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Yüz yıldan uzun süre önce, Henry Ford pazara uygun bir hamle yaptığından emindi. 
Günümüzde bu söz biraz iddialı gibi dursa da o zamanlar farklıydı. 20. yüzyılda 
üreticiler, müşterilerin heves ve isteklerini dikkate almak zorunda olmadan, piyasaya ne 
tür bir ürün sunacaklarına kendileri karar veriyordu.

Şimdi işler değişti; sektör, müşteri odaklı hale geldi. Seri üretimden seri özelleştirmeye. 
Endüstri 4.0, Geleceğin Fabrikası ve Dijitalleşme gibi birçok isimle anılan yeni bir üretim 
felsefesi.

Müşteriler olarak biz, bireysel, özel yapım ve yüksek kaliteli ürünler talep ediyoruz. 
Kendimizi özel hissetmek istediğimiz için, bu isteğimizi karşılayan üreticilere yöneliyor ve 
onları övüyoruz. Müşteriler olarak talep ediyor, istiyor, beklentiye giriyoruz.

Tedarikçiler olarak, daha verimli olabilmeleri için müşterilerimize uygun fiyatlı ve hızlı 
bir şekilde eşsiz değer sunmaya çalışıyoruz. Rekabet gücünü artırırken aynı zamanda 
piyasadaki değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt verebilecek son derece esnek 
üretim sistemleri tasarlamak istiyoruz. Tedarikçiler olarak temin ediyor, ihtiyaçları 
karşılıyor, uyum sağlıyoruz.

Her şey bizle, yani insanlarla başlayıp insanlarla bitiyor.

“Siyah olmak kaydıyla istediğiniz rengi seçebilirsiniz.”
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Michael losert  
EndüstriyEl UygUlama mErkEzi koordinatörü, 
smC almanya

Akıllı teknolojiler geleceği bizim adımıza 
şekillendirmeyecek; bu teknolojiler bizim 
elimizde ve geleceği şekillendirmek için onları 
nasıl kullanacağımız da bize bağlı. Buradaki 
asıl mesele insanlar bizim bu teknolojilerle ne 
yaptığımızdır.

Ayrıca, Endüstri 4.0, bir katalogdan sipariş 
edebileceğimiz bir şey değildir. Bunun için 
müşterileriyle birlikte çalışarak günümüzdeki 
müşteri odaklı pazarların ihtiyacını karşılayan, 
yetkin endüstriyel otomasyon üreticileri ve çözüm 
üreticileri gerekir. Çünkü mühendisler neyi, 
kimle, ne zaman ve nasıl yapmaları gerektiğini 
bilmelidir.

SMC için bu, müşterilerimiz için pazarlarının 
onlar ittiği uyarlanabilirlik, hız ve özelleştirmeyi 
hayata geçirecek esnek makineler üretmeye 
yardımcı olmaktır. Her gün müşterilerimizle 
yakın iş birliği içinde çalışarak mevcut akıllı 
teknolojileri birlikte uygulamaktır.

Bu yeni senaryonun hayata geçebilmesi adına, 
müşterilerimizin ihtiyaçları oldukça farklı olduğu 
için bizim tarafımızdan da oldukça kapsamlı bir 
esneklik sunulması gerekiyor; yeni ekipmanlardan 
eski makinelerin uyarlanmasına, kestirimci 
bakımdan yapay zekaya birçok unsur bu kapsama 
giriyor. Her müşterinin seviyesi farklıdır. Bizim 
amacımız ise tüm müşterilerimizin ihtiyacı olan 
şeyi elde edebilmesi için onlara ayak uydurmak.

SMC´nin Akıllı Esnekliğinin sizin 
için anlamı:

·  Makineleriniz ve cihazlarınız için haberleşme 
sağlayarak endüstriyel ağda esneklik 
sunmak, böylelikle kablosuz şekilde bağlantı 
kurma hayalini gerçekleştirmek

·  Üretim sürecinizde kesinlik ve güvenilirlik 
sağlamak adına, kestirimci bakım ve durum 
izleme işlevleriyle akıllı bakım 

·  Esnek ve modüler makinelerde hızlı biçim 
değişimi sağlamak adına, sürekli değişen 
piyasa ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilmek 
için  makine ayarlarında esneklik

·  Sürdürülebilir ve saygılı kentsel üretime yönelik 
çevresel taahhüdümüz olan Akıllı Enerji 
Verimliliği.

