imkan veriyor. Akımı
önceden ayarlayabilme özelliğine sahip olan PowerPlus 1000HD, şebeke gerilim kompanzasyonu sayesinde,
±%10’luk dalgalanma aralığında kalınması durumunda
kaynak tutarlılığı korunuyor.
Güç ünitesinin Lincoln Electric RoverTM Tractor ile birlikte
kullanılması durumunda sağlam ve güçlü yapıya sahip bir
otomatik kaynak sistemi oluşturulmasını sağlayan PowerPlus™ 1000HD, en zorlu kaynak koşullarında çalışmak için
de ideal. Lincoln Electric RoverTM Tractor 45o köşe kaynağı
yapabiliyor ve dört çeker yürüyen sistemi sayesinde kaynak başlangıç ve bitişinde mükemmel hassasiyet sunuyor.
Genellikle alaşımsız çelik, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz
çeliklerin kaynağında kullanılan POWERPLUS™ 1000HD,
karbon arkı ile oluk açma işlemlerinde de kullanılabiliyor ve
yerden tasarruf sağlamak için iki makineye kadar istiflenebiliyor.
XXBilgi için Ref No: 54099

Hover-Davis-Besleyiciler
ile Lehim Preformları
PCB Montajı, Elle Lehimleme Ve
Endüstriyel Tanımlama Süreçlerini Kapsar
AdoptSMT, 2017 ürün yelpazesinde yeni ve güncellenmiş
yenilikçi ürünler dizisi sergileyecek. Yine bu ürünler ve
AdoptSMT hizmeti, müşterilerine AdoptSMT ‘in sloganını
gerçeğe çevirmesini sağlıyor: Üretiminizi devam ettiriyoruz.
AdoptSMT, PCB montajı, elle lehimleme ve endüstriyel
tanımlama süreçlerini kapsar. Görme sistemi ve lazer yüksekliği ölçümü ile ofset düzeltme ile Thermaltronics Lehim
Robotu gibi birçok yeni ürünü sunması ile birlikte stokta
olan AdoptSMT Birinci Sınıf Lehim Preformları veya eski
model ikinci el makinelerini de kullanıcılara sunuyor.
Bu yıl sunulan en önemli ürünleri:
Otomasyon Sistemleri için Hover-Davis-Besleyiciler
AdoptSMT yıllarca, standart SMT yerleştirme makineleri
için kullanıcı dostu, hassas bant besleyicilerini başarıyla
satmaktadır, örneğin Siplace için SSF serisi ve Panasonic

için MP serisi. Başlangıçta iki yıl önce tanıtılan, Hover-Davis
kanıtlanmış otomasyon besleyicileri SSF’yi komple kurulum
kitleri de dahil geniş bir ürün yelpazesinde genişletmektedir. Böylece, otomasyon uzmanları için entegrasyon daha da
basitleşmiştir.
Lehim preformları
AdoptSMT’in sadece Avusturya ve İsviçre’de temsil ettiği
lehim malzemelerinin bilinen yüksek fiyatlı üreticilerinden ayrıldıktan sonra şirket, Avrupa çapında bantlanmış
standart lehim preformlarının pazarlanması ve satılması
ile başarılı bir şekilde başlamıştır. Bu preformlar normalde
standart bant besleyicileri tarafından yerleştirilecek olan
makaralarda tedarik edildiğinden, ideal olarak AdoptSMT’in
ürün portföyüyle eşleşirler.
XXBilgi için Ref No: 54097

Dış Ortam
Tanımlama Etiketi

Hava Şartlarına, Sıvılara Ve
Aşınmaya Karşı Dayanıklı

Brady Corporation’dan B-8591 dış ortam tanımlama etiketi, artık
daha fazla uygulama için daha fazla renkle sunuluyor. UV ışığına,
hava şartlarına, sıvılara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır ve dış ortam
ekipmanlarının, araçlarının, bileşenlerinin ve tesislerinin 12 yıla
kadar tanımlı kalmasını sağlar.
12 yıla kadar dayanıklılık
Çoğu dış ortam tanımlama çözümü, birkaç yıl sonra solarak, küçülerek, yırtılarak veya düşerek okunamaz ve dolayısıyla kullanılamaz
hale gelir. Brady’nin halojensiz ve son derece dayanıklı dış ortam
tanımlama etiketi ASTM G155, Döngü 1’e uygun bir şekilde yapılan
hızlandırılmış hava etkisiyle bozulma testinin sonuçlarına göre en
zorlu dış ortam koşullarında 12 yıla kadar dayanır ve okunaklı kalır.
Etiket, hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve baskısını korumak için
ekstra laminasyona ihtiyacı yoktur. Net ve dayanıklı tanımlama ekipmanların, bileşenlerin, taşıtların, araçların ve tesislerin daha etkili
kullanılmasını sağlar ve sık sık değiştirilmeye ihtiyaç duymaz.

sağlam dış ortam tanımlama etiketi, elektrik kabinleri, taşıtlar, ekipmanlar, tesisler ve güneş panellerini barkodlamak ve tanımlamak
için idealdir. Olası uygulamalar arasında trafik levhaları, aydınlatma, otomatik satış makineleri, çatı üzeri klima üniteleri ve kapılar
veya merdiven boşlukları olabilir. Telekomünikasyon, inşaat veya
elektrik gibi dış ortamda faaliyet yürüten sektörlerde, bu en sağlam
dış ortam etiketi net tanımlama ve yerinde bildirim ile verimliliği
artıracaktır.
Kolay oluştur ve uygula
Sağlam dış ortam tanımlama etiketi, Brady’nin BBP11, BBP12 veya
BradyPrinter i7100 ile sahada yazdırılabilir. Etiket yazılımı ile birlikte,
sahada yazdırma için birçok barkod ve serileştirme seçeneği kullanılabilir. Etiket kendinden yapışkanlı olduğundan ve üst laminasyon
gerektirmediğinden kolayca yazdırılır ve uygulanır. B-8591 olarak
da bilinen bu dış ortam hava koşullarına dayanıklı etiket, Brady
WorkHorse™ Series Etiket Serisinin parçasıdır.

Dış ortamdaki birçok uygulama
Sarı, gümüş veya beyaz yüzey üzerinde siyah baskıyla sunulan bu en

XXBilgi için Ref No: 54161

X-am® 2500
çoklu gaz dedektörü

Tutkumuz,
size özel çözümler

sunmak
Dräger X-am® 2500 çoklu gaz dedektörü
Dräger X-am® 2500 ile çalışma ekibinizi
görünmeyen tehlikelerden korur. 12 saatlik pil
ömrü ve 100'den fazla tehlikeli gazı algılayabilen
üstün sensör teknolojisi ile zorlu endüstriyel
çalışma alanlarında daima yanınızda!

Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
İlkbahar Mh. Konrad Adenauer Cd. No: 54/A-B Yıldız, Çankaya - Ankara
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14 • www.draeger.com.tr
XXBilgi için Ref No: 52276

Dräger. Yaşam için Teknoloji.
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SFH-tipi Bilyeli Vida
Yüksek Hızlı Darbeli Uygulamaları
İçin Daha Uygun
TBI MOTION Technology’nin piyasaya sunduğu (SFH-tipi
bilyeli vida),teğetsel çalıştırma yapısı için bilye ve daire yolu
kullanarak, yüksek hızdaki uygulamalar için daha yüksek
bir DN değerinde kullanılabilir; ve patent silecek modülü,
dışarıdan giren parçacıkların daha etkili bir şekilde önlenebilmesini sağlar. Ayrıca dolaşımdayken takviye malzemeli
eşyaların iç yapısına daha fazla yarar sağlamaktadır ve
yüksek hızlı darbe uygulamaları için daha uygundur.Pazar
talebine ve zamanın ilerlemesine karşılık olarak, ilgili takım
tezgahı endüstrisi yüksek hız ve çevresel eğilimlerle karşı
karşıya gelmiştir, firmamızın araştırma ve geliştirme ekibi
pazar talebine bağlı olarak ürün gereksinimleri için uyum
sağlamak üzere esnektir.
Pazar çoğunluğunun ihtiyaçlarını göz önüne alarak, SFH-tip
bilyeli vida grubu ürünleri aynı montaj boyutunda, genel

kurşun veya yüksek kurşun ve müşteriler için kapsamlı
teknik özellikler ile DIN69051 ebadının görünümüne
uyumludur. Makine endüstrisi için ürünler şunları içermektedir; Frezeleme tezgahları, öğütücüler, taş motorları, EDM
makineleri, gıda makineleri, dikiş makineleri, otomasyon
makineleri, dev valf girişleri, gemiler, uçak, uydular vb.
Çevresel faktörler eğilimlerine bağlı olarak, bu üründe
kullanılan malzeme aynı zamanda tedarikçileri kuralın geri
dönüştürülebilmesini uygulamak üzere çevreyi korumanın
kesin gereksinimlerinden olan RoHS uyumlu malzemeler
kullanmaları için ayırmaktadır. Buna ek olarak, şirketin
hassasiyeti yüksek, az toleranslı ürünleri olan vidalar ve
somunlar müşterinin sevkiyat vidasına veya somununa
değiştirilebilirliğe uygun olmak üzere tek başına da kullanılabilir.
XXBilgi için Ref No: 54115

Sanal Gerçeklik için Optimize
Edilen Scene 7.1 Yazılımı
İnşaat, Tasarım ve Adli Tıp Uygulamalarına
Yönelik Sanal Gerçeklik Çözümleri
FARO®, Sanal Gerçekliğe (VR) hazır FARO® SCENE 7.1
yazılımının lansmanını duyurdu. FARO SCENE 7.1, ayrıntılı
fotoğraf dokularının entegrasyonuyla etkileyici bir VR deneyimi sunuyor ve bir nesnenin yüzey ayrıntılarını alma ve 3
boyutlu tarama verilerini görüntüleme konusunda o kadar
hızlı ki gerçek zamanlı üretiliyormuş etkisi yaratıyor.
SCENE 7.1 örneğin FocusS veya Freestyle gibi FARO lazer
tarama ürün portföyü için optimize edilmiştir ve ayrıca
agnostik bir cihazdır, bu nedenle FARO dışındaki diğer lazer
tarayıcı ürünlerinin 3 boyutlu tarama verilerini de sorunsuz
kabul edebilir ve yönetebilir. SCENE 7.1, kullanıcıların tüm
projeyi görüntülemelerine imkan sağlıyor, yani kullanıcı,
uyumlu bir VR kulaklık-mikrofon seti kullanarak ofisindeki
veya iş istasyonundaki sandalyesinin konforunda ilgili
taramaların tüm aralığını 3 boyutlu tam sanal gerçeklikte
görüntüleyebiliyor. Bu da yararlı kullanım düzeyini büyük
ölçüde yükseltiyor ve mimarlık, mühendislik ve inşaat profesyonelleri, kamu güvenliği ve adli tıp uzmanları ve ürün
tasarımcıları hazır belgeleri değerlendirirken, suç veya kaza

mahallerini yeniden canlandırırken veya tasarım planlarını
optimize ederken gerçekliği hızlı şekilde simüle etmesine
ve karşılaştırmasına imkan vererek proje döngü sürelerini
kısaltıyor. SCENE 7.1 birçok endüstriyel VR çözümünde
yaygın olarak benimsenen “daha iyi anlamak için daha iyi
gör” konseptini bir adım daha öne çıkarıyor. Kullanıcıların
ekran görüntüleri almasına/kaydetmesine, görüntülere özel
yorumlar veya notlar yapıştırmasına ve sistem görünüm haritasında gerçek zamanlı gezinmesine olanak sağlayarak ve
tüm bunları Sanal Gerçeklik ortamından çıkılmasına gerek
kalmadan sunarak üretkenliği yükseltiyor. Daha önce FARO
Focus ve Freestyle ürünleri kendine özgü kodlu hedeflere
(tarama alanlarını/özel hedefleri belirleyen işaretler) sahipti
ve bunlar diğer tarama cihazları tarafından paylaşılamıyordu. SCENE 7.1’in gelişmiş işlevleri sayesinde artık her iki
cihaz da kodlu hedefleri paylaşıyor ve ayrıca her iki cihazdaki
taramaların kaydını tek bir gerçek zamanlı kayıt raporunda
doğruluyor. Bu da bu cihazlar arasında daha uyumlu bir
iş akışı sağlıyor ve böylece projelerin daha kısa sürelerde
tamamlanmasına imkan tanıyor.
XXBilgi için Ref No: 54107

Pnömatik Valf Adası
Kurulum Maliyetlerini Azaltan
Yüksek Yoğunluklu
Emerson, kurulum maliyetlerinde düşüş sağlayacak ASCO
Numatics G3 Serisi elektronik valf adası platformu için
önemli bir güncellemenin haberini duyuruyor. Valf adası, tek
bir valf adası kurulumunda en fazla 128 solenoid valf kontrol
edebilecek şekilde genişletildi. Bu özellik bir hattan daha
fazla valfin kontrol edilebilmesini sağlayarak hat sayısında ve
kabinde kablolama, dahili borular ve elektrik bağlantılarında
tasarruf sağlıyor. Müşteriler bir ambalajlama tesisi veya bir
motor blokunda çok sayıda vana veya pnömatik ekipman
kontrol eden müşteriler için son derece faydalı olacak.

zamandan ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlanıyor.”
Genişletilmiş valf platformları 128 adet 11 mm’lik solenoid
valfler ve en fazla 80 adet 18 mm ve 26 mm valf destekleyebiliyor. Valf platformlarının kapasitesini artırmak için orta
istasyon blokları vana sürücüler ve yedek güç konnektörleriyle birlikte eklendi. Bu esnek yaklaşım müşterilerin yalnızca
tasarımlarında gereken kapasite ve işlevsellik için ücret
ödemelerini sağlıyor. Ethernet/IPTM DLR, Profibus® DP, ve
dağıtım için Valf Alt - bus dahil olmak üzere son derece farklı
iletişim protokolleri destekleniyor.

Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Uwe Claus “Yeni işlevler
tasarımcıların geniş kabin alanını en aza indirebilmelerini ve
pnömatik vana adalarına daha az hat atamalarını sağlıyor,”
dedi. “Artık tasarımcılar bir kabine daha fazla valf yerleştirebilir veya aynı sayıda valfi barındırmak için daha küçük
bir kabin kullanabilir. Buna ek olarak yükleyicilerin yalnızca
bir hat oluşturup yapılandırması yeteri oluyor ve bu şekilde

Müşterilere, tasarımlarında ve seçimlerinde zaman kazanabilmeleri için pnömatik vana adası kurulumlarını tasarlarken
esnek ve güçlü çevrimiçi Dinamik Ürün Modelleme (DPM)
kullanmaları önerilir. DPM aracı vana adalarının tamamen
yapılandırılmasını sağlar. İlgili ürün için benzersiz bir spesifikasyon üretir ve indirilebilecek bir CAD çizimi oluşturur.
XXBilgi için Ref No: 54105
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IP’i Koruma Ve Güvenli Bağlı Sistemleri
Yeni CryptoAuthentication™ Cihazı Ve Güvenlik Tasarımlı Partner Programı İle
• Küçük sistemler için önyükleme doğrulama özellikleri: Yeni komutlar, ARM®
Cortex®-M0 + gibi küçük
MCU’lara sahip sistemlerin
yanı sıra daha sağlam
gömülü sistemler için ana
bilgisayar mikro denetleyici
(MCU) ürün yazılımının
imza doğrulamasını ve
sindirim hesaplamasını
kolaylaştırıyor.

rını güvenli bir şekilde tedarik etmek için Microchip’in
güvenli imalat tesislerini
kullanabilirler.

Donanım güvenlik çözümleri sağlamanın yanı sıra,
müşteriler Microchip’in
Güvenlik Tasarım Ortak
Programı’na erişebilmektedir. Amazon Web Hizmetleri (AWS) ve Google Bulut
Platformu de dahil olmak
üzere endüstri lideri bu
• LoRa düğümleri için
güvenilir kimlik doğrulama: şirketler, tamamlayıcı bulut
mevcut tasarımlara sağlam AES-128 motoru, bir ağ
Microchip, geliştiricilerin
odaklı güvenlik modelleri
tasarımlarına donanım ta- güvenlik uygulamak kritik içindeki güvenilir düğümve altyapı sağlar.
banlı güvenlik eklemenize öneme sahiptir.
lerin kimlik doğrulamasını
izin veren güvenli bir unsur
sağlayarak, LoRa altyapıla- Diğer ortaklar, Microchip’in
Güvenli iletişimin temeli,
olan ATECC608A Cryptorı için güvenlik dağıtımları- güvenlik cihazlarını ve
bir cihazın benzersiz ve
Authentication™ cihazını
kütüphanelerini uygulamanı mümkün kılmaktadır.
güvenilir kimliğini oluşve geliştiricileri, güvenli
da uzmandır. Tasarımcılar,
tasarımları geliştirebilen ve turma, koruma ve kimlik
Nesnelerin İnterneti (IoT)
• Hızlı şifreleme işlemi:
hızlandıracak üçüncü parti doğrulama yeteneğidir.
uygulamasını güvence
Donanım tabanlı entegre
Bir aygıtın özel anahtarlaortaklarla birleştiren bir
Eliptik Eğri Şifrelemesi (ECC) altına almak istemekte,
Güvenlik Tasarım Ortaklığı rını sistemden güvenli bir
sarf malzemeleri için kimlik
algoritmaları daha küçük
alanda ve sektörün önde
Programı duyurdu.
anahtarlar oluşturur ve eski doğrulama yetenekleri
gelen şifreleme uygulama- yöntemlere dayanan diğer ekleme, örn. kartuşlar veya
larıyla bir araya getirerek
Kanıtlanmış donanım güuygulama yaklaşımlarından aksesuarlar gibi, Güvenlik
venlik çözümleri ile benzeri tutan ATECC608A, hemen
Tasarım Ortaklar uzmanlığı
daha hızlı ve güvenli bir
hemen her tür tasarımda
görülmemiş düzeyde bir
şekilde sertifika tabanlı bir hem geliştirme maliyetini
kullanılabilecek yüksek
ortaklık kombinasyonu,
hem de pazardaki süresini
güven kök dizini kurar.
uzaktaki siber saldırılardan düzeyde bir güvenlik sağlar.
azaltabilir.
sahte ürünler oluşturulma- ATECC608A’nın başlıca
• Kurcalamaya dayanıklı
sına kadar değişen güvenlik özellikleri şunları içerir:
Güvenli çözümlerin hızlı bir
korumalar: Kurcalama
tehditlerine karşı koruma
önleyici teknikleri, fiziksel şekilde prototipleştirilmesi
• Sınıfının en iyisi şifre kodu saldırılara karşı anahtarları için tasarımcılar, herhangi
sağlamaya yardımcı olur.
üretimi: Federal Bilgi İşleme korur ve dağıtım sonrasında bir Microchip Xplained veya
Bu tehditler geniş çapStandardı (FIPS)- uyumlu
ta olup tüm sanayileri
XplainedPro değerlendirme
girişimleri teşvik eder. Bu
etkilemektedir ve kurtarma Rasgele Sayı Üreticisi
teknikler, sistemin güvenli paketi ile uyumlu 10 $ fimaliyetleri, servis gelirleri (RNG), Ulusal Standartlar
yatlı ATCryptoAuth-XPRO-B
ve güvenilen bir kimliğini
ve Teknoloji Enstitüsü
ve belki de en önemlisi
eklenti kartına ek olarak
korumasına izin verir.
(NIST)’den gelen en son
marka değerinde önemli
yeni CryptoAuth Xplained
gereksinimlerle uyumlu
kayıplara neden olabilir.
Pro değerlendirme ve
• Güvenilir üretim öncesi
benzersiz anahtar sayısı
İnternet Protokolü‘nü (IP)
geliştirme setini de kullanatedarik: Şirketler, üretim
korumak ve bağlı aygıtların üretir ve tüm sistem FIPS
bilirler.
sırasında maruz kalma
güvenilir kimlik doğrulama- sertifikasına daha kolay bir riskini ortadan kaldırarak
yol sağlar.
sını sağlamak için yeni ve
anahtarlarını ve sertifikala- XXBilgi için Ref No: 54112

Üretim Süreci
Entegrasyon Platformu
‘Akıllı Fabrikalar’ Yaratabilirsiniz
biçimde kullanılabilmesini
izlenebilirliğinin artırılmasından kalite kontrol süreçle- sağladığını belirterek sözleririnin kolaylaştırılmasına pek ne devam etti:
çok fayda sağlıyor.
“Beyaz/elektronik eşya,
otomotiv, savunma ve
Valor çözümlerinin PCB
üreten firmalar için benzersiz havacılık, dayanıklı tüketim
bir çözüm olduğunu belirten malları, bilişim teknolojileCDT Bilgi Teknolojileri Genel ri, telekomünikasyon gibi
PCB üretim ve tasarımının
Müdürü Alpay Göğüş, bu
yoğun olarak görüldüğü tüm
benzersizliği şöyle açıkladı:
sektörlerde yaygın olarak
“Hem sektörde kullanılan
kullanılan Valor çözümleri,
pek çok donanım ve yaüretim sürecinde uçtan uca
zılımın entegrasyonunu
sağlamaya yönelik hazır bir çözüm sunuyor. Bu hem PCB
üretimi için Endüstri 4.0’a
platform sunması hem de
geçişin temelini oluşturacak
IoT, ortak veri paylaşımı ve
bir entegrasyon platformu
analitik yetenekler yardıPCB tasarım ve üretiminin
yoğun olduğu tüm sektörler- mıyla Endüstri 4.0 geçişi için oluşturuyor hem de modüler
yapısı sayesinde firmaların
den önde gelen kuruluşların sunulan sağlam bir altyapı
öncelikleri doğrultusunda
tercih ettiği Valor çözümleri olması Valor çözümlerini
bu geçiş adım adım yapılabenzersiz kılıyor.”
‘üretim süreci entegrasyon
biliyor.
platformu’ olarak; yazılım,
Göğüş, Valor çözümlerinin
donanım ve nesnelerin
Endüstri 4.0’ın altı temel
interneti (IoT) teknolojilerini PCB tasarım ve üretiminin
prensibi; karşılıklı çalışabikullanarak üretim hattındaki her aşamasında geleneksel
lirlik, sanallaştırma, özerk
kurumsal kaynak planlama
bilgilerin anında kurumsal
yönetim, gerçek-zamanlı
kaynak planlama sistemleri- ve üretim-yönetim sisolabilme yeteneği, hizmet
ne aktarımından üretim hattı temlerinin yetersiz kaldığı
oryantasyonu, modülernoktalarda devreye girerek
performans değerlendirmesine, üretim ve malzeme bu sistemlerin daha etkin bir lik özellikleri göz önüne
CDT Bilgi Teknolojileri
Mentor - Valor çözümlerini
Türkiye pazarına sundu.
Endüstri 4.0 entegrasyonunda önemli rol oynayan
Valor çözümleri birbirinden
farklı veri altyapısı kullanan,
pek çok donanım ve yazılım çözümünün birbiriyle
haberleşebilmesini sağlayan
bir platform ve bu platform
kullanılarak toplanan gerçek
zamanlı verilerin değerlendirilmesiyle kendi kendini
yöneten bir üretim sistemi
sağlıyor.

alındığında Valor çözümleri
elektronik baskı devre üretimi yapılan bir fabrikanın
‘Akıllı Fabrika’ya dönüşümünü sağlayan altyapıdır
diyebiliriz.”
Türkiye’nin savunma sanayii,
otomotiv, elektronik/beyaz
eşya gibi sektörlerde dünya
standartlarında üretim yapılan, bu alanda dünya devlerini barındıran ve gelecek
için oldukça iddialı hedefleri
olan bir ülke olduğunu ifade
eden Göğüş, ülkemizin lider
firmalarına Valor çözümlerini
en kısa zamanda ulaştırarak
destek olmak, mevcut yazılım ve donanım yatırımlarını
Valor platformu kullanarak
güçlendirmelerini, Endüstri
4.0’a geçişe itici bir güç olarak kullanmalarını sağlamayı
amaçladıklarını belirterek
sözlerini tamamladı.

