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SMC Kurumsal Müşteri Yöneticisi, 
SMC’deki iletişim kişinizdir. Bu kişi 
kurumsal merkez sponsorlarınız, 
mühendisleriniz ve tüm üretim 
tesisleriniz ile yakın iş birliği 
içerisinde çalışarak ortak program 
hedeflerinin tümünü oluşturur, 
yönetir ve yürütür.

Yerel üretim tesislerinizin tamamını 
desteklemek adına SMC’nın 83 
ülkede 6.000’den fazla yerel satış 
mühendisi bulunur.

SMC, Kurumsal Müşterilerimiz 
için modern hale getirilmiş bir 
Enerji Tasarrufu Değerlendirme 
programı geliştirdi. Amacımız, 
yenilikçi çözümler sunarak fabrika 
ortamındaki basınçlı havanın israf 
edilmesini önlemektir.  

SMC, tesis seviyesinde makine analizi 
yaparak makine performansını 
iyileştirir, israfı tespit eder, hurda 
oranını azaltır ve hattın verimliliğini 
artırır.

SMC, tesis seviyesinde depo 
değerlendirmeleri yaparak tedarikçi 
sayısını küçültür, tekrarlamaları 
ortadan kaldırır, ekipmanları standart 
hale getirir, kritik yedek parçaları 
tespit eder ve maliyet tasarrufu 
sağlayan çözümler sunar.

ÖZEL 
KURUMSAL 
MÜŞTERİ 
YÖNETİCİSİ

HAVA TÜKETİMİNE 
YÖNELİK ENERJİ 
TASARRUF 
DEĞERLENDİRMELERİ

YEREL FABRİKA 
DESTEĞİ 

MAKİNE ANALİZİ 
DEĞERLENDİRMELERİ

TASARIM 
MÜHENDİSLİK 
DESTEĞİ

DEPO VE STOK 
DEĞERLENDİRMELERİ

33

Secondly, we analysed the different pressure level demand. After testing, we concluded that pressure could be lowered in every 
area without compromising on performance. 

The biggest impact occurred in the palletising area, where a robot groups boxes into pallets through a vacuum system. 

Ejectors could still achieve their maximum suction fl ow and vacuum pressure with a 0.35 MPa supply pressure.

Clamping: 0.6 MPa
Assembly: 0.55 MPa
Packaging: 0.55 MPa
Palletising: 0.35 MPa

ZK2 Vacuum Ejectors, with energy-saving function, ensures vacuum generation only when the pressure level is below the set value. 
The customer installed units in the palletising area, where only 10 % of the time was required for vacuum generation. ZK2 Series 
saved 90 % of the air consumption in that area.

Adsorption time: 0.6 sec/cycle
Ejector air consumption: 58 l/min∗

∗ Value with the new supply pressure of 0.35 MPa

Purchasing part: ZK2A12K5KW-06 (2 units)

We designed an air circuit for the actuators located in the crimping and assembling areas. Our customised concept, allowed 
recycling the released air to be reused to perform the return stroke.

This ad hoc circuit allowed reducing air consumption by 40 %.

Reduction in the working pressure level

Reduction in vacuum

Released air recovery

Operation Stage €/year

Actuation

Crimping 2,967

4,548Assembly 1,464

Packaging 117

Leakage

Crimping 1,076

3,542Assembly 2,219

Packaging 247

Blowing Crimping 2,421 2,421

Vacuum Palletising 490 490

Total 11,001 €/year

Operation Stage €/year

Vacuum Palletising 33

Total 10,544 €/year

Operation Stage €/year

Actuation
Crimping 1,780

Assembly 937

Total 8831 €/year

Total consumption savings  4 %

Total consumption savings  18 %

Total consumption savings  16 %

Mühendislerinizi tam anlamıyla 
destekleyebilmek adına SMC, yeni 
ürün ve çözümler geliştirebilen 
1600’den fazla Ar-Ge mühendisine 
sahiptir.  SMC, mevcut ekipmanları 
hızlı bir şekilde özelleştirerek/
değiştirerek tasarım standartlarına 
veya özel uygulamalara uygun hale 
getirebilir. 
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SMC, Mühendisleriniz ve yerel 
tesislerle birlikte çalışarak ISO 13849-
1 ve diğer Makine Direktiflerine 
uygun tesis güvenlik güncellemeleri 
sağlamak üzere tasarım desteği 
sunar.

