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TEZGAH BÝNDÝRMESÝ ALGILAMA MODÜLÜ

Tezgah üzerinde rapid hýzda olabilecek bindirmeleri gerçek zamanlý olarak 3-eksende

algýlama yapabilen vibrasyon sensörü ile algýlayarak 1- milisaniyenin altýndaki tepki süresi ile tezgaha Acil stop 

üzerinden dur komutu vererek tezgahý durduran sistemdir. 

Bu þekilde bindirmeler sonucu (iþmili, rulman, fikstür, büyük çaplý takým kýrýlmasý, vd.) hasarlarý minimize ederek

tezgahý korumaktadýr. 

(tezgah çalýþýrken)  

Tezgah bindirmesi sonrasý oluþacak her türlü 

maddi (iþgücü kaybý, tezgahýn bakým beklemesi, iþin zamanýnda yetiþememesi vd.) hasarlar yanýnda tezgah

kalibrasyonunun tekrar eski haline gelmeyeceði unutulmamalýdýr. 

ÖNEMLÝ: Sistem uygulamasý haricen yapýlmakta olup, tezgah garantisini etkileyen bir uygulama deðildir.

(USA/ITALYA)

1'000 - 5'000 € 

PULSE NG  Bütün iþleme tezgahlarý, Robotlar ve köprülü vinçler için 
"Hava yastýðý" ve "Kara kutu" 

AVANTAJI:
Titreþim kaynaklý limit aþýmý 

gösteren bütün olaylarýn 

uçaklardaki kara kutu gibi 

saklamasý ve hiçbir þekilde 

silinememesi

Gerçek zamanlý bindirme 

algýlamasý ve 1 milisaniyenin 

altýndaki anýnda reaksiyon 

süresi ile iþmili, takým, 

iþparçasý ve diðer parçalar 

üzerindeki hatanýn minimize 

edilmesi

Düþük maliyetle yüksek 
tasarruf potansiyeli ve 
yapýlan yatýrýmýn kýsa zaman 
içinde geri dönüþüm 
garantisi

Geliþtirilmiþ çalýþma süresinin 

daha fazla iþ üretimi ve 

verimlilik dolayýsý ile 

muhtemel ilave tezgah 

yatýrýmýnýn azalma olanaðý 

sunmasý

Tezgah ve iþleme onayý ve 
kýsýtlayýcý operasyon 
þartlarýnýn en aza indirilmesi

YENÝ NESÝL



TAKIM KIRILMASI ve AÞINMASI MODÜLÜ

Tezgahta parça iþlenirken gerçek zamanlý izleme ile iþleme sýrasýnda takýmlarýn çektiði gücü (1mm matkap ucu 

kýrýlmasýný algýlayabilecek hassasiyetteki) çok hassas güç sensörleri ile ölçen sistemdir. Özelikle seri üretim ve tek 

operatörün birden fazla tezgaha baktýðý durumlarda olasý takým kýrýlmasý ve aþýnmasý problemlerinde tezgahý 

hemen yada çevrim sonunda durdurarak üretimdeki otomasyonunuzda sað kolunuz olmaktadýr. Bu sistemde, 

takýmlarýnda sisteme tanýtýlmasý gerektiðinden PLC yazýlýmý gerektirmektedir. Bu konuda gerekli izin için tezgah

firmasýyla görüþmeniz gerekli olup teknik ve diðer konularda tarafýnýza yardýmcý olunacaktýr.

KABLOSUZ BAKIM SETÝKESTÝRÝMCÝ 

Sistem her türlü tezgahta uygulanabilen tamamen taþýnabilir bir ürün olup, kullanýlan sensörün 

vibrasyon özelliði ile 3 eksende algýlama yapan bir settir. Sonuç olarak;

    - Ýþmili arýzalarý, 

    - Tezgahlardaki eksen bozukluklarý, 

    - Tezgah terazisi,

    - Rulman ve vidalý mil problemleri, 

    - Hareketli aksamlarda oluþan vibrasyonlar,

    - Sürücü motorlarda oluþan vibrasyon ve hareket problemleri tespit edilebilmektedir.

Yapýlan ölçümler bir sonraki bakýmda kullanýlarak oluþan veya oluþma baþlangýcýndaki problemlerin farkýný görerek

uygulama kolaylýðý ile koruyucu bakým kapsamýnda önceden arýza tespitinde kullanýlmaktadýr.

(USA/ITALYA)

TEZGAH VERÝMLÝLÝK RAPORLAMASI

- Tezgah Durma süreleri,

- Tezgah Bekleme süreleri,

- Tezgah fiili iþleme süreleri,

- Tezgah ile ilgili (Soðutma suyu hatasý gibi) istenen her türlü alarm uyarýlarý

Cep telefonunuz üzerinden Pratik ve Yenilikçi tezgah izleme sistemi

Tezgahlarda anlýk durumu bilmenin ve ekipmanlarý korumanýn en kolay hali
Sistemden alýnabilecek bilgiler;

    Tüm fabrikada üretim izlenmesi ve 
bakým planlamasý

    CNC veya CNC olmayan tezgahlarda 
Otomasyonel ve bütün üretim 
ekipmanlarýnda kullanýlabilir.

    Anormal/Aþýrý tezgah titreþimlerinin 
algýlanmasý,

    LAN ve Kablosuz baðlantý üzerinden 
IPHONE,NOKIA, SAMSUNG gibi deðiþik 
elefonlar ile baðlantý kurulabilme olanaðý,

    Verimli ve kullanm kolaylýðý olan yazýlým,
PC ve Mobil cihazlarda gerçek zamanlý 
güncelleme,
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