XXBilgi için Ref No: 54103
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Elmas Kaplı Kesici Uç Kaliteleri
Süper Sert Kesici Uç Kaliteleri Üstün Alüminyum Delik Delme Performansı Sunar

Demir dışı metaller
delinirken talaş oluşumu
ve tahliye zorluklarının
üstesinden gelebilmek için
kesici takım ve takımlama
sistemi uzmanı Sandvik
Coromant, CoroDrill®
880 CVD elmas kaplamalı
kesici uç kaliteleri GCN124
ve GCN134’ü piyasaya
sürdü. Elmas kaplamanın
süper sert özellikleri, takım
ömrünü uzatır ve alüminyum gibi malzemeleri
delerken yenilikçi talaş kırıcı
ve geometri tasarımlarıyla
birleşerek üstün performans sağlar.
Sandvik Coromant Değiştirilebilir Delik Delme Takımları
Global Ürün Müdürü Patrik
Pichler “Alüminyum üzerine
delik açmak zorlayıcı bir
görev olabilir” diye açıklıyor. “Kolay bükülebilen
yapısı ve yumuşaklığı
malzemenin, kesici uçların
kesici kenarlarına uzun süre
temas etmesine neden olur.

almaktadır. Azalan kesici
uç tüketimi, stok seviyelerinin ve çevresel etkilerin
azalmasına da yardımcı
olacaktır. Yararlanacaklar
arasında silindir blokları,
silindir kafaları, mafsallar,
muhafazalar, fren kaliperleri, kontrol kolları, şanzıman gövdeleri, direksiyon
mili kapakları ve bağlantı
parçaları gibi alüminyum
parçalarda delik delme ve
işleme yapan otomotiv
üreticileri bulunmaktadır.
Bununla birlikte elmas kaplamalı kesici uçlar, ISO-N
parçalarını üreten herhangi
bir şirketin yanı sıra rüzgar
türbini endüstrisi için GFRP
Sonuç olarak alüminyum,
kesici kenara yapışır ve talaş rotorları/bıçakları üzerine
yığılmasına (BUE) yol açar, delik delme gibi niş kompozit uygulamaları gerçekleşbu da talaş oluşumunu ve
tiren firmalara da rekabet
tahliyesini zorlaştırır.”
kazancı sağlayacaktır.
GCN124 ve GCN134 elmas
6061-T6 alüminyumdan
kaplamalı kesici uç kaliteleri, uzun ömürlü kesici uç (90-100 HB) yapılmış bir
silindir kafasında 84,1
takım ömrü ve/veya daha
mm derinliğinde 22 mm çafazla verimlilik sayesinde
pında kör bir delik delerken
ISO-N malzemelerinin
yeni kalitelerin potansiyeliçoğunda delik başına en
ni vurgulamak için CoroDrill
düşük maliyeti sunmak
üzere tasarlanmıştır. Verim- 880, etkileyici %332’lik bir
lilik artışı, daha az kesici uç artışla 700’den 3024 parçadeğişimi sayesinde azalan ya uzatılmış takım ömrüne
sahip yeni N124 (çevresel)
tezgah duruş süresinin bir
ve N134 (merkezi) kesici
sonucu olmanın yanı sıra
yükseltilmiş kesme değer- uçlar ile monte edildi. İzin
lerinden de elde edilebilir. verilen yeni kesici uç, kesme
Müşterilere sağlanan diğer hızını artırdı bu da verimliliğin %33 artmasını sağladı.
avantajlar arasında kesici
uçların güvenilirliği ile uzun Toplamda, üretim süresinde
yaklaşık 300 saatlik tasarruf
ömrü sayesinde üretimsağlanırken delik başına
de kullanım kolaylığı ve
genel maliyet %23 oraBUE ile sıvama etkilerine
nında azaldı. AISi1Mg-T6
direnme yeteneğinden
kaynaklanan delik için ge- alüminyumdan (150 HB)
liştirilmiş yüzey kalitesi yer yapılmış 20 mm kalınlığın-

daki otomotiv ön kontrol
kollarında boydan boya
delik delme (22,5 mm çap)
işlemi gerçekleştirilirken
de aynı başarı elde edildi.
Burada yeni CoroDrill 880
elmas kaplamalı kesici uçlar
takım ömrünün 3.000’den
30.000 parçaya yükseltilmesine yardımcı oldu. Delik
başına maliyet %17 azalırken kesici uç indeksleme
için daha az tezgah duruş
süresinin sonucu olarak
verimlilik %10 arttı.
GCN124 ve GCN134 artık
ISO-N malzemeleri için ilk
tercih kesici uç kaliteleridir.
Bunlar, daha kısa üretim
partileri ve/veya zor darbeli
kesimler gibi uygulamalarda önerilmeye devam
eden Sandvik Coromant’ın
mevcut kaplamasız H13A
kesici ucunu tamamlar.
Standart CoroDrill 880 serisi
12 ile 84 mm (0,472–3,307
inç) aralığındaki çaplarda
ve 2, 3, 4 ve 5xD delik
uzunluklarında sunulan
değiştirilebilir kesici uçlu
matkaplar içerir. Sandvik
Coromant’ın Sipariş Üzerine
İmalat teklifi sayesinde
hem ara değerlerdeki çap
ve uzunluk kombinasyonlarını hem de HSK, Coromant
Capto® ve silindirik sap
gibi farklı bağlantı tip ve
boyutlarını sipariş etmeniz
mümkündür. Sipariş Üzerine İmalat seçeneklerinden
biri de spesifik parçalar için
kişiselleştirilmiş kademeli
ve pahlı matkaplar tasarlama yeteneğidir.
XXBilgi için Ref No: 54114

Orta Ölçekli Sıcaklık
Kontrol Ekipmanı
%35 Oranında Enerji Tasarrufu

Very High
Power Density
DC/DC converters for industry
and electromobility
Wide range of PCB mounted
DC/DC
converters
for
industrial, battery-powered,
and railway applications.
24V, 48V & 110VDC (4:1) or
16-160VDC (10:1), power from
30W to 240W

HRSE serisi, pazardan gelen talepler doğrultusunda enerji tasarruflu, kullanımı kolay, orta ölçekli sıcaklık kontrol ekipmanı
olarak dizayn edilmiştir. HRSE serisi kaynak ve paketleme gibi
sabit sıcaklık istenilen uygulamalarda SMC çiller teknolojisini
kullanarak sıcaklık kontrolünü rahatlıkla yapabilir. Üçlü açma
kapama teknolojisi sayesinde müşteri tarafındaki sıcaklık
üretimine göre kompresörü, fanı ve elektronik valfi kontrol
ederek %35 oranında enerji tasarrufu sağlar. Bu özelliklerden
de öte, ekrandaki iki aşamalı dijital tuşları sayesinde sıcaklık
ayarı yapmak hiç bu kadar basit olmamıştı. Tüm bunlara ek
olarak 12 adet alarm kodu ile kendi kendine teşhis koyarak
bakım süresini azaltmaktadır. Biz SMC olarak müşterilerimizin
işletme maliyetini düşürme konusunda her zaman yanındayız.
HRSE bize bu konuda kullanım kolaylığı, minimum bakım
ve enerji tasarrufu olarak her istediğimizi sağlıyor. Manyetik pompa kullandığından dolayı pompada kaçak meydana
gelmiyor, bu sayade bakım ve yedek parça maliyetlerinden
kurtulmuş oluyoruz. HRSE serisi +-2oC sıcaklık hassasiyeti
ile 40oC ortam sıcaklığında 10oC - 30oC arasında sıcaklık
ayarı yapmanızı sağlıyor. Düşük gürültüsü ve kompakt dizaynı
sayasinde, dar alanlarda ve sessiz ortamlarda kullanılabilir.
Kullanımı daha da kolaylaştırmak için, by-pas seti, değiştirilebilir toz filtresi, partikül filtresi, sarsıntı braketi gibi birçok
opsiyonu vardır.

EN50155, EN45545 & RIA12
certified for railway applications
CE & EN60950 certified
High efficiency up to 93%
Temp range -45°C to +100°C
1ೀx1ೀ2ೀx1ೀ Quarter-Bricks
and Half-Bricks

XXBilgi için Ref No: 52453

XXBilgi için Ref No: 54159
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Endüstride Özel Performans
Sergileyen Vinçler
Hafif Taşıma Kapasitelerinden (250kg’dan) ve Daha
Ağır Modellere (100 Ton Kapasiteye Kadar) Mevcut
layacak şekilde tasarlanmıştır. Planet dişli kutusu,
tüm dişlerin temperli
veya sertleştirilmiş yüksek
dereceli çelikten yapılmış
olduğu uzun ömürlü gres
yağlamasını kullanırken,
zincir ve kanca da nominal
olarak belirlenmiş yükün
beş katına kadar bir kırılma mukavemeti ile yüksek
kalitede temperlenmiş
çeliklerden yapılmıştır. Bu
seri için entegre bir acil durum ana hava durması ile
birlikte yukarıdaki tasarım
özellikleri, emniyetin
J D Neuhaus (JDN)’den
kullanımı kolay, düşük baş JDN’te bir numaralı önProfi TI serisi hava kaldırı- yüksekliği, hafif vinçler
celiğe sahip olduğunu ve
cıların sağlam yapısı, genel tehlikeli alan uygulamaları Profi vinçleri için olduğunu
endüstriyel uygulamaların için uygundur ve toz, buvurguluyor.
tümüne uygun olmasını
har, nemden etkilenmez ve
sağlar. JDN’nin Profi TI
çalışma sıcaklıkları -20 ila
serisi kapsamlıdır fakat
+ 70 ° C arasındadır. Profi Devamı ……
Genel olarak endüstriyel
TI 3’ten TI 25’e modeller
TI vinçler, genişletilmiş
uygulamalar için toplam
(3 ila 25 ton kaldırma/
görev döngüleri (% 100
altı model mevcuttur; ton
yükleme kapasitesi
görev oranı) ile kesintisiz
sağlamaktadır), sürekli
çalışmaktadır ve emniyetli cinsinden taşıma kapasitesini belirten numara ile
çalışma süreçlerinde bile
çalıştırma ve aşırı yük
3 TI, 6 TI, 10 TI, 16 TI, 20 TI
genel amaçlı kullanım
korumasına sahiptir.
ve 25 TI’dır. Diğer uygulaiçin idealdir. Bu birimler,
malar için, Profi TI vinçler
son kullanıcı ihtiyaçlarını
Bu
avantajlar,
en
iyi
perhafif taşıma kapasitelekarşılamak için birçok
formansı
elde
etmek
için
rinde (250kg’dan) ve daha
aksesuarla donatılabilir.
yalnızca
minimum
bakım
ağır modellerde (100 ton
Bu aksesuarlardan bazıları, gereksinimi ile daha da
yüklerin hassas bir şekilde geliştirilir. Profi TI vinçler, kapasiteye kadar) mevcuttur.
konumlandırılması için
düşük
bakım
gerektiren
çeşitli kontrol sistemleri
kanat motoru ve zincir JDN’nin tüm Profi TI vinç(uzaktan kumanda dahil) bir
dişlisi
için bakım gerekleri ayrıca hidrolik tahrikli
ve belirli talepleri karşıtirmeyen
toz
geçirmez
bir versiyonda mevcuttur.
lamak için mevcut çeşitli
rulman
kullanır,
buna
arabalardır. Profi TI vinçler karşın patentli motor freni Tipik uygulamalar arabirçok avantaj sunuyor. Bu sistemi çok az aşınma sağ- sında uçak yapımı, genel
montaj hatlar, mandıralar,

elektroliz hatları, açık
deniz platformları, boya
atölyeleri, enerji santralleri, rafineriler, kereste
fabrikaları, tersaneler
ve temperleme tesisleri
yer alır. Ayrıca, kimyasal,
patlayıcılar, gıda, mobilya,
cam, petrol depolama,
kağıt, tekstil endüstrileri
ve diğer sanayide bir çok
yerde de kullanılırlar.
Bu pazarlardaki son
kullanıcılar yüksek düzeyde verimlilik sağlayan
güçlü, hızlı, sessiz, yağsız
kaldırma operasyonundan yararlanabilirler. JDN
vinçler, TCO (toplam sahip
olma maliyeti)’yı azaltmaya önemli katkı sağlayan
endüstrinin en verimli
hava tüketimi oranlarını
sunmak için tasarlanmıştır. Profi TI vinçler ayrıca
çıkıntı oluşturan kontrol
hortumları veya zarar
görmeye duyarlı parçaları
da içermez ve yatay çekme
için bunlara eşit derecede
uygundur.

XXBilgi için Ref No: 54110

XXBilgi için Ref No: 50841
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Yüksek Güçlü Merkezi İnverter
Artık 2 MW Boyutuna Kadar Mevcut
zenlemelerinin tasarımında
esneklik sunuyor. PVS80057B merkezi inverter, 24
girişe kadar genişletilebilen
16 sigortalı bara girişiyle
standart olarak mevcut.
Buna ek olarak DC giriş bölümü, giriş başına entegre
DC akım ölçümü özelliği ile
donatılabiliyor.
İnverter, PVS serisi inverterlerin gece ve gündüz reaktif
güç besleme fonksiyonu,
aktif ve reaktif güç kontrolü
gibi standart şebeke destek
özelliklerini de içeriyor. ABB
bu inverteri, ayarlanabilir
şebeke destek özellikleriyle
yerel şebeke gereksinimenerji santrallerinin genel
ABB, son derece başarılı
leri, 1645 kW ve 1732 kW
lerini ve gelecekteki akıllı
sistem maliyetini düşürüPVS800 merkezi inverter
nominal güç oranlarında
şebekeleri desteklemesini
yor. Gerçek ayna tasarımı ile 50°C’ye tam güç; 50°C’tan
serisinin yeni bir üyesi
sağlamaya odaklanan gloolan yüksek güçlü merkezi birleştirilen modüler doğru 60°C’ye kadar da lineer
bal bir anlayışla geliştirdi.
inverter PVS800-57B’nin pi- akım (DC) giriş tasarımı,
azalan güç verme kabiliABB merkezi inverterler çok
yasaya sürülmesiyle birlikte sistem entegratörlerine
yetiyle geniş bir çalışma
megawatt’lı PV güç santüstün esneklik sağlıyor.
kapsamlı güneş enerjisi
sıcaklığı aralığı sunuyor.
ralleri için tasarlandı. ABB
inverter portföyünü genişBu da ürünü sıcak iklim
merkezi inverterin sertifiÖnceki PVS800 modellerine koşulları için son derece
letmeye devam ediyor.
kıyasla yüzde 50 daha fazla uygun hale getiriyor. Daha kaları ve gelişmiş ve esnek
güç yoğunluğuna sahip
ABB, PVS800 merkezi
düşük sıcaklıklarda merkezi şebeke destek işlevleriyle,
projenin bulunduğu yere
olan yeni PVS800-57B,
inverter serisinin başarısıinverter, 25°C’de 1645 kW
hem alan ihtiyacı hem de
nın ardından, ABB’nin güç
ve 1732 kW inverterler için bakılmaksızın uygulanabilir tüm şebeke bağlantı
konvertörleri teknolojisin- kW başına hacim açısından sırasıyla 1975 kW ve 2078
piyasadaki en kompakt
deki uzun yıllara dayanan
kW maksimum güce kadar gereksinimlerini karşılamak
mümkün. Güvenilirlik
inverterlerden biri. Bu da
tecrübelerine dayanarak
yüzde 20’ye varan oranda
gereksinimlerini karşılamakurulum ve kabin alanı
geliştirilen yüksek güçlü
aşırı güç verme becerisi
ya yardımcı olmak ve cazip
ihtiyacını azaltıyor ve
bir merkezi inverter olan
sağlıyor.
ve sürdürülebilir bir yatırım
PVS800-57B’yi, ailenin yeni nakliye maliyetlerini düşügetirisi sağlamak için ABB,
rüyor. Daha büyük invertör Gerçek ayna tasarımı ve
bir üyesi olarak piyasaya
güç değeri; daha büyük
sürdü. Yeni PVS800-57B
modüler DC giriş bölümü ile 60’tan fazla ülkede eksiksiz
merkezi inverterler, 2 MW’a transformatörlerin kullanıl- inverter, özellikle DC kablo bir kullanım ömrü hizmeti
sunan özel bir küresel
kadar güç değerlerine sahip masına olanak vererek orta türü ve ihtiyaç duyulan
hizmet ağıyla müşterilerini
gerilim tarafında önemli
piyasadaki en kompakt
bağlantı kutusu sayısı
tasarruf sağlıyor.
ve bakım kolaylığı sağladikkate alındığında sistem destekliyor.
yan tasarımlardan biriyle
entegratörlerine, kabin ve
Yeni ABB merkezi inverter- BOS (sistem dengesi) düfotovoltaik (PV) güneş
XXBilgi için Ref No: 54096

C6030 Endüstriyel PC
Ultra-kompakt Bir Tasarımda Son
Teknoloji Programlama Gücü
Beckhoff yeni ultra-kompakt C6030 Endüstriyel PC (IPC)’nin
eklenmesi ile, küçük yer gereksinimleri, evrensel uygulanabilirlik
ve esnek kurulum artık en üst düzeyde performans gereksinimine
sahip karmaşık uygulamalar için de mevcut. Yalnızca 132 x 132 x 67
mm boyutlarındaki çok-çekirdekli bilgisayar, büyük programla gücü
sağlamak üzere 6. Ve 7. Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemcileri bütünleştirmekte ve çekirdek başına 3.6 GHz’e kadar azami performans
sunmaktadır. Ultra-kompakt C6030 IPC karşılaştırılabilir en yakın
kontrol kabin bilgisayarı olan C6930’un sadece yarısı ölçülerindedir,
buna karşın temel konfigürasyonunda dahi çok daha fazla arayüz
sunmaktadır. İçerdiği özelliklere bağlı olarak C6030 IPC, kıyaslanabilir C69xx serisi IPClere göre %34’e kadar fiyat tasarrufu sağlamaktadır. Küçük boyutlarına karşın C6030, Intel® dual-core Celeron® and
Pentium® CPU’larının yanısıra, 4 çekirdeğe kadar, gelişmiş 6. ve 7.
Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemciler kullanmaktadır ve bir optimal
havalandırma yaklaşımı ile, 3.6 GHz’e kadar zamanlayıcı vurum
oranı ile gurur duymaktadır. Bu programlama gücü ve kapsamlı bir
özellikler aralığının C6030’un yerden kazandıran biçim faktörünün
içerisinde elde edilebileceği anlamına gelmektedir. C6030, oldukça

XX
Bilgi için Ref No: 53528

karmaşık eksen kontrolü, zorlu HMI uygulamaları, büyük hacimli
veri işleme ve son derece kısa döngü sürelerine sahip uygulamalar
dahil, hemen hemen her tür otomasyon ve görselleştirme görevini
düzenleme yeteneğine sahiptir. Dört 100/1000Base-T soketli yerleşik Ethernet adaptörü, dört USB 3.0 bağlantı noktası ve iki Görüntü
bağlantı noktası C6030’u ağ oluşturma ve yüksek performanslı Ethernet-tabanlı kontrol görevleri için ideal hale getirmektedir. Gerek
yeni ultra-kompakt anakart, gerekse güçlü çinko ve alüminyum pres
döküm gövde, endüstriyel uygunluk ve Alman imalat kalitesi kadar,
güvenceli ve kaliteli görünüm ve his gibi tipik Beckhoff tasarım konularını dikkate alarak yeni geliştirilmiştir. Son derece uzun ömürlü,
hızı izlenebilir ve kontrol edilebilir çift bilye-yataklı fan sayesinde
C6030, seçilen CPU’ya bağlı olarak +55 °C’ye kadar bir çalışma
sıcaklığı aralığını sağlama yeteneğindedir. Ultra-kompakt Endüstriyel PC serilerine en yeni katılım olarak yeni C6030 kurulum açısından
da son derece esnek olduğunu kanıtlamaktadır. Gerek duyulduğu
şekilde, bağlantı elemanı seviyesinin serbest yönelimi ile, arka veya
yan panelinden, dikey veya yatay olarak birleştirilebilir.
XXBilgi için Ref No: 54117
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Yeni Nesil CNC Ürünleri
Sanayi 4.0’a Uyumlu, Dokunmatik
ve metal işleme sektörü
olmak üzere tüm dünyada
birçok sektörde standartları
belirliyoruz. CNC işleme
merkezleri ve CNC torna
makineleri için üreticilere
sunduğumuz katma değeri
her geçen gün artırmak için
çalışıyoruz. Bu doğrultuda
inovatif ürün gamımız içinde yer alan M80 ve M800
Serisi CNC Kontrol Ünitelerimizi geliştirmeye devam
ediyoruz. Yeni teknolojilerle
donattığımız ünitelerimiz
şimdi daha güçlü, daha verimli ve daha hızlı” diyerek
sözlerini tamamladı.
Yüksek teknolojiye sahip
fabrika otomasyonu ve
mekatronik CNC ürünleriyle
öne çıkan Mitsubishi
Electric, düzenlediği
özel bir etkinlikle sektör
temsilcileri ile bir araya
geldi. Yeni teknolojilerle
donatılarak verimliliği ve
hızı artırılan M80 ve M800
Serisi CNC Kontrol Ünitelerinin tanıtıldığı etkinlikte,
Mitsubishi Electric Türkiye
Başkanı Şevket Saraçoğlu
global düzeyde rekabet için
dijital üretimin öneminden bahsetti. Saraçoğlu,
Mitsubishi Electric’in dijital
fabrika konsepti e-F@ctory
ile sanayicilere fabrikalarını
Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
kurma imkanı tanıdıklarının
altını çizdi.
Üretimin hızı ve kalitesi
artmalı, maliyetler
düşmeli
Mitsubishi Electric Türkiye
Başkanı Şevket Saraçoğlu,
ihtiyaçların her geçen gün