SMC, özel çözümlerini entegre 
ederek OEM Makine tedarikçilerini 
destekler. SMC, yeni makinelerin 
veya hatların zamanında teslim 
edilip devreye alınmasını sağlamak 
amacıyla fiyatlandırma desteği, 
yenilikçi tasarım desteği ve SMC proje 
yönetimi imkanı sunar.  

SMC, yeni OEM makineleri alan yerel 
fabrikalarla çalışarak üretimden önce 
tüm kritik parçaların tesiste mevcut 
olmasını sağlar.

SMC, yerel tesislerin tümüyle iş birliği 
yaparak çok kullanılan pnömatik 
ekipmanları belirler.  SMC, arıza modu 
analizi yapıp sağlam alternatifler 
sunarak ekipmanlarının kullanıldığı 
makinelerde performansın ve çalışma 
süresinin iyileşmesini sağlar.

SMC, Kurumsal Müşterilere yönelik 
uygulama başarılarının tümünü İyileştirme 
Faaliyeti Raporlarına (IAR) kaydeder.  
Bu IAR’ler, uygulamanın tek sayfalık bir 
özetidir; operasyonel iyileştirmeleri, 
enerji tasarruflarını, maliyet tasarrufu 
detaylarını veya tesis süreci iyileştirmelerini 
belirtir. Bunlar, faaliyeti çoğaltmak adına 
sizlerin tesislerinde de paylaşılmak üzere 
tasarlanmıştır.

SMC; pnömatik ekipmanlara, 
elektrikli iş elemanlarına, 
enerji tasarrufuna, optimum 
makine tasarımına ve TPM 
metodolojilerine ilişkin birçok 
konuda, özelleştirilmiş yerinde 
ve çevrim içi eğitim sunmaktadır.

MAKİNE 
GÜVENLİĞİ 
DESTEĞİ

ÇOK KULLANILAN 
YEDEK PARÇALARIN 
ANALİZİ

OEM MAKİNE 
TEDARİKÇİSİ 
DESTEĞİ

İYİLEŞTİRME 
FAALİYETİ 
RAPORLARI

YENİ OEM 
MAKİNELERİ İÇİN 
KRİTİK YEDEK 
PARÇALAR

YERİNDE VE 
ÇEVRİMİÇİ 
EĞİTİMLER
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Secondly, we analysed the different pressure level demand. After testing, we concluded that pressure could be lowered in every 
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saved 90 % of the air consumption in that area.
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This ad hoc circuit allowed reducing air consumption by 40 %.

Reduction in the working pressure level

Reduction in vacuum

Released air recovery

Operation Stage €/year

Actuation

Crimping 2,967

4,548Assembly 1,464

Packaging 117

Leakage

Crimping 1,076

3,542Assembly 2,219

Packaging 247

Blowing Crimping 2,421 2,421

Vacuum Palletising 490 490

Total 11,001 €/year

Operation Stage €/year

Vacuum Palletising 33

Total 10,544 €/year

Operation Stage €/year

Actuation
Crimping 1,780

Assembly 937

Total 8831 €/year

Total consumption savings  4 %

Total consumption savings  18 %

Total consumption savings  16 %



Daha fazla bilgi almak için:

SMC Turkey Otomasyon A.Ş
Halkalı Merkez Mahallesi,
Basın Ekspres Caddesi

Capital Tower No:9 Kat:11,
34303 Küçükçekmece- İstanbul / TÜRKİYE

Telefon: 0212 489 04 40
Fax: 0212 489 04 37

satis@smcturkey.com.tr
www.smcturkey.com.tr