Bu, son teknoloji işlemeye uygun fonksiyonlar 
ve arayüzlere sahip bileşenler ve çözümlerle 
akıllı üretim yapma şeklidir. Bu sayede makine 
verileriniz, şirketinizin her seviyesi için dünya 
çapında derhal ulaşılabilir olur; SMC sayesinde 
makineniz, Endüstri 4.0’ın gerekliliklerine uygun 
hale gelir.

“Buradaki amaç, 
müşterilerimiz için 
pazarlarının onları ittiği 
uyarlanabilirlik, hız ve 
özelleştirmeyi hayata 
geçirerek esnek makineler 
üretmeye yardımcı 
olmaktır”.
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Akıllı Esneklik

Piyasanın, kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlı özelleştirilmiş ürünler gerektirdiğini, bunu da hemen 
gerektirdiğini; yarının çok geç olabileceğini biliyoruz. Dahası, bu ürünleri çevreye duyarlı bir şekilde 
geliştirmemiz gerekiyor.

İzleyeceğimiz yol çok net: Kentsel üretim anlamında akıllı şirketlerle çalışmak için kendimizi teknolojik 
anlamda değiştirmeliyiz. Şirketlerimizi çok daha temiz, esnek, kestirimci, üretken ve etkili hale getirmek 
adına üretim modelini kalitesini ve verimliliğini arttırmalıyız.

Ürün kataloğumuza bir göz atın, üretim proseslerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olalım. Akıllı ve esnek 
üretim için Akıllı Esneklik.

Endüstriyel ağda 
esneklik

Akıllı bakım

Makine ayarlarında 
esneklik

Akıllı Enerji Verimliliği
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Endüstriyel ağda esneklik

Proses otomasyonu haberleşme protokolleri yüksek kapasite, yüksek hız ve ağ 
entegrasyonu konusunda oldukça avantajlıdır. Üretim prosesiniz boyunca birleştirilmiş 
haberleşme mimarisi; kontrol, hareket, konfigürasyon ve arıza teşhis alanlarında 
uyumlu entegrasyon, mevcut otomasyon yatırımlarının kolayca güncellenmesi... 
Bunlar, şirketinizde ağ kurmaya yönelik olarak proses otomasyon protokolü 
kullanmanın avantajlarından yalnızca birkaçı. 

Ayrıca SMC, her dilde haberleşme yapabilen ve kontrol sistemleri aracılığıyla 
otomasyon bileşenlerine yüksek düzeyde erişim sağlayıp bu sistemlerden yüksek 
düzeyde geri bildirim alabilen ağ çözümleri de sunuyor. Kısacası, proses otomasyonu 
taleplerinize karşılık veren esneklik ve çeşitliliği sağlıyor.

Akıllı fabrikalarda, her şey kablosuz bağlantıya sahip olacak

Endüstriyel kablosuz ağda esneklik

Her şey bulutta olacak. Durum 
verilerine ve bu verilerdeki 
değişikliklere dair analizler, 
gelecekte arıza yapma ihtimaline 
yönelik tahminler, üretim prosesini 
önleyici olmaktan çıkarıp 
kestirimci hale getirerek sağlanan 
daha yüksek kalite.

Geleceğin üretiminin vizyonu budur; 
ürünler, üretim prosesinde kendi 
yollarını bağımsız şekilde bulacaktır.

Akıllı fabrikalarda makineler, cihazlar 
ve ham maddeler haberleşecek ve 
birbirlerini iş birlikçi şekilde kontrol 
edecek; sensörler ve haberleşme 
teknolojileri sayesinde birbiriyle 
bağlantı halinde olacaktır. Siber-fiziksel 
adı verilen bu sistemler, görece uygun 
fiyatlarla müşterilere özel ürünler 
sunacaktır. Oldukça esnek seri üretim 
için değişikliklere kolayca adapte olan 
akıllı modüller.