çeşitlendiği ve kişiselleştiği Sanayi 4.0 çağında en
önemli gündem maddesinin “üretim” olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu; “Üretim demek
aslında hayat demek. Bir
ülke, dünya standartlarında
üretim yapabildiği ölçüde
kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0
evresine uyum sağlayabilen, yani ileri teknoloji ile
donatılmış dijital üretime
geçiş yapabilen ülkeler
global düzeyde rekabet
edebilir. Dünyada yüksek
üretim gücü ve potansiyeli
ile dikkat çeken Türkiye’nin
de sürdürülebilir kalkınma
için bu konuma ulaşması
çok önemli. Bunun içinse
bir yandan üretim hızı ve
kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi
gerekiyor. Biz bu noktada
yeni endüstri evresinin
iddialı bir oyuncusu olarak,
Türk sanayisinin ileri robot
teknolojileri ile geleceğin
dijital ve akıllı fabrikalarına

Yeni seri sorunsuz yüzey
kontrolü sunuyor
Yenilenen M80 ve M800 serisi, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon kontrolü
sayesinde 32 eksen, sekiz
mil ve sekiz parçaya kadar
olan sistemleri destekleyebiliyor. Mitsubishi
Electric’in “Sorunsuz yüzey
kontrolü” fonksiyonunu
içeren yeni seri, hassas
çalışmalar sırasında bile her
bir eksenin hızlanmasını
ve yavaşlamasını optimize
edebiliyor. Aynı sürede
daha yüksek kesinlik elde
edilmesine veya kesinlikten
ödün verilmeden çevrim
sürelerinin azaltılmasına
imkan sağlayan seri, eşzamanlı beş eksenli makine
bile
“CNC ürünlerimizle stan- operasyonlarında
kullanılabiliyor.
dartları belirliyoruz”
Mitsubishi Electric’in dün- Yüksek verimlilik ve
yanın önde gelen makine
üreticilerine CNC ürünleri ve hassasiyet
CNC kontrol üniteçözümleri sağladığını ifade M800
leri,
yüksek
hızlı ve yüksek
eden Saraçoğlu, “Yüksek
hassasiyetli
opeteknolojiye sahip CNC ürün- rasyonları ilemakine
çok
eksenli
ve
lerimizle başta otomotiv
şimdiden hazır olması için
çözümler sunuyoruz.”
e-F@ctory ile yatırımı
şekillendirme fırsatı
Mitsubishi Electric’in dijital
fabrika konsepti e-F@ctory
ile sanayicilere fabrikalarını
Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
kurma imkanı tanıdıklarını
belirten Şevket Saraçoğlu, “Sanayicilere fabrika
yatırımından önce sanal
bir fabrika oluşturarak
ortaya çıkacak fabrikanın
ve üretimin simülasyonunu
gerçekleştirme, verimliliği
değerlendirme ve oluşan
çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı
sunuyoruz” dedi.

XXDevamı Yan Sayfada

ÜRÜN HABERLERİ

37

çok parçalı sistem kontrolü
için tasarlanan üst düzey
bir kontrol cihazı olarak öne
çıkıyor. CNC uygulamaları
için özel CPU içeren M80
ise daha az eksen ve milin
kullanıldığı daha basit
makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve kullanım
kolaylığı açısından ideal
çözüm sunuyor. Mitsubishi
Electric’in CNC sektörü için
özel olarak tasarladığı CPU,
daha hızlı makine yanıtı ve
daha kesin makine operasyonları ile desteklenen
makine performansı için işleme hızında artış sağlıyor.

telefonlara benzeyen kolay
ve sezgisel bir kullanıcı
deneyimi sunuyor. Zorlu tuş
işlemlerine son veren bu
özellik sayesinde programın
istenilen bölümü kolaylıkla
görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir
menü rahatlıkla seçilebiliyor. Ayrıca yeni ekranlar
uzun ömürlü sağlam cam
yapısıyla günlük bakımın
kolay bir şekilde yapılmasına da imkân tanıyor. Ürün
ailesinde dikey ve yatay
monte edilebilen klavyeler
de bulunuyor.

sarımında yüksek derecede
esneklik sağlıyor.

Karmaşık makine
programlarının saklanması ve yedeklenmesi
mümkün
Yeni seri, içerdiği USB’nin
yanı sıra artık SD kartıyla
da büyük ölçekli karmaşık
makine programlarının
saklanması ve yedeklenmesine imkan tanıyor.
Yeni Simple View özelliği
sayesinde normal görünüm
ekranından sade görünüm
ekranına geçiş yaparak
deneyimsiz kullanıcıların
adaptasyon hızını artırmak
19 inch dokunmatik
ve operasyon esnasında
Multi-touch ekran kulla- dikey ekran
oluşan alarmların tüm
Mitsubishi Electric’in
nım kolaylığı sağlıyor
ekranı kaplayacak şekilM800W serisi CNC kontrol
Ekran ve klavye tasarımı
de görüntülenebilmesi
da yenilenen M80 ve M800 ünitelerinde bulunan 19
serisi CNC kontrol üniteleri, inch dokunmatik dikey ek- ile makinenin durumu
akıllı telefonlar ve tabletler ran; ekran klavyesi ve belge hakkında bilgi sahibi olmak
mümkün hale geliyor.
gibi teknolojilerle büyüyen görüntüleyicinin makine
üreticisi firmalar tarafından Böylece makine operatörü
yeni nesil operatörlere
uzakta olduğu durumlarda
özelleştirilebildiği çoklu
hitap eden gelecek odaklı
CNC’lerin kullanımını kolay- pencereler barındırabiliyor. da oluşan alarmı görebiliyor
laştırıyor. Yeni seride yüksek Bu sayede üst yarımda CNC ve kontrol alanını genişletiçözünürlüklü ekranlar; 8.4 ekranı görüntüleniyorken, yor. Kullanıcı yetki seviyesi
alt kısımda ise sanal klavye, belirleme özelliğiyle, operainch, 10.4 inch, 15 inch ve
operatör paneli, doküman törlere üretimdeki rollerine
19 inch seçeneklerinden
göre ayrı ayrı erişim izni
oluşuyor. 10.4 inch ve daha görüntüleyici veya memo
tanımlanarak yetkisiz mübüyük ekranlarda standart pad açılabiliyor. M800W
dahaleden kaynaklı hatalar
serisi kontrol üniteleri,
özellik olarak sunulan
minimize edilebiliyor.
ekranın çoğu bölgesinde
multi-touch özellikli ka50 mm gibi ince bir tasarım
pasitif dokunmatik ekran,
3D simülasyon ile
sunuyor olması sayesinde
hem deneyimli hem de
makine operatör paneli ta- karmaşık programların
yeni operatörler için akıllı

kontrolü kolaylaşıyor
Çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan yeni
M80 ve M800 serisi, fabrika
ortamının tamamıyla kolay
entegrasyon sağlarken
esneklik açısından da öne
çıkıyor. Ayrıca robotlar,
sensörler ve diğer ekipmanlarla CNC arasında bağlantı
kurulmasını kolaylaştırıyor.
3D modelleri istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak tanıyan yeni
seride, operasyon öncesi
parça çizimlerine bakılabiliyor ve parçaların kesit
görüntüleri alınabiliyor.
Standart olarak sunulan
G Kod yardımcısı çok daha
kolay programlama avantajı
sunarken, üç boyutlu grafik
kontrolü hem tornalama
hem de frezelemeyi destekliyor. Bu sayede karmaşık
programlar bile üç boyutlu
simülasyon ile kolaylıkla
kontrol edilebiliyor.

XXBilgi için Ref No: 54113
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Selenoid Kilitlemeli
Koruma Switchi
80°C ve 100psi’ye Kadar Yüksek Basınç
Ve Yüksek Sıcaklıkta Kimyasal Yıkamaya
Karşı Dirençli
kadar basınca dayanıklıdır. Bu yüksek sıcaklıkta basınca
dayanıklılık özelliği switchi gıda işleme, paketleme, farmakoloji ve petro-kimya gibi zorlu endüstrilerde kullanım için
ideal kılmaktadır. Opsiyonel talep butonu switch gövdesi
üzerine entegre olduğu için, ayrı bir buton ve ekstra kablolama gerektiren standart switchlere göre daha kolay bağlantı
sağladığı için hem zamandan hem de maliyetten tasarruf
50mm’nin altında genişlik ile tasarlanan KL4-SS,
KL4-SS, gıda işleme, paketleme ve işleme endüstrileri başta sağlar.
endüstri
standardı 50mm(2inch) olan çerçeve kesitlerine
olmak üzere tüm endüstri uygulamaları için mükemmel bir veya alanın
dar olduğu diğer tüm uygulamalarda kullanılaçözümdür. Ayna parlaklığında tasarlanan güçlü paslanmaz bilir. Dönebilen
kafa kısmı sayesinde hem 8 farklı aktüator
çelik gövdeli KL4-SS orta-büyük koruma kapılarını tehlikeli giriş pozisyonu sağlanır
ve pratikte tüm bağlantı şekilleri
durum ortadan kalkana kadar kapalı tutmak için tasarlansağlanmış
olur.KL4-SS
ayrıca
farklı aktüator seçenekleri
mıştır. İki bağımsız kontak bloğu ile eşsiz mekanik dizaynı
de
sunmaktadır;
standart,
düz,
ağır hizmet tipi esnek ve
switche yüksek fonksiyonellik ve tanı özelliği sağlar ve
paslanmaz
çelik
ağır
hizmet
tipi
esnek aktüator.
KL4-SS 80°C dereceye kadar kimyasal yıkamaya ve 100psi’ye
Beta Elektronik piyasaya IDEM SAFETY KL4-SS koruma
switchlerini sunuyor. Ayna parlaklığında 316 paslanmaz
çelik yüzey ile selenoid kilitlemeli koruma switchi 3000N
kilitleme ve buton opsiyonuna sahiptir. KL4-SS’in Anlık
Talep Butonlu opsiyonu da standart versiyonu da 3000N gibi
oldukça etkileyici bir güce ve IP69K korumaya sahiptir.

XXBilgi için Ref No: 54118

Endüstriyel Ethernet
PC Arayüzü
Protokolden Bağımsız Uygulama Geliştir
Emikon Otomasyon tarafında sunulan HMS Ixxat Inpact,
Windows ve Linux ile uyumlu sürücüleri hazır olarak gelir.
C programlama arabirimi ile kolay ve hızlı bir şekilde,
protokolden bağımsız ve spesifik uygulamalar yapmanıza
olanak sağlar. Tek bir programlama arabirimi kullanıldığından, protokoller arası geçişlerinizi ekstra bir programlama
yapmadan sağlayabilirsiniz. Bu da, projelerinizde zaman
kaybını azaltır ve uygulama geliştirme maliyetleriniz için
esneklik sağlar. Endüstriyel Bilgisayarlar ve Mobil Cihazlar
için INpact farklı ara yüzlerle iki versiyon öneriyor;
• PCIe, standart ve düşük profil slotbracket içerir.
• PCIe mini, depolama alanı kısıtlı ve mobil cihazlar için
yapılmıştır.
Çok yönlü uygulama alanları
• En yüksek seviye networklere slave olan cihazlar ve alt
sistemlerle bağlantı,

• Veri görselleştirme işlemi, örneğin kontrol istasyonları ya
da makinelere içinde,
• Mini PCIe baz alınarak mobil çözümler ve HMI,
• Test tezgahları ve sistemleri içinde veri kazancı,
• Ölçüm ve analiz uygulamaları,
Ödül kazanan teknoloji, Sınıfının öne çıkan performanslarından Ixxat INpact, Anybus CompactCom NP40 teknolojisi
kullanarak geliştirilmiş, dünya çapında milyonlarca cihazda
kullanılmış multi-protokol haberleşme mikroçipidir. Anybus
NP40, tüm haberleşme protokollerini kapsar ve gerçek
zamanlı projeler için yüksek performans sağlar. EtherNet/
IP, EtherCat, Powerlink,Modbus TCP, PROFINET IRT, PROFINET
IRT Fiber Optic ve PROFIBUS için Ixxat Inpact ideal bir çözüm
olacaktır.
XXBilgi için Ref No: 54120

Motorlu Seviye Şalteri
Güvenli Şekilde Seviye Kontrolü
Lonca tarafından piyasaya sağlanan, ELF motorlu ENSIM
SENSORS seviye şalteri katı partiküllü malzemelerin depolandığı silo ve tanklarda seviye kontrolü amacıyla kullanılır.
Farklı prob ve pedal çeşitleri ile bir çok zor uygulamada
güvenli şekilde seviye kontrolü yapılarak dolu ve boş sinyali
alınabilir. Yatay veya dikey bağlanabilir.Tank duvarına monte
edilebilen motorlu seviye şalterinin probunun ucunda
malzemeye göre seçilmiş palet bulunur. Prob motorun devir
sayısı ile boşta sürekli olarak döner. Algılanacak malzeme
paletin hizasına gelip çevresini kaplar dönme kuvvetine göre
bir karşı kuvvet oluşturur. İlk önce seviye bilgisi alarm kontağı aktif olur. Daha sonra diğer kontak devreye girerek motoru
durdurur. Malzemenin özgül ağırlığına göre yayın dört farklı
tork değerinde ayarlanabilmesi kullanıcı tarafından yapılabilir. Paletin ucundaki malzeme seviyesi düşünce oluşan kuvvet
kalkarak motor yeniden dönmeye başlar ve alarm konumu
değişir.
Uygulamalar; Plastik Endüstrisi; İnşaat Endüstrisi; Ağaç
Endüstrisi;Talaş, Toz Filtresi, Ahşap Lifleri vb.. Kimya Endüstrisi; İlaç Hammaddesi vb. Maden Endüstrisi; Kömür Topağı,

Küllü Kömür vb.. Teknik Özellikleri: Çalışma Sıcaklığı / Ortam
Nemi: (-) 25 .....(+) 100 C , 0-100 %Rh, Ops. Maks.200 °C
Yüksek sıcaklık modeli ile, Maks.600 °C Çok yüksek sıcaklık
modeli ile, Çalışma Basıncı: (-) 0,6 ... (+) 0,6 bar, LED :
Besleme Led i yeşil , alarm Led i kırmızı, Bağlantı: Alüminyum (Std) Ops. 304 / 316 Pas. Çelik, PTFE, Topraklama
Aparatları: 304 Pas.Çelik, Muhafaza: Antistatik Plastik (Std)
Ops. Alüminyum Enjeksiyon, Palet ve Rod: 304 Pas. Çelik (
Std) Ops. 316 Pas.Çelik, Toz Keçesi: NBR (Std) Ops. FPM 200°C,
PTFE 250°C, Kapak O-Ringi: EPDM (Std) Ops. FPM, Rulman:
Toz korumalı çift rulman, Güç Tüketimi : Maks. 4W, Besleme:
24 VDC 50/60 Hz, 24/110/220 VAC 50/60 Hz +/%10, Devir
: 5 d/d (Std) (Saat Yönünde - Palet tarafından bakışta) Ops.
1,5-1,8 d/d, Bağlantı : R 1” (Std) , Ops. R 1 ¼” , R 1 1/2“ Erkek
Diş, Kablo ve Tapa Girişi: PG13.5 (Std) Ops. M20x1,5, Röle
Anahtarlama Kapasitesi: 2A/250 VAC 2xNANK (SPDT) 5E4,
Nem Atma Rekoru: M10x1,5mm, Maks. Tanecik Yapısı :
50mm, Min.Yoğunluk: 0,10 gr/cm3Tork Değeri4 kademe
ayarlanabilir, Koruma Sınıfı: IP 65 (EN605291)
XXBilgi için Ref No: 54122

AC/DC Dönüştürücüler

Tıbbi Uygulamalar İçin 18W ve 30W
tıbbi uygulamaların yüksek riskli özelliklerinin gereksinimlerine uygundur. Modüller PCB’de 2”x2”‘den daha az yer kaplar
ve kompakt yuvarlak tasarımı aynı zamanda gömme montaj
duvarı tesisatlarına takılmalarını sağlar. 5000m’ye kadar
yükseklik ve -20°C’den +80°C’ye kadar sıcaklık aralıklarında
çalışabilen bu modüller tıbbi, ev, sıhhi tesisat, akıllı bina
ve otomasyon cihazlarındaki kompakt uygulamalara güç
sağlamak için üretilmiştir. Kolay entegrasyon için seriler en
son tıbbi, evsel ve ITE sertifikalarına sahiptir ve herhangi bir
harici bileşen gerekmeden asgari 6dB ile limitlerin altında B
RACM18-ER ve RACM30-ER serisi tıbbi, evsel ve endüstriyel
uygulamalarda çok yönlü kullanımlar için güvenilir ve yüksek sınıfını geçer. CE amblemine sahiptir ve üç yıllık garanti ile
verimli güç dönüştürme modülleri içerir. Çok yüksek emniyet satışa sunulur.
ve güvenilirlik standartlarının yerine getirilmesi gereken
XXBilgi için Ref No: 54126
RECOM’un RACM18 ve RACM30 AC/DC dönüştürücüleri, tam
sertifikalı ve enerji tasarrufu sağlayan AC/DC modüllerine ihtiyaç duyan tıbbi PCB tasarımları için geliştirildi. Bu nedenle
en son IEC/EN60601 tıbbi standartların yanı sıra EN60335
ev aletleri ve IEC/EN60950 ITE standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Sağlam elektronik devre ve su geçirmez IP68
kapsülleme bu dönüştürücülerin zorlu çalışma koşullarına
dayanmasını ve son derece güvenilir olmasını sağlar.
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Hadde Merdanesi Revizyonu
Aşırı Yükler için Merdane Geliştirmesi
maya veya en azından sabit
tutmaya yönelik özgün
çözümler)
*Revizyon çözümü, aynı yatak yuvasının kullanıldığını
varsayar. Bu da rulmanların
aynı dış çapta olmasını
gerektirir.

A. Giriş
Pazar Değerlendirmesi
Günümüzde hadde
sistemleri pazarının temel
karakteristiği, yeni ekipmana yapılan düşük yatırım ve
üretim için yüksek nitelikli gereksinimler olarak
tanımlanabilir. Hadde
sistemleri eskidikçe, üretkenliği arttırmak için gerekli işletme yükleri de bir
o kadar ağırlaşmaktadır. Bu
aşırı koşullar, eski ve köhne
merdane tasarımlarıyla
birlikte, 2-HI iş merdaneleri
veya 4-HI destek merdanelerinde sıklıkla karşılaşılan
muylu geçiş bölgelerindeki
hasarlara sebep olmaktadır.
Sonuç olarak pazarda, ağır
yükleme koşulları sebebiyle, fatura geçiş bölgesindeki
hasarları azaltmak için,
hadde merdanelerinin “revizyonuna” ihtiyaç duyulmaktadır. Başarılı bir çözüm
için, rulman seçimi önemli
ve faydalı bir rol oynayabilir.
Teknik Değerlendirme
Hadde sistemleri, kayda
değer miktarlarda rulman
ve merdane kullanımı
gerektiren, yüksek çalışma
sıcaklıklarında, yüklerde
ve hızlarda çalışan ağır
makinalardır. Haddeleme
sürecinde, merdane döner

ve aynı zamanda yük yarı
mamul levhalardan,
merdaneleri yataklayan
rulmanlara uygulanır. Merdanenin fatura bölgesindeki bir nokta, esas olarak
maksimum çekme gerilmesine (σmax) maruz kalırken,
bu noktanın eksene göre
tam karşısında bulunan
diğer noktada ise bir basma
gerilmesi (σmin ) oluşur.
Merdane 180° döndüğünde
bu iki noktanın konumları
ve gerilmeleri değişir ve
gerilmeler σmax ‘tan σmin
= -σmax ‘a döner. Zamanla,
bu noktalardaki gerilmeler,
Şekil 1’deki grafikte gösterildiği gibi bu iki sınır değer
arasında birçok kez değişir
(tam bir tur başına bir tam
değişiklik). Sonuç olarak,
rulman ve fatura arasındaki
geçiş bölgesi (yuvarlatma
yapılmış kısım) merdanenin
dönmesiyle artıp, azalan ve
periyodik olarak değişen bir
eğilme gerilmesine maruz
kalır. Gerilme yığılması
etkisini kontrol etmek için,
merdane ve muylu çapları
arasındaki geçiş bölgesinin
(faturanın) geometrik
özelliklerinin iyileştirilmesi
ve izin verilebilecek maksimum gerilmenin (emniyet
gerilmesi) tespiti için çok
dikkatli bir değerlendirme

gereklidir.

B. Aşırı Yüklere Maruz
Merdane Geliştirme İçin
Teorik Esaslar

Ağır yüklü merdane
rulmanlarının revizyonu
için Timken çözümü
Timken, merdanelerin
fatura bölgesi için çözümler ve revizyon projeleri
konusunda aşağıda ana
başlıkları verilen mühendislik desteği sağlamaktadır:

1. Merdane Tasarım
Optimizasyonu
a) Merdane muylu çapı
optimizasyonu
Genelde düşük hızda
çalışan ağır yüklü merdanelerde, yüksek eğilme
gerilmesine uyum sağlayabilmek için daha büyük bir
muylu çapına ihtiyaç vardır.
1) Merdane muylu çapını
Bu ihtiyacı karşılamak için,
maksimize ederek, merklasik ağır yük rulmanladane tasarımını optimize
rının boyutları (Şekil 2’de
etmek
rulman A olarak gösterilen)
elverişli olmayabilir. Bu tür
2) Fatura geçiş bölgesi
ağır yükler için, klasik ağır
yuvarlatma yarıçapı için
yük rulmanları ile aynı dış
tasarım desteği
çapa sahip, ancak daha
büyük delik çapındaki dar
3) Küçük kesitli rulman
kesitli rulmanlar (rulman B
seçimi (daha büyük delik
olarak gösterilen) önerilçapı, aynı dış çap*, aynı
mektedir. Bu dar kesitli
veya daha küçük genişlik ve rulmanlar, daha büyük bir
dinamik yük sayısını arttır- çap oranı (d/D ~ 68%) ve
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mümkün olduğu takdirde,
kuvvet etki noktası ve merdane alın yüzeyi arasındaki
mesafeyi azaltan daha kısa
bir rulman genişliği sunar.
Artan merdane muylusu
çapı ve azalan eğilme
momenti, merdane muylu
faturasının ağır yük
altındaki çalışma performansını iyileştirir.
b) Mevcut yuvarlatma
yarıçapını, birleşik
yuvarlatma yarıçapıyla
değiştirmek
Geleneksel merdane muylu
tasarımlarında, fatura bölgesindeki yuvarlatma için
basit şekilde tek bir eğrilik
yarıçapı kullanılır. Çelik
sektörünün en tecrübeli
firmalarından olan Timken,
bu tasarımın ağır yüklü
haddeler için uygun olmadığını ifade etmekte ve
bunun birleşik yuvarlatma
modeli ile değiştirilmesini
önermektedir. Birleşik (veya
iki yuvarlatmalı) modelin
tavsiye edilme sebebi,
yuvarlatma yüzeyi üzerinde daha uygun gerilme
yayılışı sağlanmasıdır. Şekil
3, merdane muylusunun
fatura bölgesindeki maksimum gerilmeyi azaltmak
amacıyla, birleşik tasarımın, önceden belirlenmiş
iki yuvarlatma boyu (ra) ve
yüksekliği (rb) yönünden
gelişimini göstermektedir.
Eğrilik yarıçapları rc ve rd

‘sinin uzunluğu ve yüksekliği, aşağıdaki formüller
kullanılarak belirlenebilir:
ra= Yuvarlatma boyu (pratikte ra değeri, 2.5rb’den
daha küçüktür)
rb = Yuvarlatma yüksekliği
rc = birleşik yuvarlatmanın
büyük yarıçapı
rd = birleşik yuvarlatmanın
küçük yarıçapı
2) Azaltılmış Kesitli
Rulmanlar
Timken mühendisleri,
uygulamaları ve çalışma
şartlarını modellemek için
gelişmiş, uygulama odaklı
bilgisayar programları kullanarak, daha uzun ömürlü
özel tasarım rulmanlar
geliştirmektedir. Timken,
ağır çalışma koşullarında
rulman performansını en
üst seviyeye çıkarmak için,
DuraSpexx® Power Rating
serisi rulmanlar geliştirmiştir. DuraSpexx® rulmanları,
ağır yüklü uygulamalar ve
zorlu çevre koşulları için
rulman ömrünü artırmaya
yönelik özel geliştirmeler
sunan, modifiye bir tasarıma sahiptir. DuraSpexx®
rulmanları, haddeler ve
dişli kutuları gibi ağır yüklü
endüstriyel uygulamalar
için idealdir. Gelişmiş özellikleri ve azaltılmış kesitleri
sayesinde bu rulmanlar
muadillerine göre bir üst
kategoride değerlendiri-

lebilirler. DuraSpexx®’in
dinamik yük sayısındaki
%23 lük artış, Timken’ in
teknik tasarımdaki bilgi ve
tecrübesinin iyi bir göstergesidir. Söz konusu artış,
Şekil 4’te gösterildiği gibi,
standart Timken rulmanlarıyla karşılaştırıldığında,
rulman ömrünün kayda
değer oranda artması
demektir.

Şekil 5’de merdane yükü ve
hâlihazırdaki eğrilik (yuvarlatma) yarıçapı ile ilgili
bilgiler görülmektedir.

Haddenin Tasarım
Özellikleri
Hadde tipi: 2-HI haddeleme
makinesi
Merdane çapı: 990 mm
Merdane boyu: 2180 mm
Merdane muylu çapı: 595
mm
Merdane ve muylu çapı
DuraSpexx® Tasarım
oranı: 60%
Özellikleri
• Malzeme içindeki inklüz- Toplam mesafe: 2980 mm
Merdane malzemesi: Çelik
yon kaynaklı hasarı azaltElastisite modülü: 210000
mak için geliştirilmiş yeni
MPa
inklüzyon formu ve saflık
Poisson oranı: 0,3
derecesi yüksek iyileştirilAkma mukavemeti: 250
miş çelik malzeme
MPa
Kopma mukavemeti: 460
• Yüksek sıcaklıklardaki
MPa
pullanma ve yorulmayı
azaltmak ve düşük yağ filmi Merdanenin izometrik
görünüşü
kalınlıkları ile çalışma için
özel yüzey kalitesi seçeŞekil 6’da gösterilmiştir.
nekleri
Çalışma koşulları
Maksimum merdane yükü:
• Ağır yük ve/veya geometrik kaçıklık hallerinde, 2200 ton (=21582 kN)
yüzey zorlanma dağılımını Maksimum merdane hızı:
220 m/dk (üretim hızı)
optimize etmeye yönelik
olarak özel profilli geometri
Timken rulman
Şekil 7’de iki çiftli iç bilezik,
C. Örnek Uygulama
dört dış bilezik, bir iç ara
- Mevcut Çözüm ve
bilezik ve üç dış ara bilezikProblemin Tanımı
ten oluşan dört sıra konik
Bu uygulama 2-HI hadde
makaralı rulmanın genişlemerdanelerinde içindir,
tilmiş görünüşü verilmiştir.
buna karşın, 4-HI haddeRulman: 4 sıra TRB
lerinin destek merdaneleM280049DW-M280010
rine kadar genişletilebilir.
XXDevamı 42. Sayfada
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13’te gösterilmiştir)
Dış boyutlar: 610.000 x
844.550 x 615.950 (İ.Ç. x
D.Ç. x Genişlik - milimetre
olarak)
Timken dinamik yük sayısı:
Standart Timken rulmanıyla
Problemin Tanımı Merdane muylusu hasarı C90(4) = 5020 kN
Şekil 12’de gösterildiği gibi, Timken dinamik yük sayısı:
DuraSpexx® rulman tasarımerdane, fatura bölgemıyla C90(4) = 6175 kN
sindeki yuvarlatmadan
kırılmıştır. Müşteri merdane
muylusunun mukaveme2) Mevcut Köşe Yuvarlattinin arttırılması ve yeni
masını Birleşik Yuvarlatrulman ömrünün kabul
mayla Değiştirme
edilebilir sınırlarda sürdüGirdiler
rülebilmesi için, Timken
ra = 101 mm
Support (Destek)’dan
rb = 50 mm
çözüm talep etmiştir.
Çıktılar
Mevcut rulman seçimiyle
rc = 177.5 mm
ilgili bildirilen herhangi bir rd = 33 mm
sorun yoktur.
Şekil 15’de gösterilen noD. Örnek Uygulama minal rulman ömrü L10a,
Timken Merdane Gelişstandart Timken rulmanı
tirme Çözümü
için 4500 saat ve DuraSTimken, muylu çapını
pexx® rulman tasarımı için
Ø595’ten Ø610 mm’ye
9000 saattir. Şekil 16’da,
arttırarak ve var olan
analizlere bağlı olarak buluklasik yuvarlatma yarıçanan yuvarlatma bölgesinde
pını bileşik bir yuvarlatma oluşan 318 N/mm2’lik
ile değiştirerek, merdane
maksimum gerilme ve
tasarımını optimize etmeyi 6000 saatlik merdane ömrü
önermiştir. Rulman dış çapı değerleri gösterilmiştir.
ve genişliği orijinal değerlerinde bırakılmıştır. Daha
Geliştirme sonuçları
büyük rulman delik çapın- 1. Merdane faturasındadan dolayı hadde merdane ki maksimum gerilme,
kapaklarının ve keçelerinin %9,6’lık bir oranla, 352 N/
değiştirilmesi gerektiğini
mm2’den 318 N/mm2’ye
unutmayın.
azaltıldı.
2. Merdane yorulma ömrü,
1) Merdane muylu çapının %36’lık bir oranla, 4400
arttırılması (595 mm’den
saatten 6000 saate yüksel610 mm’ye)
tildi.
3. Standart Timken rulmaHaddelenin Tasarım
nının rulman ömrü L10a,
Özellikleri
%60 lık bir oranla, 2800
Merdane çapı: 990 mm
saatten 4500 saate yükselMerdane boyu: 2240 mm
tildi.
Merdane muylu çapı: 610
mm
Merdane ve muylu çapı
oranı: 62%
Yeni Timken rulmanı
Rulman: 4 sıra TRB
NP825343-NP205014 (Şekil
bölgesinde oluşan 352
N/mm2’lik maksimum
gerilme ve 4400 saatlik
merdane ömrü değerleri
gösterilmiştir.

Dış boyutlar: 595.312 x
844.550 x 615.950 (İ.Ç. x
D.Ç. x Genişlik - milimetre
olarak)
Timken dinamik yük sayısı:
C90(4) = 4400 kN
Bilgisayar modeli
Şekil 8’de, sadece rulmanın
bilgisayar modelinin izometrik görünüşü verilmiştir.
Uygulamanın bilgisayar
modeli ise Şekil 9’da gösterilmektedir. Şekil 10’da
verilen, maksimum yüklü
sıranın nominal rulman
ömrü L10a, 2800 saattir.
Rulman dış bilezikleri, yatak
yuvalarına bağlı oldukları
ve dönmedikleri için, belirli
herhangi bir zaman aralığında dış bileziğin sadece
bir kısmı merdane yükünü
taşır. Bu kısma “yük bölgesi”
adı verilir. Merdane muylu
rulmanlarının dış bilezikleri,
dört çeyreğe bölünecek
şekilde, ön ve arka alın yüzeylerinden işaretlenir. Dış
bilezik alın yüzeyindeki bu
işaretler, kullanıcının yük
bölgesinde hangi çeyreklerin kullanıldığının kaydını
tutmasını sağlar. Faydalı
olabilecek bir uygulama:
Her dış bileziğin 1 numaralı
çeyreğini yük bölgesine
monte edin ve sıra tekrar
1 numaraya gelene kadar,
daha sonraki kontrollerde
bu işlemi sırasıyla diğer
numaralar için de yapın. Dış
bileziklerin yatak yuvasına göre dönüşü, yükü iç
bilezik çevresinin tamamına
kademeli olarak dağıtarak,
rulman ömrünü uzatacaktır.
Şekil 11’de, analizlere bağlı
olarak bulunan yuvarlatma

4. Yeni DuraSpexx® rulmanının rulman ömrü L10a,
%120 lik bir oranla, 2800
saatten 9000 saate yükseltildi.
E. Özet ve Sonuçlar
Merdane muylusunun fatura yuvarlatma bölgesindeki
hasara bağlı olarak ortaya
çıkan arızalar, pazarın hadde makinelerinde revizyon
talep etmesiyle sonuçlanmaktadır. Hem merdane
tasarım optimizasyonuna
yönelik mühendislik desteği, hem de daha dar kesitli
rulmanlar sunduğu için,
Timken bu alanda ciddi bir
uzmanlığa sahiptir. Alınan
bu önlemler, merdanede
oluşan maksimum gerilmeyi azaltarak ve ayrıca
merdane ve rulmanın
yorulma ömrünü arttırarak
merdane performansını
iyileştirmektedir.
Referanslar
1. Harris, T. and Kotzalas,
M. (2007), “Rolling Bearing
Analysis – Advanced Concepts of Bearing Technology”
2. Association of Iron and
Steel Engineers (1985),
“The Making, Shaping and
Treating of Steel,” 10th
Edition
3. The Metals Society
(1978), “Flat Rolling: A
Comparison of Rolling Mill
Types”
4. ISO 281 (2007), Rolling
Bearings – Dynamic Load
Ratings and Rating Life
5. Timken Engineering
Manual – Metals Industry
Edition
6. Timken Metals Product
Catalog
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Şişirilebilir Contalı
Proval Kelebek Vanalar

Pnömatik Toz Transfer Hatları İçin
Doruk Endüstri‘nin Proval V101-SC Serisi şişirilebilir contalı
aşınmaya dayanıklı kelebek vanalar, wafer ve lug tiplerinde
pnömatik aktüatörlü olarak, akışkan özelliklerine uygun
Silikon, EPDM, NBR veya yüksek aşınma dayanımına sahip
beyaz SBR contalı üretilmektedir. Şişirilebilir contalı vanalar,
partikül içeren akışkan hatları, kuru akışkanlar ile pnömatik
toz transfer hatları gibi aşındırıcı ortamlar için sürtünmesiz
çalışma özelliklerinden dolayı %100 sızdırmazlık ve çok sık
açma-kapama yapılan hatlarda dahi çok uzun ömürlü proses
kontrolü sağlar. Madencilik, çimento, yapı malzemeleri ve
diğer proses hatları genel uygulama alanları arasında yer
almaktadır. V101-SC serisi vanalar proses hatlarında sorunlu
mevcut bir kelebek vananın yerine kolayca monte edilir ve
tesisteki otomasyon sisteminde herhangi bir değişikliğe
ihtiyaç duymaz. Kelebek vana conta arka yüzeyine basınç

uygulayarak sızdırmazlık sağlayan pnömatik kontrol ünitesi
(A260-SC) vana açma-kapama süresine göre 0-10 saniye
arası geciktirmeli ayarlanabilmektedir. V101-SC serisi vana
diskleri standart V101 serisinden daha küçük işlendiğinden
açma-kapama esnasında sürtünme oluşmamaktadır. Vanaya
kapatma komutu verildiğinde, önce vana kapatılmakta,
hemen ardından conta arka yüzeyine basınç uygulanmakta,
şişen ve disk yüzeyine oturan conta ile tam sızdırmazlık
sağlanmaktır. Açma komutu verildiğinde ise önce conta
arkasındaki basınçlı hava tahliye edilmekte daha sonra vana
açılmaktadır. Bu koşullarda sürtünmesiz çalışma sağlanmaktadır. V101-SC serisi vanalar gıda prosesleri için polisajlı
disk ve silikon contalı opsiyonlar ile emniyet için basınç
alarm sensörleri, açık-kapalı konum sensörleri gibi opsiyonel
aksesuarlar ile sunulmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 54145

Konumlandırma Sensörü
999 Adede Kadar Farklı Olay İşareti
Pepperl+Fuchs’un PCV Veri Matrisi Konumlandırma
Sistemi, konumu hassas bir şekilde belirlemek için veri
matrisi kodlarını kullanan bir konumlandırma sistemidir.
Sistemin merkezinde okuma kafası yer alır. Bu okuma kafası,
dahili bir ışık ünitesine sahip bir kamera modülünden oluşur.
Kendinden yapışkanlı bir kod bandına iki boyutlu Veri Matrisi
Kodları olarak yazdırılmış konum işaretlerini okur ve kodlar.
Kod bandı genellikle asansör şaftının duvarına veya tek rayın
montaj rayına sabitlenir. Ardından, sensör kafası örneğin
asansör kabininde veya tek ray şasisinde paralel hareket
eden bir “araca” monte edilir.
Kod bandı, en fazla 10 km uzunluğunda olabilir. Bu konumlandırma sistemi, çok büyük tesislerde sınırlama olmadan
kullanılabilir. Kapsamlı ve kolay programlamanın yanı sıra
yapılandırılabilen giriş ve çıkışlar sayesinde, okuma kafası

özel bir uygulamaya optimum şekilde uyarlanabilir.
PCV Veri Matrisi Konumlandırma Sistemi, sadece tesisin
devreye alınmasında değil aynı zamanda daha sonra gerçekleştirilen değişikliklerde de maksimum esneklik ve uyarlanabilirlik özelliği sunar. 999 adede kadar farklı olay işareti,
istenilen konuma kolayca yerleştirilir. İşlevsel prosesleri
yazılım olmadan doğrudan kontrol edebilirsiniz. Avantajları:
X ve y yönlerinde konumlandırma. Lazer diyot olmaması
sayesinde uzun kullanım ömrü. Mekanik parçaların sistemden çıkarılması sayesinde olağanüstü dayanıklılık. Çok dar
kod bandı. Kod bandının kirlenmesine veya zarar görmesine
karşı duyarsız. Sorunsuz kod bandı montajı. Bilgisayar kodları
veya kod kartlarıyla kamera programlama. DC çıkış veya giriş
sinyalleri rastgele konumlarda ayarlanabilir. Yukarı ve aşağı
eğimli yollar. En dar eğri yarıçapı.
XXBilgi için Ref No: 54150
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Nesnelerin İnterneti (IoT) Kılavuzu
Akıllı Üretime Giden Yol
kötüsü üreticilerin neredeyse
yarısı IoT stratejisinin temellerini tanımlamak ve uygulamak
konusunda hala zorlandıklarını
söyledi.
Altyapıyı inşa etmek
En önemli etkinleştirici teknolojilerin kullanılması akıllı
üretim yaklaşımının önemli bir
kısmı. Bunlar arasında IoT’nin,
bağlı ve ‘akıllı’ aygıtların yayılRockwell Automation,
gibi zorluklara tepki verebilme masının gücünü kullanmak,
kaliteyi, verimi, güvenliği ve iş
endüstriyel üretim opekonusunda neredeyse sınırsız
güvenliğini daha iyi anlamak
rasyonlarında daha hızlı iş
fırsatlar sağlıyor.
var. Ayrıca bulut bilişim, mobikararları almak isteyen ve veri
lite ve veri analitiğinin stratejik
bolluğunu verimli bir şekilde
Örneğin üreticiler gömülü
kullanımı da akıllı üretim için
yönetmek isteyen üreticiler için makine zekasını ekipman
en önemli unsurlardan. Çoğu
Nesnelerin İnterneti (IoT) stra- arızalarını tahmin etmek ve
üretici henüz akıllı üretim
tejilerinin önemini vurguluyor. üretkenliği arttırmak için
teknolojilerini uygulama hazır
Akıllı üretim teknolojileriyle,
kullanıyorlar. Uzaktan erişim
olmasa da bunun getireceği
üreticilere operasyonlarını
yetkinliklerini birden fazla
fırsatları net bir şekilde görebiiyileştirme, yeni değerler yamakineyi eş zamanlı olarak
liyorlar. MPI tarafından yapılan
ratabilme ve yetenekli işgücü
merkezi bir lokasyondan göeksikliği gibi zorluklara çözüm rüntüleyebilmek için kullanıyor çalışmaya göre IoT kullanacağı belirlenmiş üreticilerin
bulmaları konusunda sınırsız
olmaları iş gücünü daha iyi
fırsatlar sağlanıyor.
kullanmalarına olanak sağlıyor. en önemli beş hedefi şöyle;
ürün kalitesini iyileştirmek,
operasyonların hızını artırmak,
Günümüzde üretimi kökten bir Bu muazzam bağlantısallık
üretim maliyetlerini düşürmek,
şekilde dönüştürmek için dün- ve bilgi paylaşımını üretim
bakım operasyonlarını ve
ya genelinde birçok inisyatif
tesislerinin duvarları dışına
çalışma süresini iyileştirmek ve
harekete geçirildi. Bu inisiyatif- da genişleterek tedarik zinciri
iş analitiği için gerekli bilgileri
ler farklı isimler kullanabiliyor; etkinliklerini daha iyi takip
iyileştirmek.
Batıda Akıllı Üretim Liderlik
ve koordine edebilmek için
Koalisyonu ve Endüstri 4.0,
kullanıyorlar. Ayrıca modern
doğuda Made in China 2025 ve bulut teknolojilerini iş model- Bu beş hedefe ulaşmak için
Üretim İnovasyonu 3.0 – fakat lerini değiştirmek ve yeni gelir entegre bir mimari ve akıllı
üretim teknolojilerini kullanhepsi ortak bir amaca hizmet
kaynakları yaratabilmek için
mak için bir strateji gerekir.
ediyor: Akıllı üretim.
kullanıyorlar. Fakat şimdilik
Özellikle üreticilerin Bilişim
sadece ileri görüşlü üreticiler
Teknolojilerini (IT) ve OperasKüresel çapta akıllı üretime
akıllı üretimi tamamen bedoğru bir itilme trendinin olnimsemiş ve şimdiden bunun yon Teknolojilerini (OT) tek bir
sistem üzerinde, birleşik bir ağ
ması iyi bir nedene dayanıyor. faydalarını görüyorken daha
altyapısı kullanarak birleştirBir üretim şirketinin genelinde birçoğunun atması gereken
meleri ve insanlar, süreçler ve
daha iyi bir bağlantısallık ve
çok adım var. Tipik bir örnek:
ürün zekası üzerine müdahale MPI Group tarafından yapılan nesneler arasında kesintisiz
bağlantı ve bilgi paylaşımına
yapılması imkanı sağlanıyor.
güncel bir araştırmaya göre
olanak sağlayan IoT teknolojiAkıllı üretim teknolojileri üre- üreticilerin sadece yüzde 11’i
ticilere operasyonlarını iyileşNesnelerin İnterneti (IoT) tek- lerini kullanmanın getireceği
tirme, yeni değer yaratabilme nolojilerini üretim süreçlerine fırsatları belirlemeleri gerekir.
ve yetenekli işgücü eksikliği
uygulamış durumda. Daha da Aynı zamanda üreticiler daha