Ana ürün:  EX600, EX260, EX500, JXCm1,  
JXCm2/m3, ITV Serisi

Diğer ürün:  EX245 Serisi
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Aktüatör
––––––––––––––––––––––––––
EX260-SIL1 Serisi
JXCL1 Serisi
ITV-X395 Serisi
VEX-X115 Serisi

SMC olarak doğru yoldayız; ağ kurma çözümlerimizin sağladığı avantajları kablosuz çalışma imkanıyla bir 
araya getirerek geleceği şekillendirmenize yardımcı oluyoruz. İnovatif ve benzersiz, kablosuz ve merkezden ayrılmış ağ 
çözümümüz EX600-W ile çok daha fazla esneklik ve çeşitlilik.

Otomobil gövdesi kaynağı için yüksek hassasiyet ve mükemmel dayanıklılık sağlamak üzere özel olarak geliştirilen bu 
çözüm, makinenizi daha basit hale getirmenin yanı sıra basit yapılı değişiklikler ve hızlı bağlantılar sunar, tamamen güvenilir 
ve gürültüye dirençli haberleşme sağlar. 

Kaynak ortamları, döner tablalar, robot kollardaki güç aktarımı üretim hattı ve alet değişiklikleri için ideal olan bu çözümü her 
yerde kullanabilirsiniz.

Oldukça revaçta olan bu açık ve noktadan noktaya haberleşme protokolü, internete bağlı makineler kullanmak suretiyle 
üretim prosesini izleyerek dinamik üretim prosesleri sunuyor. Standart kablo tesisatı, gürültü bağışıklığı otomatik ayara veya 
uzaktan daha fazla veri ulaşılabilirliğine (ağ üzerinden direkt olarak geri) sahip tak-çalıştır sensörler, çalışma sırasında arıza 
teşhis yapabilen ve çalışma parametrelerini değiştirebilen bu haberleşme teknolojisinin faydalarından birkaçı. Bu teknoloji, 
özellikleri sayesinde proses verimliliğini artırıyor ve makine erişilebilirliğini iyileştiriyor.

Makinelerinizi duruma uyarlamak için kontrol tarafında masraflı program değişiklikleri yapmanıza gerek yok; SMC IO-Link 
ürününüzle ihtiyaçlarınızda olduğu gibi sadece otomasyonunuzu çalıştırın; uzmanlaşın, hissedin ve çalıştırın. Akıllı makine 
çözümleri için akıllı ürünler.

IO-Link ile endüstriyel ağda esneklik

Ana ürün:  EX600-W Serisi

Sensör
––––––––––––––––––––––––––
ZSE20B(F)-L, ISE20B-L Serisi
ISE7m(G)-L2 Serisi
PF3W-L Serisi
PF3WB/C/S/R Serisi
PSE200A Serisi
D-MP Serisi
ISA3-L Serisi

Master 
––––––––––––––––––––––––––
EX600-X60 Serisi

SMC ile IO-Link: 6 avantaj

1. Verilere dair yüksek erişim

3. Standart kablo tesisatı

5. Kolay cihaz değişimi

2. Ürün arıza teşhisi

4. Uzaktan erişim

6. Güvenlik fonksiyonu

0101010001011

1101001001011

1010111010101

10101110110101

10101110110101
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Uygulamalar

Çözümlerimiz her 
şeyi birbirine bağlar
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Endüstriyel ağda esneklik 
Akıllı Esneklik
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Akıllı bakım

Modern endüstride yalnızca bakım yapmak yeterli değil; bakımı akıllı bir 
şekilde yaparak kaynaklardan ve mühendislik varlıklarından verimli bir şekilde 
faydalanmak çok önemli. Durum verilerini ve bu verilerde meydana gelen 
değişiklikleri analiz edebilmek, gelecekte oluşabilecek arızalar hakkında tahminde 
bulunmamıza olanak sağlıyor. Bu şekilde, üretim prosesini önleyici olmaktan 
çıkarıp kestirimci hale getirerek ciddi anlamda iyileştirebiliyor. 