iyi ve daha hızlı iş kararları
almalarına yardım edecek şekilde veri bolluğunu verimli bir
şekilde yönetebildiklerinden
emin olmalı. Bunlara IoT aygıt
zekasını, bulut bağlantıyı ve
veri analitiğini hep birlikte kullanarak, yukarı yönlü envanter
ve aşağı yönlü talebe dayalı
üretim faaliyetlerini dengeleyebilmek için büyük veri
setlerini yönetmeye yardımcı
olmak da dahildir. Rockwell
Automation bunu Connected
Enterprise olarak adlandırıyor. Operasyonlarında akıllı
üretim teknolojileri kullanarak
Connected Enterprise inşa
etmek isteyen üreticiler şu dört
taktiğe odaklanmalı:
1. Kalite ve üretkenliği
artırmak
Kalite yönetimi ve sürekli-iyileştirme programları güvendiğiniz veriler sınırlıysa veya
gerçek zamanlı değilse bir yere
kadar yardımcı olurlar.
Üreticiler müşteri isteği veya
düzenlemeler gereği her ürün
özelliğini gerçek zamanlı şekilde sanal olarak görüntüleyebilmek için gömülü makine veya
ekipman zekası kullanıyorlar.
Bunun da ötesinde bu zekası
ürün hataları hızla çözmek
ve hattaki ürün değişimlerini
anında yönetebilmek, kalite
hedeflerini tutturmak ve müşteri memnuniyetini artırmak
için kullanıyorlar. Gömülü zeka
kullanarak üretim süreçlerinin
daha iyi kontrol edilebilmesi
ve şeffaflığı verimi artırmak
için de yeni fırsatlar yaratıyor.
Örneğin fabrika katındaki operatörler artık gizli yetersizlikleri
ortaya çıkartmak ve değişiklikleri daha hızlı uygulayabilmek
için üretim verisini gerçek
XXDevamı Yan Sayfada

makine performansını, üretim
süreçlerini, uyumu ve çok daha
fazlasını iyileştirmek için bu
verileri kullanabilirler. Üreticiler
aynı zamanda bu süreçleri
örneğin hat çalışanlarına
akıllı makinelerin daha fazla
görünürlük ve kontrol sağladığı
karmaşık üretim süreçlerinde
sormak şeklinde işbirlikçi hale
getirmelidir.
4. Altyapının güvenliğini
zamanlı şekilde analiz ediyor.
• Hedeflenmiş eğitim program- sağlamak
Daha fazla bilgiye ulaşılabilir
Tedarik zinciri seviyesinde
ları geliştiriyorlar
yöneticiler ve lojistik uzmanları • Performans yönetim sistem- olması ve daha fazla bağlantı
noktası üretim ortamlarında
akıllı üretim teknolojilerini
leri kullanıyorlar
hem iç hem dış tehditlere karşı
tedarikçilere tahmin ve planlamalar için çok büyük önem
3. Güvenli ve güvenilir ope- daha fazla risk oluşturuyor.
taşıyan bilgileri ulaştırabilmek rasyonlar gerçekleştirmek Siber saldırganlar artık
kurumsal server’ların ötesinde
için kullanıyor, aynı zamanda
Güvenli, uyumlu ve güvenilir
operasyon teknolojilerini hedef
sevkiyat performansını da
bir operasyon yürütmek her
almanın yollarını arıyor. Ve
görüntüleyebiliyor.
üreticinin mevcut endişelefabrika katında on yıllardır
rinden biri ve akıllı üretim bu
kullanılmış ve eskimiş olan
2. Karar alma süreçlerini
daimi sorunların bazılarının
iyileştirmek
üzerinden gelebilmek için yeni aygıtlar kötü niyetli saldırılardan ve istemeden yapılan
Connected Enterprise’da iyi ka- fırsatlar sağlıyor.
çalışan hatalarından kaynaklarar alma süreci iş veri sermayesiyle başlar. Fakat birçok üretici Bunlardan en barizleri arasında nan ihlallere karşı daha yatkın
yeni nesil üretime yükseltilme- yaşam ömrü tükenmiş, bağlan- olabiliyor. Hiçbir güvenlik
teknolojisi veya metodolojisi
si gereken eski sistemler kulmakta zorlanan ve üreticileri
bu karmaşık tehdit ortamında
lanıyor. Bu süreçte bambaşka
tarafından desteklenmeyen
yeterli olmayacaktır. Bunun
OT veri kaynaklarını mevcut
köhne ve izole otomasyon
yerine üreticiler farklı
IT sistemleriyle uzlaştırmak,
sistemlerini değiştirmek yer
cephelerden gelecek tehditleri
akıllı üretim teknolojilerinden alıyor. Fakat üreticiler çalışan
durdurmak için farklı katmandoğru veriyi çıkartmak ve
yaralanmaları, makine arıza
lardaki güvenlik korumalarını
veriyi eyleme geçilebilir bilgiye süreleri ve iş duraksamaları
kullanan kapsamlı, derinliğine
dönüştürmek gerekiyor.Bu
gibi alanlarda geçmiş perforsavunma yaklaşımına sahip
adımları atmış ve kendilerini
manslara göre yeni ihtiyaçları
olmalı.
daha iyi veriyle silahlandırmış tanımlamalı. Bu yapıldığında
Sağlam ve güvenli bir ağ
üreticiler bu bilgileri varlıksüreç ve ekipmanları yeniden
mimarisi, güvenlik konusunda
larını optimize edebilmek,
tasarım için öncelik sıralamabir sektör tercihi haline gelmiş
değişen müşteri ihtiyaçlarına
sına koyabiliyorlar. Ekipman
olan standart ve değiştirilmehızlı çözüm oluşturabilme
durumu ve istisna-temelli
miş Ethernet üzerine inşa
kabiliyetlerini geliştirebilmek, raporlama da dahil gerçek
edilmelidir. Aynı zamanda
iş akışlarını sadeleştirmek ve
zamanlı veri toplayabilmek
teknisyenlerin yazılım
envanteri azaltmak için kulla- için gömülü zeka kullanma
nıyor. Dahası yaptıkları işleri
konusunu değerlendirmeliler. kurulumlarını, yamaları ve
ileriki yıllarda gerekecek
derinlemesine anlamalarına
Bu veriler bir bağlam içinde
güncelleştirmeleri güvenli bir
yardımcı olacak yeni stratejik iç kullanılabiliyor ve rol-temelli
görüler kazanıyorlar;
analitik olarak kalite, güvenlik, şekilde yönetebilmesini
sağlamalı, makine operasyon• Operasyonel güç ve zayıflıkla- uyum, enerji kullanımı ve
larından kendi cihazını getir’e
rını belirliyorlar
arıza gibi konularda faydaya
(BYOD) güçlü güvenlik politika
• Süreçleri analiz ediyor ve geli- dönüşüyor. Ancak o zaman
şim inisiyatifleri planlıyorlar
kalite güvenlik müdürlerinden ve prosedürleri kullanmalı.
• Daha iyi üretim sistemleri
operatör ve bakım teknisYolculuğa başlamak…Akıllı
tasarlıyor ve uyguluyorlar
yenlerine, farklı paydaşlar

üretim neredeyse sınırsız
potansiyel sunar ve her şey
daha fazla bağlantısallık ve
bilgi paylaşımı sağlayacak olan
Connected Enterprise kurmakla
başlar. Bugün üreticilerin
Connected Enterprise inşa
etmeye hazırlanırken en çok
sordukları sorulardan bazıları
şöyle:
Akıllı üretim hangi sürekli
iyileştirme süreçlerinde
bana yardımcı olur?
Bu üreticinin kendi operasyon
ve iş hedeflerine göre
değişkenlik gösterecektir. Fakat
başlangıçta bahsedilebilecek
bazı alanlar Toplam Ekipman
Verimi (OEE), ürün kalitesi,
arıza süresi, artık, işçi güvenliği
ve enerji tüketimi.
Hangi iş süreci dönüşümü
bana bir rekabet avantajı
sağlayacak? Akıllı üretim
bana bunu verebilecek mi?
İşletme genelinde bağlantısallık üreticilere daha talep odaklı
operasyonlar yürütebilmek için
tüm seviyedeki operasyonlarını
daha iyi koordine etme imkanı
sağlar. Ayrıca varlık zekası da
bakım yaklaşımını çalışma
süresini iyileştirmek adına
tepkiselden kestirimci bakım
yaklaşımına dönüştürebilir. Ve
otomatikleştirilmiş veri
toplama manuel süreçlere göre
özellikle de fazla denetime
tabii sektörlerde ciddi zaman
tasarrufu sağlayabilir.
Akıllı üretimi kolaylaştırmak için hangi organizasyonel değişiklikler gerekiyor?
IT/OT yakınsaklığı kesinlikle
olmazsa olmaz ve işgücünde
de benzer bir yakınsaklık
olmalı. Geçmişte IT ve
operasyon personeli genelde
ayrı çalışmıştır fakat Connected
Enterprise’da daha yakın bir iş
birliği gerekiyor. Üreticiler
çalışanları endüstriyel ağ
teknolojilerini yönetme
konusunda eğitmeli donatmalı
XXDevamı 46. Sayfada
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ve iki grup arasındaki
boşlukları doldurmalıdır.

yetenekli işgücü eksikliği gibi
zorluklara çözüm bulmaları
konusunda sınırsız fırsatlar
Sağlanan faydaları nasıl
sağlanıyor.Günümüzde üretimi
ölçümleyebilirim?
kökten bir şekilde dönüştürOperasyonları görüntülemek
mek için dünya genelinde
için kullanılan iş veri sermayesi birçok inisyatif harekete
faydaları da ölçüyor olacaktr.
geçirildi. Bu inisiyatifler farklı
Veriler geçmişte OEE artışlarını, isimler kullanabiliyor; Batıda
kalite iyileştirmelerini, artık /
Akıllı Üretim Liderlik Koalisyofire azaltmalarını, işgücü
nu ve Endüstri 4.0, doğuda
kullanımını ve daha fazlasını
Made in China 2025 ve Üretim
ölçmek için belirli sürelerde KPI İnovasyonu 3.0 – fakat hepsi
tablolarında görüntüleniyordu. ortak bir amaca hizmet ediyor:
Connected Enterprise’da veri
Akıllı üretim.
toplama ve raporlamanın
Küresel çapta akıllı üretime
standartlaşması tesislerin
doğru bir itilme trendinin
performanslarını karşılaştırma- olması iyi bir nedene dayanıya da yardımcı olur.
yor. Bir üretim şirketinin
genelinde daha iyi bir
Bir seferlik bir etkinlik
bağlantısallık ve ürün zekası
olarak değil, bir Connected üzerine müdahale yapılması
Enterprise yolculuğuna
imkanı sağlanıyor. Akıllı üretim
hazır mıyım?
teknolojileri üreticilere
Connected Enterprise
operasyonlarını iyileştirme,
yolculuklarının her biri
yeni değer yaratabilme ve
kapsamlı bir değerlendirmeyle yetenekli işgücü eksikliği gibi
başlamalıdır. Üreticinin
zorluklara tepki verebilme
bugünkü ve yarınki durumunu konusunda neredeyse sınırsız
göz önünde bulunduracak bu
fırsatlar sağlıyor. Örneğin
değerlendirme kurumun ağ
üreticiler gömülü makine
mimarisini, üretim ortamını,
zekasını ekipman arızalarını
veri ve raporlama yetkinlikleri- tahmin etmek ve üretkenliği
ni ve güvenlik politikalarını
arttırmak için kullanıyorlar.
kapsamalıdır. Nihayetinde tüm Uzaktan erişim yetkinliklerini
bu değerlendirme neyin
birden fazla makineyi eş
güncellenmesi ve neyin
zamanlı olarak merkezi bir
değiştirilmesi gerektiği
lokasyondan görüntüleyebilsorusunu yanıtlayacaktır.
mek için kullanıyor olmaları iş
Planlama yaparken bu sorulara gücünü daha iyi kullanmalarıkafa yoran ve Connected
na olanak sağlıyor.
Enterprise’ı inşa ederken dört
taktiğe dikkat eden üreticiler
Bu muazzam bağlantısallık ve
gerçek potansiyellerini
bilgi paylaşımını üretim
sermayeye dönüştürebilmek
tesislerinin duvarları dışına da
için akıllı üretim stratejilerini
genişleterek tedarik zinciri
daha iyi kullanıyor olacak.
etkinliklerini daha iyi takip ve
koordine edebilmek için
Rockwell Automation,
kullanıyorlar. Ayrıca modern
endüstriyel üretim operasyon- bulut teknolojilerini iş
larında daha hızlı iş kararları
modellerini değiştirmek ve
almak isteyen ve veri bolluğu- yeni gelir kaynakları yaratabilnu verimli bir şekilde yönetmek için kullanıyorlar. Fakat
mek isteyen üreticiler için
şimdilik sadece ileri görüşlü
Nesnelerin İnterneti (IoT)
üreticiler akıllı üretimi
stratejilerinin önemini
tamamen benimsemiş ve
vurguluyor. Akıllı üretim
şimdiden bunun faydalarını
teknolojileriyle, üreticilere
görüyorken daha birçoğunun
operasyonlarını iyileştirme,
atması gereken çok adım var.
yeni değerler yaratabilme ve
Tipik bir örnek: MPI Group tara-

fından yapılan güncel bir
araştırmaya göre üreticilerin
sadece yüzde 11’i Nesnelerin
İnterneti (IoT) teknolojilerini
üretim süreçlerine uygulamış
durumda. Daha da kötüsü
üreticilerin neredeyse yarısı IoT
stratejisinin temellerini
tanımlamak ve uygulamak
konusunda hala zorlandıklarını
söyledi.

edecek şekilde veri bolluğunu
verimli bir şekilde yönetebildiklerinden emin olmalı.
Bunlara IoT aygıt zekasını,
bulut bağlantıyı ve veri
analitiğini hep birlikte
kullanarak, yukarı yönlü
envanter ve aşağı yönlü talebe
dayalı üretim faaliyetlerini
dengeleyebilmek için büyük
veri setlerini yönetmeye
yardımcı olmak da dahildir.
Altyapıyı inşa etmek
Rockwell Automation bunu
En önemli etkinleştirici
Connected Enterprise olarak
teknolojilerin kullanılması akıllı adlandırıyor. Operasyonlarında
üretim yaklaşımının önemli bir akıllı üretim teknolojileri
kısmı. Bunlar arasında IoT’nin, kullanarak Connected
bağlı ve ‘akıllı’ aygıtların
Enterprise inşa etmek isteyen
yayılmasının gücünü kullanüreticiler şu dört taktiğe
mak, kaliteyi, verimi, güvenliği odaklanmalı:
ve iş güvenliğini daha iyi
anlamak var. Ayrıca bulut
1. Kalite ve üretkenliği
bilişim, mobilite ve veri
artırmak
analitiğinin stratejik kullanımı Kalite yönetimi ve sürekli-iyida akıllı üretim için en önemli leştirme programları güvendiunsurlardan. Çoğu üretici
ğiniz veriler sınırlıysa veya
henüz akıllı üretim teknolojile- gerçek zamanlı değilse bir yere
rini uygulama hazır olmasa da kadar yardımcı olurlar.
bunun getireceği fırsatları net Üreticiler müşteri isteği veya
bir şekilde görebiliyorlar. MPI
düzenlemeler gereği her ürün
tarafından yapılan çalışmaya
özelliğini gerçek zamanlı
göre IoT kullanacağı belirlenşekilde sanal olarak görüntülemiş üreticilerin en önemli beş yebilmek için gömülü makine
hedefi şöyle; ürün kalitesini
veya ekipman zekası kullanıiyileştirmek, operasyonların
yorlar. Bunun da ötesinde bu
hızını artırmak, üretim
zekası ürün hataları hızla
maliyetlerini düşürmek, bakım çözmek ve hattaki ürün
operasyonlarını ve çalışma
değişimlerini anında yönetesüresini iyileştirmek ve iş
bilmek, kalite hedeflerini
analitiği için gerekli bilgileri
tutturmak ve müşteri
iyileştirmek.
memnuniyetini artırmak için
kullanıyorlar.
Bu beş hedefe ulaşmak için
entegre bir mimari ve akıllı
Gömülü zeka kullanarak
üretim teknolojilerini
üretim süreçlerinin daha iyi
kullanmak için bir strateji
kontrol edilebilmesi ve
gerekir. Özellikle üreticilerin
şeffaflığı verimi artırmak için
Bilişim Teknolojilerini (IT) ve
de yeni fırsatlar yaratıyor.
Operasyon Teknolojilerini (OT) Örneğin fabrika katındaki
tek bir sistem üzerinde, birleşik operatörler artık gizli yetersizbir ağ altyapısı kullanarak
likleri ortaya çıkartmak ve
birleştirmeleri ve insanlar,
değişiklikleri daha hızlı
süreçler ve nesneler arasında
uygulayabilmek için üretim
kesintisiz bağlantı ve bilgi
verisini gerçek zamanlı şekilde
paylaşımına olanak sağlayan
analiz ediyor. Tedarik zinciri
IoT teknolojilerini kullanmanın seviyesinde yöneticiler ve
getireceği fırsatları belirleme- lojistik uzmanları akıllı üretim
leri gerekir. Aynı zamanda
teknolojilerini tedarikçilere
üreticiler daha iyi ve daha hızlı tahmin ve planlamalar için çok
iş kararları almalarına yardım
büyük önem taşıyan bilgileri
XXDevamı Yan Sayfada

ulaştırabilmek için kullanıyor,
aynı zamanda sevkiyat
performansını da görüntüleyebiliyor.

alıyor. Fakat üreticiler çalışan
yaralanmaları, makine arıza
süreleri ve iş duraksamaları gibi
alanlarda geçmiş performanslara göre yeni ihtiyaçları tanımla2. Karar alma süreçlerini
malı. Bu yapıldığında süreç ve
iyileştirmek
ekipmanları yeniden tasarım
Connected Enterprise’da iyi karar için öncelik sıralamasına
alma süreci iş veri sermayesiyle koyabiliyorlar. Ekipman durumu
başlar. Fakat birçok üretici yeni
ve istisna-temelli raporlama da
nesil üretime yükseltilmesi
dahil gerçek zamanlı veri
gereken eski sistemler kullanıtoplayabilmek için gömülü zeka
yor. Bu süreçte bambaşka OT
kullanma konusunu değerlenveri kaynaklarını mevcut IT
dirmeliler. Bu veriler bir bağlam
sistemleriyle uzlaştırmak, akıllı içinde kullanılabiliyor ve
üretim teknolojilerinden doğru rol-temelli analitik olarak kalite,
veriyi çıkartmak ve veriyi eyleme güvenlik, uyum, enerji kullanımı
geçilebilir bilgiye dönüştürmek ve arıza gibi konularda faydaya
gerekiyor. Bu adımları atmış ve dönüşüyor. Ancak o zaman
kendilerini daha iyi veriyle
kalite güvenlik müdürlerinden
silahlandırmış üreticiler bu
operatör ve bakım teknisyenleribilgileri varlıklarını optimize
ne, farklı paydaşlar makine
edebilmek, değişen müşteri
performansını, üretim süreçleriihtiyaçlarına hızlı çözüm
ni, uyumu ve çok daha fazlasını
oluşturabilme kabiliyetlerini
iyileştirmek için bu verileri
geliştirebilmek, iş akışlarını
kullanabilirler. Üreticiler aynı
sadeleştirmek ve envanteri
zamanda bu süreçleri örneğin
azaltmak için kullanıyor. Dahası hat çalışanlarına akıllı makineleyaptıkları işleri derinlemesine
rin daha fazla görünürlük ve
anlamalarına yardımcı olacak
kontrol sağladığı karmaşık
yeni stratejik iç görüler
üretim süreçlerinde sormak
kazanıyorlar;
şeklinde işbirlikçi hale getirmelidir.
• Operasyonel güç ve zayıflıklarını belirliyorlar
4. Altyapının güvenliğini
• Süreçleri analiz ediyor ve
sağlamak
gelişim inisiyatifleri planlıyorlar Daha fazla bilgiye ulaşılabilir
• Daha iyi üretim sistemleri
olması ve daha fazla bağlantı
tasarlıyor ve uyguluyorlar
noktası üretim ortamlarında
• Hedeflenmiş eğitim program- hem iç hem dış tehditlere karşı
ları geliştiriyorlar
daha fazla risk oluşturuyor. Siber
• Performans yönetim sistemleri saldırganlar artık kurumsal
kullanıyorlar
server’ların ötesinde operasyon
teknolojilerini hedef almanın
3. Güvenli ve güvenilir
yollarını arıyor. Ve fabrika
operasyonlar gerçekleştirkatında on yıllardır kullanılmış
mekGüvenli, uyumlu ve
ve eskimiş olan aygıtlar kötü
güvenilir bir operasyon
niyetli saldırılardan ve istemeyürütmek her üreticinin mevcut den yapılan çalışan hatalarından
endişelerinden biri ve akıllı
kaynaklanan ihlallere karşı daha
üretim bu daimi sorunların
yatkın olabiliyor.
bazılarının üzerinden gelebilmek için yeni fırsatlar sağlıyor.
Hiçbir güvenlik teknolojisi veya
Bunlardan en barizleri arasında metodolojisi bu karmaşık tehdit
yaşam ömrü tükenmiş,
ortamında yeterli olmayacaktır.
bağlanmakta zorlanan ve
Bunun yerine üreticiler farklı
üreticileri tarafından desteklen- cephelerden gelecek tehditleri
meyen köhne ve izole otomasdurdurmak için farklı katmanyon sistemlerini değiştirmek yer lardaki güvenlik korumalarını

kullanan kapsamlı, derinliğine
savunma yaklaşımına sahip
olmalı. Sağlam ve güvenli bir ağ
mimarisi, güvenlik konusunda
bir sektör tercihi haline gelmiş
olan standart ve değiştirilmemiş
Ethernet üzerine inşa edilmelidir. Aynı zamanda teknisyenlerin
yazılım kurulumlarını, yamaları
ve ileriki yıllarda gerekecek
güncelleştirmeleri güvenli bir
şekilde yönetebilmesini
sağlamalı, makine operasyonlarından kendi cihazını getir’e
(BYOD) güçlü güvenlik politika
ve prosedürleri kullanmalı.
Yolculuğa başlamak…
Akıllı üretim neredeyse sınırsız
potansiyel sunar ve her şey daha
fazla bağlantısallık ve bilgi
paylaşımı sağlayacak olan
Connected Enterprise kurmakla
başlar. Bugün üreticilerin
Connected Enterprise inşa
etmeye hazırlanırken en çok
sordukları sorulardan bazıları
şöyle:
Akıllı üretim hangi sürekli
iyileştirme süreçlerinde
bana yardımcı olur?
Bu üreticinin kendi operasyon ve
iş hedeflerine göre değişkenlik
gösterecektir. Fakat başlangıçta
bahsedilebilecek bazı alanlar
Toplam Ekipman Verimi (OEE),
ürün kalitesi, arıza süresi, artık,
işçi güvenliği ve enerji tüketimi.
Hangi iş süreci dönüşümü
bana bir rekabet avantajı
sağlayacak? Akıllı üretim
bana bunu verebilecek mi?
İşletme genelinde bağlantısallık
üreticilere daha talep odaklı
operasyonlar yürütebilmek için
tüm seviyedeki operasyonlarını
daha iyi koordine etme imkanı
sağlar. Ayrıca varlık zekası da
bakım yaklaşımını çalışma
süresini iyileştirmek adına
tepkiselden kestirimci bakım
yaklaşımına dönüştürebilir. Ve
otomatikleştirilmiş veri toplama
manuel süreçlere göre özellikle
de fazla denetime tabii
sektörlerde ciddi zaman
tasarrufu sağlayabilir.

Akıllı üretimi kolaylaştırmak
için hangi organizasyonel
değişiklikler gerekiyor?
IT/OT yakınsaklığı kesinlikle
olmazsa olmaz ve işgücünde de
benzer bir yakınsaklık olmalı.
Geçmişte IT ve operasyon
personeli genelde ayrı çalışmıştır fakat Connected Enterprise’da
daha yakın bir iş birliği
gerekiyor. Üreticiler çalışanları
endüstriyel ağ teknolojilerini
yönetme konusunda eğitmeli
donatmalı ve iki grup arasındaki
boşlukları doldurmalıdır.
Sağlanan faydaları nasıl
ölçümleyebilirim?
Operasyonları görüntülemek
için kullanılan iş veri sermayesi
faydaları da ölçüyor olacaktr.
Veriler geçmişte OEE artışlarını,
kalite iyileştirmelerini, artık /fire
azaltmalarını, işgücü kullanımını ve daha fazlasını ölçmek için
belirli sürelerde KPI tablolarında
görüntüleniyordu. Connected
Enterprise’da veri toplama ve
raporlamanın standartlaşması
tesislerin performanslarını
karşılaştırmaya da yardımcı olur.
Bir seferlik bir etkinlik
olarak değil, bir Connected
Enterprise yolculuğuna hazır
mıyım?
Connected Enterprise yolculuklarının her biri kapsamlı bir
değerlendirmeyle başlamalıdır.
Üreticinin bugünkü ve yarınki
durumunu göz önünde
bulunduracak bu değerlendirme
kurumun ağ mimarisini, üretim
ortamını, veri ve raporlama
yetkinliklerini ve güvenlik
politikalarını kapsamalıdır.
Nihayetinde tüm bu değerlendirme neyin güncellenmesi ve
neyin değiştirilmesi gerektiği
sorusunu yanıtlayacaktır. Planlama yaparken bu sorulara kafa
yoran ve Connected Enterprise’ı
inşa ederken dört taktiğe dikkat
eden üreticiler gerçek potansiyellerini sermayeye dönüştürebilmek için akıllı üretim
stratejilerini daha iyi kullanıyor
olacak.
XXBilgi için Ref No: 54127
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Akıllı IoT Ağ Geçitleri
Geleceğe Hazır Bir Veri İşleme Çözümü Oluşturmak

Şimdiye kadar Endüstriyel
Nesnelerin İnterneti
(Industrial Internet of
Things, IIoT) konusunda
çoğu tartışma, yeni cihazları
bağlamak ve seri biçimde
çevrimiçi hale getirmek
üzerine yapıldı. Artık bu
kadar çok sayıda cihazı
erişilebilir hale getirmenin
sonuçlarına da bakmak,
özellikle de bu cihazlardan
bilgi toplamanın verimli
yöntemlerine dair oluşan
ihtiyaca değinmek gerekiyor.
Cihazlardan toplanan büyük
miktarda veriyle nasıl etkili
biçimde başa çıkılacak?
Bunları konuşmaya ihtiyaç
duyuluyor.IIoT çözümleri,
veri toplama uygulamalarının çeşitli ihtiyaçlarına
adapte olabilmelerine ve
cihazlardan toplanan verileri
nasıl karar alıcıların işine
yarayacak sonuçlara
dönüştürebildiklerine göre
değerlendirilir. Bir IIoT
çözümünü tam anlamıyla
öne çıkaran şey ise, sunduğu
esnek veri işleme olanaklarıdır. Öte yandan bir IIoT
çözümü olarak verimli,
güvenilir ve idare edilebilir
veri işleme imkanı sunmak,
günümüzde çoğunlukla bilgi
teknolojileri (IT) uygulamaları için tasarlanmış olan
mevcut veri yönetim
çözümlerinin doğası gereği,
kayda değer zorluklara
tabidir. IIoT dünyasında IT
çözümleri kullanma
arayışındaki sistem entegra-

ihtiyaçlarına daha alakalı IT
personelinin endüstriyel
uygulamaların kritik
gereksinimleri üzerine de
eğitilmesi gerekir, böylece
IIoT çözümlerine iyi uyum
sağlayacak veri çözümleri
geliştirebilmeleri mümkün
olur.

onların daha hakim oldukları
görevlere yoğunlaşabilmelerini sağlayacaktır.

2. Verinin Sorunsuz
Entegrasyonunu Sağlamak
törleri çoğu kez karmaşık
Kenar katmandaki cihazlar,
teknik şartnamelerle
sahadaki bilgi boşluğunu
karşılaşır, uygulamalarının
doldurabilmek için kurulur
spesifik endüstriyel otomasve her gün kullanılır. Bu
Uyarlanmış
IIoT
yon taleplerine de cevap
cihazlar farklı Modbus
Çözümleri
verebilmesi için çok zaman
protokolleri veya özel
Denetleyici
(controller),
veri
ve para harcamak zorunda
protokoller kullanarak
kaydedici
(data
logger)
veya
kalır.
çalışıyor olabilir. Bu kenar
yönlendiriciler (router)
cihazların kurulumu,
üzerinde
yapılacak
herhangi
IT Çözümlerini IIoT ile
geleneksel bir kurum
bir
uyarlamanın
çok
yüksek
Birleştirmenin Başlıca
yapısının sınırlarını daha
zaman
ve
kaynak
yatırımı
Zorlukları
önce hiç düşünülmeyen
gerektirdiği
bilinen
bir
Aşağıdaki bölümlerde IT
alanlara genişletebilir.
gerçektir.
Gömülü
sistemler
çözümlerini IIoT uygulamaMerkezi veri yönetim sistemson
derece
uyarlanabilirdir,
larına adapte etmenin
leri, bu cihazlardan alınan
ancak
sıfırdan
bizzat
başlıca zorluklarını ele
benzeşmeyen veri türlerini
geliştirilmeleri
gerekir.
alacağız.
entegre edip verinin ilgili
Denetleyici, veri kaydedici,
bağlamsal boyutuna
yönlendirici
ve
uyarlanmış
1. Uygulamaları IIoT’ye
ekleyerek, etkili sistem
bir
yazılımın
özelliklerini
bir
Uyarlamak
yönetimi için birleşik bir
araya
getirerek
orta
yol
Çoğu entegratör, endüstriyel
işletim görüşü yaratabilmesunan
bir
çözüm,
kullanıma
otomasyonda saha cihazlarılidir. Kenar cihazlardan çıkan
hazır
hale
gelme
süresini
nın kullandığı çok çeşitli
verinin hacmi, katlanarak
önemli
ölçüde
kısaltacaktır.
fieldbus protokolüne aşina
büyümektedir. IIoT çözümleBöyle
bir
kullanıma
hazır
değildir. Süreçleri, genellikle
ri, bu tip yüksek hacimlerdeçözüm,
sıfırdan
bir
çözüm
IT uygulamalarına daha çok
ki verilerin işlenmesine
uyarlamakla
uğraşmak
hitap eden, ancak endüstriyönelik de bir strateji
yerine
temel
yetkinlikleriniyel otomasyonun veri
içermelidir. Endüstriyel
ze
odaklanabilmenizi
sağlar.
toplama, depolama, işleme,
uygulamalar yerleşik olarak
aktarma ve analiz ihtiyaçlasahadan gelen bir uyarıya
Veri
Toplamaya
Yönelik
rına cevap veremeyen
yerelde yanıt verebilme ve
Kullanımı
Kolay
GUI
standart veri yönetim
cihaz tarafında düzeltici
Veri
toplama
için
yapılandırıçözümleri kullanmalarıyla
önlem alma özelliğine sahip
labilir,
kullanımı
kolay
bir
sonuçlanır. Dahası, entegraolmalı, böylece veriyi
grafiksel
kullanıcı
arayüzü
törler bu veri yönetim
merkezi yönetim sistemine
(graphical
user
interface,
çözümlerini IIoT ihtiyaçlarına
aktarmak yerine daha hızlı
GUI),
bir
IT
personelinin
uyarlamak için gerekli
yanıt sürelerini etkinleştireendüstriyel
otomasyon
yetkinliklere de sahip
bilmelidir. Veriyi işleme için
uygulamalarında
yaygın
olmayabilir. Bilgi teknolojilemerkezi bir sisteme aktarma
olarak
kullanılan
Modbus
ri ile endüstriyel otomasyon
süreci birkaç dakika alabilir,
protokollerini
ek
programlauygulamaları arasındaki
fakat bu süre kritik endüstrima
gerektirmeden
işleyebilboşluğu doldurabilecek bir
yel proseslerle alakalı veriler
mesine
olanak
verecek,
çözüme ihtiyaç vardır.
söz konusuysa çok geç
böylece
saha
personeli
Kurumsal uygulamaların
olabilir.
üzerindeki yükü kaldırarak
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yatırımınızda daha yüksek
getiriler anlamına gelecektir.
Örneğin, hizmet sağlayıcınız
4G’den daha yeni bir
teknolojiye geçmeye karar
verdiği takdirde, temel
bağlanabilirliği dahi
koruyabilmek için ağ
altyapınızda önemli
değişimler yapmak gerekebilir. 3G gibi eski bağlantı
standartları artık desteklenmeyebilir, ve yeni teknolojiye geçiş yapmanız gerekebilir. Gittikçe artan sayıda
hizmet sağlayıcı yeni trende
uyum sağlayıp çoğunluğa
katıldıkça, yeni teknolojiye
ne kadar erken geçiş
yaparsanız o kadar kazançlı
çıkarsınız. Değişimin
gerçekleşmesini beklemektense, geleceğe hazır veya
3. Talep Bazlı İletişim
yeni teknolojiye ayak
Endüstriyel IoT Ağ Geçidi,
uydurmak için minimum
etkili bir IIoT çözümünün
kritik bileşenlerinden biridir. değişiklik gerektirecek
sistem ve çözümleri önceden
Bu ağ geçidi, sahada
cihazların toplu kurulumun- araştırmak daha iyi bir
çözüm olacaktır. Yeni
da, bu cihazlardan veri
toplamada, ve talep halinde teknolojileri benimsemenin,
kayda değer kazançlar
bu veriyi merkezi sisteme,
farklı cihazlara veya uzaktaki sağlama ve sisteminizi
düşündüğünüzden çok daha
farklı bir sahaya yönlendirverimli biçimde çalıştırabilmede kullanılır. Ancak,
me potansiyeli de vardır. IIoT
heterojen veriyi bir ağ
çözümleriniz, aşağıdaki yeni
üzerinde yönlendirmenin
karmaşıklığı ile ağ bağlantı- özelliklerden çok büyük
sının durumu, çözümünüzün fayda sağlayabilir:
kurulum sürecini aksatabilir,
• Kablosuz ağlara yönelik
ve uzak sahaya veri aktarımında darboğazlar yaratabi- yerleşik paket yönlendirme
ve veri kaydı özelliği
lir. En yaygın Modbus
• Sorunsuz kurulum ve daha
protokollerini kullanan
fazla cihaz yönetilebilirliği
cihazlardan veri toplamayı
için 4G yönetim desteği
kolaylaştıran ve bu veriyi
• Makineler arası haberleşyerleşik 4G bağlantı
me ve uzak cihazların buluta
özelliğini kullanarak
doğrudan bağlanabilmesi
yönlendirebilen bir IoT
çözümü verimli, isteğe bağlı için MQTT desteği
veri aktarımını ve daha hızlı • Diğer sistemlerle veri
yanıt sürelerini etkinleştire- entegrasyonu için RESTful
API’ler
cektir.
Yerel Zeka ve Kenar
Katmanda Programlama
Daha hızlı yanıt süresi elde
etmenin bir yolu, Büyük Veri
çözümleri kullanmaktır, bu
da maliyetli olmasının yanı
sıra belirli yetkinlikte
personel gerektirir. Alternatif
olarak veri lokalde bir IoT ağ
geçidi veya cihaz tarafından
işlenerek, kararlar da lokalde
alınabilir, ki bu çok daha hızlı
bir yoldur. Sonrasında,
verinin lokalde işlenmesi
akabinde, merkezi sisteme
yalnızca gönderilmesi şart
olan kritik veri aktarılır. Bu
tarz yerel zeka destekli
çözümler, endüstriyel ağ
üzerindeki veri yükünü de
azaltacaktır.

4. Geleceğe Hazır Bir
Çözüm Geliştirmek
IIoT alanda değişimin ne
kadar hızlı yaşandığını göz
önünde bulundurursak, yeni
bir teknolojiyi benimseyerek
uygulamaya koyabilecek
ölçeklenebilir bir çözüm,

Zorlukları Doğrudan &
Örneklerle Aşmak
IIoT dünyasının değişen
manzarasını anlayabilmek
için gelin, bir elektrik
dağıtım hizmet sağlayıcısını
ele alalım. Bir elektrik
dağıtım şebekesinde istikrar

sağlayabilmek için hizmet
sağlayıcı, genellikle bir aşırı
akım veya anormallik tespit
edildiğinde ağın ilgili
bölümlerine giden bağlantıları izole edebilmeli, veya
tamamıyla kesebilmelidir.
Bu, söz konusu konumda
kurulu sensörün sorunu
tespit ederek WAN üzerinden merkezi enerji SCADA
sistemine bir uyarı bildirisi
göndermesi, bunun
sonucunda ise iletim ağının
etkilenen bölümünü izole
etmek üzere merkezden
devre kesiciye sinyal
gönderilmesi anlamına gelir.
Tüm bu süreç 30 saniye alır,
ancak bu süre bir elektrik
dağıtım şebekesi için çok
uzundur. Durumun çığırından çıkmasını engellemek
için, etkilenen alanın anında
izole edilebilmesi gerekir.
Kenar cihazdaki yerel zeka,
bu örneğimizde sensör, son
derece kritiktir: Bir sorun
tespit edildiğinde devre kesiciyi tetikleyecek sinyal
derhal işlenebilmeli, ve
sensörün kendisi tarafından
anında gönderilebilmelidir.
Örnekte görüldüğü üzere,
endüstriyel sistemlerde
karar alma sürecini hızlandırabilmek için akıllı bir kenar
cihaza, veya bir akıllı IoT ağ
geçidine ihtiyaç vardır.
Verinin işlenmek üzere
SCADA’ya gönderildiği
merkezi bir ağ mimarisi,
gereken hızlı yanıt süresini
sağlayamaz.

geri vermelidir. Bu tam
çözüm, bir IoT ağ geçidi ile
algılayıcı cihazlardan oluşan
bir IIoT sistemi kullanılarak
kolayca uygulanabilir.
Moxa Çözümleri
GSL Mühendisliğin temsilciliğini yaptığı Moxa’nın
ThingsPro yazılım paketi,
IIoT alanında ezber bozan bir
ürün konumundadır.
Endüstriyel otomasyon
konusunda kısıtlı bilgiye
sahip IT personeli, veri odaklı
IIoT uygulamalarında
yetkinleşebilmek için
kolayca ThingsPro kullanabilir. Akıllı ağ geçidi çözümleri
ise, IoT uygulamalarını
kolaylaştıracak güçlü bir
programlama platformu
sunarken IIoT ağ geçidi
özelliklerini de bulundurur,
böylece sistem entegratörleri minimum çabayla çözüm
ve hizmetlerini daha hızlı
sağlayacak temel yetkinliklerine odaklanabilir. Moxa,
size endüstriyel otomasyon
uygulamalarınıza yönelik
alanında en iyi programlanabilir IoT ağ geçitlerini
sunabilmek için, ThingsPro
yazılım paketini daha fazla
kenar katman programlama
platformunda destekli hale
getirerek daha da geliştirme
amacındadır. Moxa’nın IIoT
ağ geçidi çözümleri,
aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• 4G-etkin yönlendirme
özelliği ve en yaygın Modbus
protokolleri desteğiyle, veri
toplama için kullanımı kolay,
Elektrik dağıtım hizmet
yapılandırılabilir GUI
sağlayıcısı ise, bir elektrik
kesintisinden etkilenen
• Yerel zeka için geleceğe
tüketiciye yedek güç
hazır teknolojiler
sağlanmasından sorumlu• Heterojen uygulamalardur. Bu durum, güç iletim
da hafif, eş zamansız veri
sisteminin durumundaki bir değişim protokolü için MQTT
değişimin anında tüketicinin desteği
bulunduğu bölgedeki yedek • IIoT ağ geçidinize uygujeneratörü tetikleyerek
lama esnekliği sağlamaya
çalıştırması gerektiği
yönelik, HTTP yöntemlerinanlamına gelir. Sorun
den faydalanacak ağ geçidi
giderildikten sonra, yedek
konfigürasyonu için RESTful
jeneratörde kurulu sensör
API
durum değişimini anlayarak
güç iletim görevini şebekeye XXBilgi için Ref No: 54138
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Yapay Zeka donanımlı Makine Otomasyon Kontrolörü
“Hatasız Ve Durmayan” Üretim Süreçleri İçin
trendlerinin küresel ölçekte
yükselişe geçmesiyle, Yapay
Zeka ve nesnelerin interneti
(IoT) konseptlerinin üretim
tesislerine entegre edilmesine yönelik gereksinim
gün geçtikçe büyümektedir.
Bu yaklaşım, üreticilerin
yetkin çalışan eksikliğini
ve işçilik maliyetlerindeki
dalgalanmaları yönetirken,
eşzamanlı olarak ekipman
kullanımını artırmasına
ve kaliteli ürünleri dengeli
bir şekilde üretebilmesine
Omron, otomatik öğrenme olanak sağlar. Mikrosaniye
Yapay Zeka (AI) algoritma- düzeyinde kontrol gerçeksına sahip bir makine oto- leştirilen üretim tesislerinmasyon kontrolörü geliştiri- de veriden faydalanmak
yor. Endüstride türünün tek için verilerin (ör. konum,
örneği olan bu Yapay Zeka titreşim ve sıcaklık verileri)
donanımlı kontrolör, fabrika yüksek hız ve yüksek hassaslıkla alınması ve zaman
tesislerinde üretim hatları
ve ekipman değişimini mik- verileriyle ilişkilendirilmesi
gerekir.
rosaniyeler içinde kontrol
edebilen programlanabilir
Birleştirilen verilerin analiz
lojik kontrolör ile Yapay
edilmesi ve kullanılması,
Zeka işleme fonksiyonu
olası makine hatalarını hızlı
arasında gerçek zamanlı
entegrasyona olanak sağlı- şekilde öngörebilinmesine,
yor. Ekipman ve süreçlerin ekipmanın durmasını önlemesine ve ürün kalitesindurumunu izlemek için
Omron’un kapsamlı sensör deki bozulmaların önüne
serisini kullanan kontrolör, geçilebilinmesine imkan
bileşenleri düzensizlik orta- tanır. Ayrıca, Nesnelerin
ya çıkmasına izin vermeden İnterneti’nin hızlı entegrasyonu, büyük miktarda
güvenli şekilde yönetiyor.
verinin sisteme dâhil
Kontrolör, makinelerdeki
düzensiz davranışları yerle- olmasına neden olmuş,
bant genişliği artışından
şik Yapay Zeka algoritmasının öğrenmek üzere inşa bağımsız olarak Yapay Zeka
tarafından analiz edilmesi
edildiği nedensel modeli
için tüm verilerin buluta
temel alarak öngörüyor.
aktarılmasını zorlaştırmıştır.
Nesnelerin İnterneti’nin
Son yıllarda geniş bir
üretim tesislerinde kullanılürün yelpazesi için küçük
masındaki bir diğer zorluk,
parti üretim ve optimum
anında yanıt sağlamanın
konumlarda esnek üretim

son derece önemli olduğu üretim tesislerinde,
sensörlerden, motorlardan
ve diğer cihazlardan gelen
verilerin buluta gönderimi ve geri alınmasının
doğurduğu iki katmanlı veri
aktarımından kaynaklanan
yanıt gecikmesidir.
Makine kontrolü ile
Yapay Zeka arasında
gerçek zamanlı entegrasyon
Bu sorunlara çözüm arayışını sürdüren Omron, “ICT ile
geliştirilen zeka” konseptini
üretim tesislerine taşıyor.
Omron, yetkin çalışanların
bilgisini, ekipman ve süreçlerin kontrolüne aktarıyor.
Bu kazanım, Nesnelerin
İnterneti özellikli otomatik üretim sağlayan veya
söz konusu ekipmanlara
optimum Yapay Zeka algoritmaları uygulayan geniş
kapsamlı fabrika otomasyonu (FA) ekipmanının kullanılmasıyla elde ediliyor.
Bu konsept bağlamında
geliştirilen Yapay Zeka
özellikli kontrolör, ekipman
düzensizliği belirtilerinin
anında algılanmasını
sağlıyor. Makine otomasyon kontrolörünün Yapay
Zeka algoritmaları, hassas
algılama verilerini kullanarak makinenin tekrarlanan
hareketlerini öğreniyor
ve makine durumunun
izlenmesi ve gerçek zamanlı
kontrolüne yönelik geri
bildirime olanak sağlıyor.
Makine otomasyon
kontrolörü Yapay Zeka

fonksiyonunu üretim süreçlerinde nasıl kullanır?
1. Ekipmanlardan motorların algılama verilerini (ör.
titreşim ve sıcaklık) ve çıkış
verilerini alır, daha sonra
bu verileri kronolojik olarak
gerçek zamanlı işler
2. Gerçek zamanlı kronolojik verilere dayalı olarak düzenli veya düzensiz çalışma
durumlarına ait karakteristik değerler oluşturur
3. Karakteristik değer verilerini biriktirir ve nedensel
analizden sonra makine
öğrenimi için model verileri
oluşturur
4. Bu modelin verilerine
dayalı olarak, durum izleme
ve kontrol geri bildirimlerini
gerçek zamanlı gönderir
Omron, aynı zamanda
Yapay Zeka teknolojisinin üretim tesislerinde
kullanışlı bir araç haline
gelmesi için kontrolör,
görsel denetim sensörü ve
diğer Yapay Zeka donanımlı
ürünlerinin geliştirilmesine
ağırlık verecek. Ekipman ve
süreçlerin izlenmesi ve ürün
kalitesinin korunması için
Yapay Zeka ve Nesnelerin
İnterneti konseptlerini
kullanarak, müşterilerinin
“hatasız ve durmayan”
üretim süreçlerini hayata
geçirmesine yardımcı
olacak. Kontrolör örnekleri 2016 itibariyle belirli
müşterilere gönderilmeye
başlandı ve Omron kendi
tesisleri ve müşterilerinin
XXDevamı Yan Sayfada

fabrikalarında sunumlar
gerçekleştirdi. Sunumlarda,
ekipmanlardaki düzensizliklerin öngörülmesi ve analiz
edilmesi, 2018’de gerçekleşmesi planlanan lansman
ve hizmete alma öncesi bu
düzensizliklerin sebep-sonuç
ilişkileri hakkındaki bilgilerin
geliştirilmesi hedeflendi.
Geniş bir üretim tesisi
yelpazesi için uzun süredir
Fabrika Otomasyonu ekipmanları geliştiren ve tedarik
eden Omron, müşterilerine

yeni avantajlar sağlama
vizyonu ile hareket ediyor.
Bu gelişmeler EtherCAT®, IOLink ve diğer açık ağlar gibi
dünyanın en gelişmiş bilişim
teknolojilerinin proaktif
olarak kullanılması sonucunda sağlanıyor. Yapay Zeka
algoritmalarının ekipmanlara uygulanmasında yirmi
yılı aşkın süredir edinilen
bu bilgilerden faydalanan
Omron, daha önce bilindiği
üzere masa tenisi robotu
FORPHEUS’u geliştirmeyi
başarmıştı.