İzleme, algılama, teşhis… iki kelimeyle özetleniyor Akıllı bakım, Ürünün yaşam 
döngüsünün tamamını akıllı bir şekilde destekleme ve kaliteyi en üst seviyeye 
çıkarma imkanı.

En yakın müşterilerimden birisi, Birinci Seviye bir otomotiv tesisinde 
üretim müdürü olarak çalışıyor. İşle ilgili konuşmalarımızın çoğu, üretim 
ekipmanlarının verimliliği hakkında oluyor. Çünkü ekipmanın güvenilirliği, 
müşterinizin size olan güvenini doğrudan etkiler. Üretken güvenilirlik 
olmadan endüstriyel esneklikte başarılı olmak mümkün değildir.

Üretken organizasyon ve kaynakların (insanlar, zaman, lojistik, ham 
maddeler) gerekli yönetimi çerçevesinde bu müşteri, gösterge olarak OEE 
kullanıyor. Ayrıca, üretim prosesinin de akıllı olup olmadığını görmek için 
OEE’nin asla %80’den düşük olmaması gerektiğini şart koştu. Böylelikle, 
üretim kaynaklarından yüksek seviyede bulunurluk ve performans elde 
edebiliyor.

Şu an OEE %82 seviyesinde; hiç de kötü bir rakam değil. Ancak, bazen 
ulaşamadığı ve bu sihirli rakamının istikrarını bozan gizli düşmanlar 
olabiliyor: GÖRÜLMEYEN OLAYLAR ve önleyici bakıma ayrılan ZAMAN.

Bu müşterinin bakım kesinliğine ve üretim prosesinin güvenilirliğine 
verdiğimiz yanıt netti: Akıllı bakım. 

İçinde bulunduğumuz bu yeni Akıllı Fabrika çağında, bakım uygulamaları, 
destek aracı olarak teknolojiyi kullanmak suretiyle daha yüksek bir 
kavramsal düzeyde ilerliyor.  Müşterilerimizin birçoğu için bu kavramın 
hâlâ oldukça kafa karıştırıcı olduğunu görüyoruz. Ancak, onlara her 
zaman söylediğimiz şey, teknolojik evrimin üretim prosesini karmaşık 
değil, güvenilir ve daha iyi hale getirmesi gerektiği. Amacımız, 
teknolojinin sonuca giden çözümler bulmayı nasıl daha kolay hale 
getirdiğini ve güvenilirliği, sorunun kaynağında nasıl ele aldığını sizlere 
göstermek.
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SMC olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun 
bakım stratejilerini uygulamaya yönelik ana konseptler 
olarak basitleştirme ve esnekliği kullanıyor, bu sayede 
Akıllı Bakım uygulama sürecinde müşterilerimizi 
destekliyoruz:

1.  Hızlı teşhis ve eylem – Düzeltici bakım

Müdahale maliyeti, her zaman için 
bileşen maliyetinden daha yüksektir
Arızanın meydana geldiği noktada “hızlı” 
teşhis yaparak sorunlu bileşenin değişimini 
kolaylaştırın.

2.  Tekrarlayan önleyici bakım işlerini otomatik hale 
getirin ve başka faaliyetlerde zaman kazanın  – 
Önleyici bakım

Bir şeyi kontrol etmek veya yapmak 
için prosesin durmasını beklemeyin; 
böylesi size daha pahalıya mal olur
Önleyici işlemleri otomatik hale getirin 
ve ekipmanda otomatik kontrol sağlayın: 
Aynı anda hem üretim hem doğrulama 
yapın.

3.  Değişimi kontrol ederek sonuçları önceden 
tahmin edin – Önleyici/duruma bağlı bakım

Gerçek zamanlı olarak arıza teşhisi 
yapın ve gelişmeleri analiz edin
Verilerde değişiklik yaparak farklı teşhisleri 
yönetebilirseniz arızayı önceden tahmin 
edebilirsiniz; bu durumda, önceden belirli 
ekstra ekipmanlarla elde etmiş olduğunuz 
bilgileri verirsiniz.