FORPHEUS, Omron’un temel
teknolojisi olan “Algılama &
Kontrol + Düşünme” kavramının somut bir örneğidir.
Bu akıllı öğretici robot, OKAO
Görsel Denetim yüz/birey
tanıma teknolojisi gibi temel
teknolojilerden ve dünyanın
ilk “sürücü konsantrasyon
seviyesini algılayan teknolojiye” sahip sensöründen
faydalanıyor. Çeşitli Fabrika
Otomasyonu ekipmanları ve
robot teknolojisinin kullanıldığı üretim tesislerine
yönelik otomasyon dene-

yimini son teknoloji ürünü
Yapay Zeka algoritmalarıyla
birleştiren Omron, insan
kaynakları eksikliği ve işçilik
maliyetlerindeki artışla
başa çıkmaya çalışan üretim
işletmelerine destek sağlıyor.
Omron, “makinelerin insan
becerilerini ve yaratıcılığını
sergilediği”, “geleceğin üretim tesislerine” geçiş sürecini
hızlandırıyor.

XXBilgi için Ref No: 54124

Minyatür Sensörler

Minyatür 32x20x14 mm boyutlarında
ANT Mühendislik’in distribütörlüğünü yaptığı Datalogic
firmasının S45 serisi, 32 x 20 x14 mm ölçüleri ve oldukça
kompakt yapısı ile hassas ve güvenli algılama gerektiren
uygulamalar için ideal çözümdür. Bu seri geniş optik fonksiyonlarına, ışık çıkış opsiyonlarına ve gelişmiş algılama
modellerine sahiptir. Kritik endüstriyel koşullarda, sağlam
ve güçlü cam fiberle kuvvetlendirilmiş plastik kılıflı ile büyük
değer sunar. Güvenilir ve su geçirmez muhafaza sayesinde
IP67 & IP69K koruma sağlanır.
Temel Özellikleri: Sağlam ve güçlü cam fiber ile güçlendirilmiş plastik kılıf. Minyatür 32x20x14 mm yapı. Arka fon
bastırmalı modeller, cisimlerin yüzey şeklinden ve renginden

bağımsız olarak doğru algılama sağlar. 200 mm’ ye kadar
doğru ve hassas algılama sağlayan mesafe fotoseli. 25
kHz anahtarlama frekansına sahip Beyaz ve RGB ışık çıkışlı
kontrast fotoseli.
Standart Uygulama alanları: Paketleme de konveyör üzerindeki her türlü cisim algılama. İlaç ve gıda sektöründe dolum
makinelerinde kritik transparan cisim algılama. Elektronik
ve Otomotiv endüstrisinde küçük parça algılama da maksimum verimlilik. Paketleme ve kâğıt endüstrisinde ön kenar
algılama ve benek okuma
XXBilgi için Ref No: 54132
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Gıda & Hijyen Sektörüne Yönelik Ürünler
Filtreler, Seperatörler, Döner Pistonlu, Lob, Vidalı ve Persitaltik Pompalar

Metrans olarak 1991
yılından bu yana, hizmet
verdiği sektörler arasında
Gıda & Hijyen büyük bir
öneme sahiptir. Uzun yıllara
dayanan deneyimi ve profesyonel kadrosu sayesinde,
Gıda & Hijyen sektöründeki
uygulamalar konusunda
uzmanlaşmıştır. Her uygulamanın gereksinimlerini
iyi anlamak, doğru pompa
ve ekipman tercihinde
bulunmanın temel şartıdır.
Farklı uygulamalar için
farklı pompa türlerinden
örneklerle aşağıda detaylandırılmıştır:
Kendini Temizleyen Filtreler ve Seperatörler
Kendini temizleyen filtreler,
kapalı haznesi içinde bulunan döner hareketli sıyırıcı
bir elemanla filtre gözeneklerinin tıkanmasını engelleyerek kesintisiz filtrasyon
sağlar. Filtre yüzeyi sürekli
temizlendiği için filtreleme
derecesi filtrasyonun her
aşamasında aynıdır.
Duruş süreleri, temizlik
için harcanan iş gücü gibi
görünmez maliyetler azalır.
Kapalı bir sistem olduğu
için temiz bir çalışma ortamı sağlar. Çikolata, kızgın

larını bozmadan transfer
edebilmektedir. Ayrıca,
kimyasal içerikli şampuan,
sıvı sabun gibi ürünleri de
zarar vermeden transfer
edebilirler. Bu tip pompalar,
salça, sos, et emülsiyonları (MDM), hamur, bebek
maması, çikolata, maya,
meyve suyu ve püresi, süt
kreması, glikoz vb, şurup,
yoğurt, aroma transferi gibi
uygulamalarda kullanılmaktadır.

sızdırma olasılığı yoktur.
Bu tip pompaların emiş
kabiliyeti çok yüksektir;
kuru çalışabilir; çift yönlü
transfer edebilme gibi birçok özelliği mevcuttur. Bira
mayası, ketçap, mayonez,
şarap, süt ürünleri ve korozif akışkanlarda güvenle
kullanılmaktadır.

WILDEN-ALMATEC
Havalı diyaframlı pompalar
yağ, meyve suyu konsantda yüksek emiş kabiliyeti,
resi, bal vb fitrasyonunda
kuru çalışabilmesi, dolum
kullanılmaktadır. SeperaHijyenik santrifüj pompalar, uygulamaları gibi kapalı
törlerde, katı ve sıvı fazlar
sistemlerde basınç dengesi
viskoz olmayan ürünlerde
santrifüj etki ile ayrıştırılır. tercih edilmektedir. Emiş
ile pompa kendiliğinden
Peynir altı suyunun peynir- gerektiren uygulamalar için durabildiği için güvenli
den ayrıştırılması, manürün kendinden emişli modelleri olması, geniş viskozite
(hayvan dışkısı) susuzlaştı- mevcuttur.
aralığında çalışabilmesi,
rılması gibi uygulamalarda
katı geçirebilme özelliği ile
kullanılmaktadır.
tercih edilen pompa tipidir.
Vidalı Pompa
Gıdayla temas eden yüzeyHijyenik vidalı pompalar
Lob Pompalar ve Döner geniş viskozite aralıklarında leri FDA uyumlu modellerin
Pistonlu Pompalar
çalışmaya uygundur. Yüksek yanı sıra, hijyenik sertifiLob pompalar ve döner
devirlerde çalışabildiği için kasyonlara sahip drenaji CIP
pistonlu pompalar hijyen,
ve SIP yapılabilir modelleri
ek bir CIP pompasına ve
verimlilik ve emniyet ile
CIP vana kontrol sistemine mevcuttur. CIP solüsyonu
ilgili talepleri karşılayan,
gibi agresif sıvıl ar için
gerek yoktur. Yüksek çıkış
ürünlerin en hassas şekilde basıncı, düşük viskozite ve/ plastik modelleri yaygın ku
transfer edilmesi için ideal veya düşük giriş basınçlallanılmaktadır.
çözümlerdir. Yüksek üretim rında yüksek verimlilikte
teknolojisiyle üretilen,
LUTZ
çalışır.
hijyenik döner pistonlu
Varil ve IBC’lerden ürün
pompalar rotor yapısı ve
transferi için varil pomPersitaltik (hortum)
rotorla gövde arasında
paları tercih edilmektedir.
Pompalar
kleransın çok düşük olması Gıda uygulamalarında
Ürünün viskozitesine bağlı
sayesinde gelişmiş emiş ka- kullanılan bir diğer pompa olarak santrifüj tip ya da
biliyetine sahiptir ve yüksek tipi de persitaltik (hortum) burgulu tip modeller kulbasınçlara çıkabilir. Viskoz
lanılmaktadır. FDA uygunpompalardır. Gıda sektöolmayan akışkanlarda dahi rüne yönelik FDA onaylı
luğunun yanı sıra hijyenik
ürünü geri kaçırma oranı
gıdaya uygun NBR hortum tasarıma sahip olan model
düşüktür. Yüksek basınç ve seçeneği ve CIP uygulaseçenekleri mevcuttur.
zor uygulamalar için ideal
masına uygun tasarımı ile
çözümdür. Hijyenik lob
LEWA
emiş gerektiren ve hassas
pompalar viskozitesi yüksek ürün transferinde en ideal Hijyenik dozaj pompaları
ürünlerde ve yüksek devir- çözümdür. Akışkan sadece aroma, katkı vb hassas dolerde yapısı zarar görebile- hortumla temas ettiği ve
zajlama gerektiren uygulacek ayran, şarap, zeytinyağı pompanın tasarımında
malar için kullanılmaktadır.
gibi akışkanları da yapısalmastra bulunmadığı için
XXBilgi için Ref No: 54142

Endüstriyel Nesnelerin
İnterneti Platformu

Uygulamalarda Güvenliği Arttırma,
Plansız Arıza Ve Yüksek Bakım
Maliyetlerini Önleme
Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker
Hannifin bağlantılı ürün ve hizmetlerin açık, birlikte çalışabilir ve büyütülebilir bir ekosistemi olan Voice of the Machine®
IoT platformunu tanıttı. Platform, 28 Nisan’da Hannover
Messe’de sergilendi. Parker, yapım aşamasındaki daha geniş
bir dijital dönüşümün parçası olarak 100 yıllık ürün ve uygulama uzmanlığını dijital müşteri deneyimlerini daha iyi hale
getirmek için kullanıyor.
E-ticaret, IoT ve Hizmetler alanında Başkan Yardımcısı Bob
Bond şunları söyledi: “Kullanıcıların geniş ürün, sistem ve
mühendislik kabiliyeti portföyümüze erişimini sağlayan
çevrim içi platformlardan, kritik sistemlerin verimli kalmasına yardımcı olan global izleme ve varlık bütünlüğü yönetimi
hizmetlerimize kadar müşterilerimiz için daha iyi sonuçlar
üretiyoruz. Voice of the Machine platformumuz, bileşen ve
sistem düzeyindeki temel uzmanlığımız ile tam örtüşüyor.
Parker kurumsal IoT çözümleri bağlayabileceğimiz hareket
ve kontrol ürünlerinden oluşan serilerimiz için farklı öngörüler oluşturuyor.” Parker, Voice of the Machine platformu ile
işletmecilerin, tüm endüstriyel uygulamalarında güvenliği
arttırmak ve plansız arıza sürelerinin yanı sıra yüksek bakım
maliyetlerini önlemek için IoT’yi tam olarak kullanmasını en-

gelleyen sorunların üzerine gidiyor. Bu sorunlardan bazıları
IoT’yi desteklemeyen eski cihazlar, bileşen düzeyinde öngörü
eksikliği ve farklı tedarikçiler tarafından kullanılan iletişim
protokollerinin rekabetidir. Nesnelerin İnterneti Yöneticisi Miguel Morales şunları söyledi: “Voice of the Machine platformu
sayesinde müşterilerimiz makinelerinin bileşen düzeyinde
ne söylediğini anlayabilir ve uygulama performanslarını
geliştirebilir. Parker hareket ve kontrol teknolojileri alanında
100 yıllık bileşen ve sistem uzmanlığına sahiptir. Bu uzmanlık, makinelerde ürünlerimizin desteklediği güvenlik,
dayanıklılık ve verimlilik özelliklerinin ortaya çıkarılması için
bir gerekliliktir.”
Parker merkezden yönetilen bir yaklaşım ile tüm çalışma
grupları ve teknolojilerinde kullanmak üzere yaygın IoT standartlarını ve en iyi uygulamaları benimser. Bağlı her ürün,
Exosite yazılım uzmanlarının tasarladığı değiş tokuş tabanlı
platform mimarisiyle dijital hizmetler için aynı veri havuzunu
kullanır. Exosite IoT mimarisi, aynı dijital hizmetler grubuna
çeşitli bağlı çözümlerin uygulanmasını ve Parker çözümlerinin diğer ortak platformlarla entegre edilmesini kolaylaştırır.
XXBilgi için Ref No: 54143

Trifaze İzleme Röleleri

125VLL’den 624VLL’ye Kadar
(208V -40% ‘den 480V +30%’a)

Beta Elektronik piyasaya oldukça küçük boyutlarda yüksek
koruma ve güvenilirlik Carlo Gavazzi DPA52-/DPB52- serisini sunuyor. DPA52-/DPB52- serisi: Şebekelerdeki parazit
ve harmoniklere karşı arttırılmış koruma için trifaze izleme
röleleridir.

harmonik bozulmalarını filtreleyebilir. Özellikleri:

• 125VLL’den 624VLL’ye kadar (208V -40% ‘den 480V +30%’a)
• Çalışma frekansı 45- 65Hz
• 17.5mm genişlik – NORM paneller için 1 DIN modül
Bu yeni iki röle, yükleri yanlış faz sırası ve faz kaybına karşı ko- • Switch mod güç kaynağı
rur. DPB52 bunlara ek olarak yüksek gerilim ve düşük gerilime • Alarm tipi göstergesi ile alarm LEDi
karşı da koruma sağlar ve alarmda bir gecikme ayarlayabil• Vida terminaller
mekte mümkündür. Switch mod güç kaynağı beklenmeyen
XXBilgi için Ref No: 54119
makine durmalarına sebep olabilecek hatalı alarmları ve
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Mekatronik Anahtar
Alanın Sınırlı Olduğu Uygulamalar
İçin İdeal Çözüm
Atlas Copco’nun MWR mekatronik sisteminin hata önleyici
özellikleri sayesinde bağlantılarınızın kalitesini kayda değer
bir şekilde arttırabilirsiniz. Bir mandallı anahtarın verimliliğini, elektronik bir anahtarın izlenebilirlikekatronik Anahtar
özelliği ile birleştiren bu akıllı vidalama sistemleri akıllıca bir
yatırımdır. Bu oldukça verimli anahtarın en küçük modelini
kullanarak, standart bir aletin ulaşamayacağı yerlerdeki
bağlantılara ulaşılabilir. Online sonuçlar, sıkıştırma sürecini
başından sonuna izleme olanağı verir. Mekanik “mandallı”
anahtarı esas alan MWR mekatronik anahtarının verimliliği
çok yüksektir. “Mandalın” fiziksel geri bildirimi sayesinde,
bununla ilgili eğitim almamış işçiler bile anahtarı kolaylıkla
kullanabilirler ve bu sayede eğitim süresi de oldukça kısalır.

eklenebilir. Mekatronik sistemi, anahtar üzerindeki LED’ler
veya isteğe bağlı olarak temin edilen ayrı bir sinyal lambası
ile geri bildirim yapabilmektedir. Aynı anda iki operatörü yönetmek ve tek bir istasyona en fazla 10 farklı MWR anahtarı
tahsis etmek mümkündür. Focus 60 tipi kontrol cihazı, tüm
gerekli sıkıştırma bilgilerinin kolayca toplanmasını sağlar.
Gelişmiş Kontrol Cihazı modeli Focus 61 ise montaj süreçleri
için ek fonksiyonellikler sunar. Süreç, Atlas Copco Açık Protokolü ile yönetilebilir ve sonuçlar, TOOLSNET’e aktarılabilir.
Tüm sıkıştırma süreci boyunca MWR Anahtarı üç parametreyi gözlemleyecektir. Doğru açıya ulaşıldığını, doğru torkun
uygulandığını ve operatörün doğru zamanda işlemi bırakıp
bırakmadığını inceleyecektir.

Sıkıştırma süreçlerinde geri bildirim, renkli LED’ler ile birleştirildiğinde MWR mekanizmasının kendi özgü “mandalı”
ile oldukça açıktır. Gerektiğinde MWR mekatronik sistemi,
Focus kontrol cihazına bağlı sinyal lambaları ile tamamlanabilir.Boyutu ve performansı, MWR anahtarlarını, alanın
sınırlı olduğu uygulamalar için ideal çözüm yapmaktadır.
Tüm fonksiyonellikler, bu kompakt tasarımla sunulmaktadır.
Kontrol cihazı Focus 60 veya 61 ile birlikte kullanılan MWR
mekatronik serisinde, mandallı anahtarın kolay kullanım
özelliği, elektronik anahtarların kontrol edilen sıkıştırma
olanakları ile birleştirilmiştir. İsteğe bağlı temin edilen barkot tarayıcı sayesinde işe kolayca başlayabilir ve ilave bilgiler

Mekatronik sistemin programlanmasında kullanılan standart yazılım TTBLM, planlama mühendisinin, Focus 60 ve
61 için tüm bağlantı ayarlarını, toplu ayarları ve iş ayarlarını
yapmasını sağlar. Mevcut olan Focus 60/61 kontrol cihazlarının bir listesini, LAN/Ethernet üzerinden alabilir ve uygulamayı, ofisten yönetmek için bunlardan herhangi birine
bağlanabilir. TTBLM, bir tesisteki her bir MWR’nin durumuyla ilgili batarya seviyesi, kalibrasyon ve emre amadelik gibi
genel bilgileri verir.
Canlı monitör, renklere göre anahtarın durumuyla ilgili
sonuçları online olarak görüntüler.
XXBilgi için Ref No: 54133

Seviye Şalteri
7 Bar’a Kadar Çalışma Basıncı
PVD tarafından sunulan Nerga seviye şalterleri, basınçlı
ve basınçsız kaplardaki sıvı seviye değişimini şamandıra ile
mikro anahtarlarla (Açık – Kapalı kontaklı) iletir ve elektrik
kontağı elde eder. Bu kontaklar yardımıyla pompa, vana
veya diğer kontrol sistemleri çalıştırılabilir. Basınçlı ve
basınçsız kaplar, soğuk ve sıcak su depoları, atık su depoları, yakıt depoları, buhar jeneratörleri, buhar kazanları,
kimyasal madde depoları başlıca kullanım alanları arasında
sayılabilir.

NERGA CL02 Seviye Şalteri :
Bağlantı
: 1”
Gövde
: Pirinç
Şamandıra
: Paslanmaz Çelik
Kontak Tipi
: NA – NK
Kontak kapasitesi : 250 V / 16 A
Çalışma Sıcaklığı : 175°C
Çalışma Basıncı : 7 bar
XXBilgi için Ref No: 54125

IT Sektörünü İçin Çözümler
İlk Yerli Modüler UPS
IT Sektörü, gün geçtikçe büyümekte ve hayatımızı etkilemektedir. Sektör büyüdükçe bu alanda kullanılan cihazlarda
da ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. IT sektörünün gelişen bu
önemli cihazlarının elektrik kesintilerinden korunması için de
Tescom var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla
üretilen ürünler, DS Power SH Serisi UPS’ler, Rack Tipi UPS’ler,
Modüler UPS’ler ve STS’lerdir.
DS Power SH Serisi Kesintisiz Güç Kaynaklarını IT sektörüne
özel kılan yanları, çok daha kompakt ve az yer kaplayan bir
yapıda olmalarıdır. Cihazın aküleri, cihazın altında özel bir
bölmede yer almaktadır. Bu durum, aküler ile birlikte cihazı
mono blok bir yapıda görmemize ve kurulum esnasında çok
daha rahat konumlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca
cihaz içerisinde kullanılan 3-Level teknolojisi de yüksek
verimlerde çalışmayı ve düşük yüklerde daha iyi performans
almayı mümkün kılmaktadır. Rack tipi UPS’ler, halihazırda
19 inç rack kabinetlerin olduğu yerlerde sıkça tercih edilen
ürünlerdendir. Bu tipte 1, 2, 3, 6 ve 10kVA ürün seçenekleri
ile kullanıcılar için Tescom çözümleri mevcuttur.
Çok daha yüksek güçler söz konusu olduğunda da sıklıkla
Modüler UPS’ler kullanılır. Bu noktada 10kVA’lık güç modülleri ile toplam 20kVA’lık ürünlerden başlayarak 50kVAlık
güç modülleri ile tek kabinde 500kVA güç değerine çıkılabil-

mektedir. Bu ürünlerin 3 adedini paralel yapıda çalıştırarak
da 1500kVA güç değeri elde edilebilir. Modüler UPS’ten söz
açılmışken, ilk yerli Modüler UPS’in Tescom markasıyla üretildiğini ve 2018 ilk çeyreğinde piyasaya sunulacağını sizlerle
paylaşmak isteriz. Veri Merkezleri ve büyük sistem odalarında
sıkça kullanılan ürünlerden bir tanesi de Statik Transfer
Anahtarı’dır. Bu ürünler bir sistemi en az iki farklı şebekeden
besleyebilmek için kullanılırlar. UPS’den farkı akülerinin
olmamasıdır ve 1 şebeke girişi değil 2 şebeke girişi olmasıdır.
STS, seçilmiş şebekeden yükü beslerken olası bir dalgalanma
veya bozukluk durumunda otomatik olarak 5 ms gibi kısa
bir sürenin altında ikinci şebekeye geçmektedir. UPS’lerden
farklı olarak kısıtlı bir süre değil sürekli besleme sağlayabilmektedir. Buna karşın kullanıldığı yerlerde birden fazla
elektrik kaynağı olması gerektiğini tekrar belirtmek gerekir.
Ayrıca birden fazla kaynak ve birden fazla yükü beslemek için
farklı topolojiler oluşturmak da mümkündür.
Tescom olarak monofaze 32A ile 120 Amper aralığında;
trifaze 50A ile 800A aralığında STS çözümlerimiz mevcuttur.
Tescom Kesintisiz Güç Sistemleri, günlük yaşantınızın elektrik
kesintilerinden etkilenmemesi için çok farklı sektörlerde ve
tesislerde 30 yıldan fazla bir zamandır varlığını sürdürmekte
ve yeni trendler doğrultusunda en yeni teknolojileri hizmetinize sunmaktadır.
XXBilgi için Ref No: 54128

Pedallı Türbin Debimetre
Pedal Pervanesinin Dönme
Hareketiyle Ölçüm

Lonca tarafından piyasaya sağlanan Comac Cal FPW Pedallı
Türbin Debimetre sıvılarda akış ölçümü için tasarlanmış,
basit, ekonomik çözümdür. Katı partikül içermeyen sıvılarda
0,3÷6 m/s akış hızında sürekli ölçümde kullanılır. Pedal
pervanesinin dönme hareketiyle ölçüm yapılır. Piyasanın ihtiyacı olan yüksek kaliteli, kullanımı basit ve emsallerine göre
uygun fiyatlı ürünlerdir. FPW05 /FPW10 /FPW20 modellerinin sahip olduğu opsiyonlar incelendiğinde;
-FPW05 paddle wheel flow meter frekans çıkışına sahiptir.
- FPW10 paddle wheel flow meter switch çıkışına sahiptir.
- FPW20 paddle wheel flow meter switch ve 4...20mA
çıkışına sahiptir.

Avantajları:
* Uzun kullanım süresi.
*Geniş uygulama alanı
*Endüstriyel tasarım
*Basit kurulum
*Manyetik parça içermez
*Tamamı paslanmaz
*Seçilebilir çıkış sinyali
*Kolay kullanım
*Harici manyetik alandan etkilenmez
XXBilgi için Ref No: 54123
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Özel Uygulamalar için Sıvı
ve Gaz Ölçme Cihazları
Radar Seviye Transmitteri, Türbin
Debimetre, Şamandıralı Plastik Akışölçerler
Bass Intsruments, LPRS Serisi, 26 GHz Radar Seviye
Transmitteri , temazsız seviye ölçmek için tasarlanmış asit,
kimyasallar ve tüm aşındırıcı sıvılarda kullanabileceğiniz,
ağır şartlara dayanıklı seviye ölçme enstrümanlarıdır. Standart 4-20 mA çıkışı ve HART iletişimi mevcuttur. Üzerindeki
gösterge sayesinde seviye bilgisi okunabilir. Tuş takımıyla
da bütün parametreler ayarlanabilir. IP67 korumasıyla dış
ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Aşırı tozlu ortamlar için
opsiyonel basınçlı hava girişi vardır, bu basınçlı hava girişini
belirli aralıklarla hava vererek anteni temizlenebilir. Ayrıca
anten açısı ayarlanabilir olduğu için akışkanın eğimine göre
ayarlanabilir.
Türbin Debimetre-TDSS
Bass Instruments, TDSS serisi paslanmaz türbin debimetreler, düşük viskoziteli sıvılar için tasarlanmış pulse çıkışlı
debimetrelerdir. Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı TDSS
türbin debimetreler, opsiyonel 4-20 mA veya 0-10V DC
çıkışları da mevcuttur. Dayanıklı tasarımıyla bir çok proseste

tercih edilirler. Üzerinde LCD gösterge opsiyonuyla anlık ve
toplam akışları lokal olarak izleyebilirsiniz. Hidrolik hatlardaki yüksek basınçlar için 400 Bar’a kadar dayanabilen serisi
bulunmaktadır.
PF serisi Şamandıralı Plastik Akışölçerler
Bass Instruments, PF serisi Şamandıralı Plastik Akışölçerler,
Su, Atık Su, Hava, Gazlar, Kimyasal Proses Sistemi, Endüstriyel Akış Sistemi gibi benzer özellikler taşıyan akışkanların,
bunun yanında hava veya azot gibi gazların anlık debisini
ölçmek için tasarlanmış düşük maliyetli debimetrelerdir.
Komple plastik tasarımıyla hafif , aynı zamanda dayanıklıdırlar. Bağlantıları yapıştırma veya dişli olan PF serisi
Şamandıralı Plastik Akışölçerler çok kısa sürede tesisata
bağlanabilir. İçerisinde şamandıranın gezdiği klavuz çubuk
yoktur. Böylece olası takılmaların veya tıkanmaların önüne
geçilmiş olur. Plastik ürünlerde dayanma sıcaklığı ile dayanma basıncı ters orantılıdır. Akışkana göre gövde malzemesi
Polisülfon (PSU) ve Polikarbonat (PC) olarak seçilebilir.
XXBilgi için Ref No: 54134

Kablo Giriş Çerçevesi
Aletsiz Ve Çok Basit Yapılabilen
Montaj Veya Vidalama
Kasım sonu itibariyle, Eschach merkezli icotek şirketi, etkin
kablo girişinin yeni bir sınıfını lanse ediyor: ve Şirket Müdürü
Philipp Ehmann diyor ki; “Aletsiz takılan KEL-QUICK serisinin
yeni gelişimiyle birlikte ortaya ‘standartları yeniden belirleyen’ bir ürün çıktı!”. Üzerinde bütünüyle yeniden çalışılan
kablo giriş çerçevesi, hızlı ve sorunsuz girişi ve aynı zamanda soketli kabloların, boruların ve pnömatik hortumların
sızdırmazlıklarını sağlayan oldukça kompakt bir sistemdir.
Şu ana kadar üreticinin piyasada yaygın olarak kullanılan ve
piyasada kendine yer edinmiş olan QT serisi kesik insert’leri
kullanılmaktadır. Diğer özelliklerinin yanı sıra yeni olan,

donatılmış çerçeveye takılabilen, baş taraflı dış kapaktır.
KEL-QUICK serisi, 24-/16-/10- kutuplu sanayi tipi konektör
boşaltımlarına ve de 36 x 46 mm ebadındaki boşaltımlara
takılabilmektedir. Aletsiz ve çok basit yapılabilen montaj
ya vidalama ile veya KEL-SNAP çerçeveye takma şeklinde
gerçekleştirilir. Sonradan ilave donanım ve bakım çalışmalarını yapmak çok kolaydır ve soketli kabloların garantileri
bozulmaz.KEL-QUICK-E ile ayrıca tek sıralı model olarak da
mevcuttur. KEL-OUICK serisi birçok kabul ve sertifikaların
yanı sıra IP54 ve UL sertifikasını almıştır.
XXBilgi için Ref No: 54141

Arka Fon
Bastırmalı Sensörler
Risksiz İnfrared LED Çıkışı Ve Dahili
Yeşil Led Pointer’a Sahip
ANT Mühendislik’in distribütörlüğünü yaptığı Datalogic
firmasının uçuş süresi teknolojisine dayalı olarak geliştirilen
S65-M, 5m mesafeye kadar nesneleri kolaylıkla algılayabilir.
Algılamada hassasiyet ve güvenilirliğin ön planda olduğu
uygulamalarda ideal çözümdür. Yenilikçi çip teknolojisi ve
risksiz Kızılötesi LED emisyonu sayesinde lazer ürünlerine
kıyasla hem fiyat hem de güvenlik avantajları sağlar. Sensör
ayarı, üzerindeki yeşil LED göstergesiyle kolay ve hızlı bir
şekilde yapılır. S65-M sensörünün kullanıcı arayüzü basit
ve sezgiseldir. Ürün bağlanabilirliği esnektir. Üzerinde iki
adet seçilebilir PNP veya NPN çıkışı mevcuttur. IO-Link V1.1
bağlantısına sahip modeller de mevcuttur. Dayanıklı ve
kompakt gövdesi IP67 korumasına sahiptir ve boyutları 50

x 50 x 24 mm’dir. Bu nitelikleri S65-M sensörünü Otomatik
Depo, Paketleme, Otomotiv, Nakliyat & Lojistik, Paketleme ve
Konveyör hatları için ideal ürün haline getirir.
Temel Özellikleri; 5 m’ye kadar uzun mesafe arka fon bastırmalı algılama. Hassas ve güvenilir algılamada ekonomik
çözüm. Risksiz infrared LED çıkışı ve dahili yeşil LED pointer.
2 adet bağımsız ve tamamen programlanabilir çıkış. NPN/
PNP veya IO-Link bağlantı destekleyen modeller. Dayanıklı ve
sağlam plastikten 50 x 50 x 24 mm kompakt gövde. Kullanılabilecek Uygulamalar; Konveyör üzerinde belirli bir mesafede var/yok kontrolü. Problemli arka fonlarda kritik cisim
algılama. Paketleme sektöründe pozisyonlama görevleri.
XXBilgi için Ref No: 54131

Otomatik Sigortalar

Elektrik Tesisatında Etkin Koruma
VİKO Otomatik Sigortalar, elektrik dağıtımı ile ilgili konut,
ticari ve endüstriyel uygulamalarda sürekli gelişmekte olan
ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış olup, elektrik tesisatında etkin ve güvenilir bir koruma sağlar. Bağlı bulunduğu
elektrik tesisatını aşırı akım ve kısa devrelere karşı koruyan ve
sistemi kumanda etmeye yarayan bir üründür. VİKO Otomatik
Sigortalar, termik ve manyetik koruma özellikleriyle, B ve
C tip açma karakteristiğinde, 3kA, 4,5kA, 6kA ve 10kA kısa
devre kesme kapasitelerinde üstün ve tam koruma sağlar.
İhtiyaca uygun, 1 amperden 125 ampere kadar beyan akım
değerlerinde, aksesuar kullanımına uygun yapısıyla ve 1, 2, 3
ve 4 kutuplu kullanım seçeneği bulunmaktadır.
Teknik Özellikler
• 1P - 1PN - 1P+N - 2P - 3P - 3P+N - 4P kutup seçenekleri
• B ve C tip açma karakteristiği
• 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A beyan
akım değerleri

• 3kA, 4.5kA, 6kA ve 10kA kısa devre kesme kapasitesi
Yapısal Özellikler
• Yüksek kesme kapasitesine göre dizayn edilmiş gövde yapısı
• Düşük güç tüketimi ile enerji tasarrufu
• IP 20 sınıfı elle temasa karşı yüksek korumalı bağlantı
terminalleri
• Kablo, iğne ve çatal tipi busbar girişine uygun bağlantı
terminalleri
• Oluşan etkin arkı söndürmek için 12 plakalı hücre
• Hatalı kablo bağlantısını önlemek için korumalı terminaller
• Sigorta üzeri etiket yeri
• ON-OFF ihbar göstergesi
• Uzun ömür için AgC4 kontak yapısı
• Tek kutup yapısında faz + nötr seçeneği
• Geniş aksesuar çeşitleri
XXBilgi için Ref No: 54130
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Kaynak Teknolojisi İçin Yenilikçi Çözümler
Geleceğin Ağ Bağlantılı Ve Bilgisayar Kontrollü Fabrikalarına En İyi Şekilde Entegrasyon
güncel Fronius Perfect
Welding tasarımları, ağ
iletişiminin ve dijitalleşmenin yansımasıdır. Bu şekilde
kullanıcılar, daha hızlı, daha
esnek ve çok daha uygun
maliyetli bir üretimden
faydalanmaktadırlar.

Endüstri 4.0 zamanını
yaşadığımız bugünlerde
Fronius, kaynak teknolojileri için yenilikçi çözümler
sunmaktadır. Endüstri 4.0,
kaynak teknolojisi de dahil
olmak üzere üretim proseslerini temelinden değiştirmiştir. Kaynak sistemlerini
geleceğin ağ bağlantılı ve
bilgisayar kontrollü fabrikalarına en iyi şekilde
entegre edebilmek için
yeni işlevlere ve özelliklere
ihtiyaç duyulmaktadır.

kineler, üretim sistemleri, iş
parçaları, hammaddeler ve
imal edilen ürünler dünya
çapında birbirleriyle bağlanabilir ve güçlü bir iletişim
kurmabilir. Her geçen gün
daha da yüksek performanslı işlemciler, sensörler
ve kontroller sayesinde bu
karmaşık sistemlerin güvenilir bir şekilde kullanılması
mümkün hale gelmektedir.

Bu nedenle güç kaynağı
üreticilerinin odakları da
değişmektedir: Başarının
Endüstri 4.0, üretim proses- anahtarı yıllar boyunca
elektriğin dönüştürülmelerini temelinden başlasiyken, artık günümüzde
yarak daha şeffaf, daha
kaynak prosesinin dijitalhızlı ve daha güvenli hale
leştirilmesi bunun yerini
getirmektedir. Bu sayede
küçük seri üretimler de eko- almıştır. Gelecekte ise
nomik hale gelebilmekte ve iletişim, eş zamanlı veri
aynı yüksek kalitede üretim kontrolü, veri depolama,
yapılabilmektedir. Endüstri siber güvenlik ve akıllı
4.0, kapsamlı bir dijitalleş- insan-makine arayüzleri
gelişimin itici kuvvetlerini
me ve güçlü bir bağlantı
oluşturacaktır. Parametre
kurmayı kapsamaktadır:
İnsanlar, bilgisayarlar, ma- optimizasyonu veya sarf

WeldCube: Kaynak verilerinin analiz edilmesi
ve proseslerin iyileştirilmesi
Kaynak teknolojisinde
veri işleme ve analizi en
ön sırada yer alır: Modern
kaynak sistemleri, akım,
voltaj veya tel sürme,
kaynak hızı ve süresi, ark
ve dinamik düzeltme veya
malzeme yönetimi gibi ya- iş numaraları hakkında bilzılım araçları, daha baskın gileri tespit eder. Bu veriler
bir role bürünecektir. Buna ışığında prosesler iyileştikarşın donanım biraz daha rilir ve hataların meydana
gelmesi engellenir. Buna ek
arka planda kalmaktadır.
olarak kullanıcılar kaynak
Tabii ki hatasız çalışması
önceden olduğu gibi bir ön sistemlerini kolaylıkla ağ
iletişimine sahip olur ve
koşuludur.
otomatik üretim ortamına
Fronius için dijital dönüşüm entegre edebilirler. Fronius
bu amaç doğrultusunda
şirket stratejisinin vazgeçilmez bir unsurudur. 20 yıl WeldCube dokümantasyon
ve veri analiz sistemini
öncesinde Fronius, TransPuls Synergic (TPS) ile paza- geliştirmiştir. En önemli
kaynak bilgilerini hazır hale
ra ilk kez tam dijitalleşmiş
bir güç kaynağı sunmuştur getirir ve bunları kolayca
ve birkaç yıl geçtikten sonra anlaşılabilecek bir şekilde
sunar. 2018 yılı ile beraber
bir sonraki neslini gelişbu sistem, tesis sürümüyle,
tirmeye başlamıştır. Güç
yani sadece yazılım çözümü
kaynağı 2013 yılından bu
yana TPS/i, bir yüksek per- olarak da temin edilebilecektir.
formanslı işlemci ve buna
ek olarak yüksek hızda veri
WeldCube’un kapsamlı
yolu barındırmaktadır. Bu
şekilde kullanıcılar çok daha işlevleri, çok yönlü kullanım
fazla veriyi daha kısa sürede olanakları sunmaktadır:
Güç kaynağının gerçekleşen
aktarabilmektedir; bu da
Endüstri 4.0 için en önemli değerleri, her bir dikişte,
hem makineye yönelik hem
koşullardan biridir. Ayrıca
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işarete tutarak uygulama
üzerinden Virtual Welding
ile ilgili videolara, kaynak
prosesinin 3D simülasyonlarına veya sanal kaynak
eğitiminin avantajlarına
yönelik açıklamalarına
ulaşabilmektedir. Virtual
Welducation Basic App,
Android ve iOS için ücretsiz
olarak sunulmaktadır.
WeldConnect: Uygulama
çözüme bir adım
alırlar. Sonuçlar objektif bir ile
Fronius, yüksek malzeme
de iş parçası düzleminde
Fronius
WeldConnect
ve imalat giderlerine sahip şekilde puanlara göre deüst seviyede belgelenuygulaması,
kullanıcıları
ğerlendirilir; bu şekilde şef- ilgili uygulama
mektedir. Bu uygulamalar, kaynak eğitimini kolayiçin uygun
sürekli olarak denetlenebilir laştırmak için kullanıcılara faflık sağlanır ve motivasparametreleri
eşleştirerek
yon artar. Ayrıca öğrenciler manuel kaynak yapımında
ve değerlendirilebilirler. İş kaynak dünyasını sanal
kişisel bilgi birikimlerini ve destekler. Bu kapsamda
ortamda tanıtan, Virtual
verileri gibi ayar değerleri
imalatlarını dijital olarak
Welducation adı altında
aynı şekilde izlenebilir,
kullanıcılar, kaynak prosesi,
kaydedebilir ve sistem
çözümler sunmaktadır.
denetlenebilir ve sistem
kalınlığı, kaynak
içerisinde saklayabilirler. Bu malzeme
tarafından güç kaynağının Kalbi, Virtual Welding
hızı,
dikiş
geometrisi, ana
simülasyon platformudur: şekilde alıştırmalar kişiye
kullanım ömrü boyunca
malzeme,
ilave malzeme
kaydedilebilir. Yeni Fronius Platform sayesinde, pahalı özel olarak belirlenebilir ve ve koruyucu
ile birlikte
katılımcıya özel bilgi seviye- kullanılan güçgazkaynağını
sarf malzemeler kullakaynak sistemi platformu
sine göre tespit edilebilir.
nılmadan ve yaralanma
TPS/i ile birlikte buna ek
belirtirler. Verilerin girilolarak işlerin merkezi olarak riskleri oluşmadan manuel
mesi ya elle ya da malzeme
Sanal eğitimi destekleve robot destekli kaynak
oluşturulması, düzenlenüzerindeki QR kodunun
mesi ve karşılaştırılması da proseslerinin gerçeğe yakın mek için Fronius, Virtual
akıllı telefon ile taranmaWelducation Basic App
mümkün hale getirilmiştir. bir şekilde uygulanması
gerçekleştirilebilir.
Çeşitli değerler farklı dosya mümkün olmaktadır. Ekran uygulamasını geliştirmiştir. sıyla
Bu
şekilde
WeldConnect
biçimlerinde dışa aktarıla- ve platforma sahip bir bilgi- Uygulama, akıllı telefonlar hızlı ve hassas
bir şekilde
bilirler veya doğrudan yaz- sayar terminalinde kullanıcı ve tabletler üzerinden kay- erime gücünü ve
girişini
dırılabilirler. Akıllı istatistik plastik bir iş parçasına göre nak ile ilgili önemli bilgileri hesaplar ve uygunısıkayaktarır ve ürün bilgilerini
ve filtre işlevleri sayesinde, pozisyon alır, tasarımı ve
nak çözümü için bir öneri
interaktif olarak öğreniletamamen kullanıcının özel işlevi açısından orijinalinoluşturur. Bu şekilde güç
ihtiyaçlarına uygun olarak den farksız bir torç ile sanal bilir hale getirir. Program,
kaynağına veya doğru
kişiye özel analizler gerçek- bir kaynak dikişi gerçekleş- Fronius tarafından sanal
parametrelere erişim artık
tirir ve bu işlemler ekranda kaynak yapma için gelişleştirilebilir. Ağ bağlantısı
uzun sürmez. Sonuçlar kaytirilmiş, MagicFolder ile
üzerinden WeldCube kuru- grafiksel olarak gösterilir.
dedilir, kablosuz olarak iş
adlandırılan, arttırılmış
lumu ile 50 güç kaynağına Bir 3D gözlük sayesinde
olarak TPS’i güç kaynağına
gerçeklik uygulamasıyla,
gerçeğe yakın bir görüntü
kadar bağlantı kurulabilir
aktarılır veya e-posta olarak
ve sonuçlara bilgisayarlar- elde edilir. Opsiyonel olarak bir oyun ve bilgi yarışiş arkadaşları veya dostlarla
ması üzerinden konunun
dan, taşınabilir tablet veya Virtual Welding aynı zapaylaşılır. Kullanıcılar, kolay
cep telefonlarından ulaşıla- manda entegre bir gözlüğe eğlenceli bir şekilde
rehberli işleyiş ve
öğrenilmesini hedeflemiş- kullanım,
sahip kaynak kaskı ile de
bilir. Bu şekilde WeldCube
bu
şekilde
uygun kaynak
tir. MagicFolder’ın kullakaliteli bir üretimi destekler geliştirilebilir.
çözümlerinin
hızlı yapılannımı çok kolaydır ve yeni
ve işleyişlerin sürdürülebilir
dırması
gibi
avantajlardan
Virtual Welding broşürü ile faydalanır. WeldConnect
bir şekilde iyileştirilmesini Dokunmatik ekran üzebirlikte çalışır: Her sayfada aynı şekilde Almanca ve
sağlar ve maliyetleri ölçüle- rinden kullanım kolay ve
resim şeklinde işaretler
sezgiseldir. Alıştırmalar
bilir hale getirir.
dillerinde Android
sırasında kaynak öğrencile- bulunmaktadır. Ek bilgilere İngilizce
ve
iOS
cihazlarında
ücretsiz
ulaşabilmek için okuyucu,
ri, sanal bir eğitmen olan,
Virtual Welducation:
olarak
sunulmaktadır.
önemli ipuçları ve yardımlar akıllı telefonunun veya
Kaynak dünyasına
gösteren “Ghost”tan destek tabletinin kamerasını bu
kolayca giriş yapın
XXBilgi için Ref No: 54108
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Kullandığınız PLC ve Haberleşme Protokolü ne olursa olsun,
Beckhoff’ta uygun bir I/O çözümü mutlaka bulursunuz.
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