4.  Yeni teknolojiler kullanın ve ürünleri yeniden 
tasarlayarak orijinali güvenilir kılım  – RCM 
bakım

Sorunun kaynağının ne olduğunu 
kendinize sorun, bunun üzerine 
düşünün ve durumu güvenilir hale 
getirin.
Kaynağını bulduktan sonra, sorunun 
nedenine daha geniş bir perspektifle 
bakarak bu kaynağı sizin kontrol edip 
etmediğinizi anlamaya çalışın. 

alberto Morán  
İnovasyon yönEtiCisi, smC İspanya
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Analog veya dijital, basınç veya akış... Üretim 
hattınızda ve çevresinde olup bitenlerle ilgili olarak size 
bilgi veren sensör ve anahtarlardan oluşan kapsamlı 
bir portföy. Hepsi de her duruma uyum sağlayan 
ekstra özelliklere sahip.

Prosesinizin her zaman sorunsuz işlemesini istiyoruz. 
Arızaların düzgün ve çevik bir şekilde tespit edilmesi, 
gecikmeden harekete geçmeyi mümkün kıldığı için 
verimliliği artırıp kaliteyi yükseltiyor. Prosesinizin her 
an kusursuz olmasını sağlamak için, çok sayıda arıza 
teşhis noktasına sahip ürünler sunuyoruz. Prosesinizi 
sorunsuz hale getiren arıza teşhis özelliği

Algılama ve izlemede 
esneklik

Arıza teşhiste 
esneklik

Uygulamalar

Güvenilirliğinizi artırın
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Hızlı ve uzaktan erişim, durum izleme, arıza teşhis, 
parametre ayarlama ve dijital çıkış kontrolü, genel amaçlı 
web tarayıcılar üzerinden yönetilebilen görevlerden 
bazılarıdır. Web sunucusu fonksiyonuyla sistemin 
çalıştırılması ve bakımı verimli şekilde gerçekleştirilebilir. 
Bu da tüm değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini 
mümkün kılar. Bu, IO-Link ile daha da artar. Çünkü 
parametrelerde sürekli olarak meydana gelen değişiklikler 
için kontrol sisteminden genel ayar kontrolü yapılması, 
süreyi minimuma indirerek makinenin erişilebilirliğini artırır.  

Yukarıdakilerin yanı sıra unutmamalıyız ki endüstriyel 
haberleşme, bize gerçek zamanlı ve dağıtılmış kontrol 
imkanı sunar. Bu sayede operatör, otomatik endüstriyel 
sistemi izleyebilir veya çalıştırabilir. Kontrol zincirinin en 
altında bu endüstriyel ağ protokolleri, PLC’leri işi asıl 
yapan bileşenlere, yani sensörlere, iş elemanlarına, 
elektrikli bileşenlere, anahtarlara, valflere vb. bağlar.

Uygulaması çok zaman alacaksa veya makinenin 
parçalarına ayrılmasını gerektirecekse detaylı ve 
kapsamlı bir bakıma zaman ayırmak mantıklı bir 
seçenek değildir. Dolayısıyla, bileşenin tasarımı; 
değişimi, özelleştirmeyi ve ayarı kolaylaştıracak şekilde 
yapılmalıdır.

Haberleşmede 
esneklik

Bakım için tasarım 
esnekliği 

Ana ürün:  EX600(-W), EX260, EX500, SY, JSY, 
ZSE20m/ISE20m, ISE70m/7mG, 
PFMB, PF3W-Z/L, PF3WB/C/S/R, 
PSE200A, PSE300A, ISA3-L, IZT,  
HRS Serisi

Diğer ürün:  ALDS, PFG300, ITV, DM-P, LECS/
LECY, JXC Serisi

Akıllı bakım
Akıllı Esneklik
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Makine ayarlarında 
esneklik

Akıllı üretim, Endüstri 4.0’da belirleyici bir rol oynar

Çünkü mesele artık üretimi otomatik hale getirmek değil, bunu akıllı şekilde yapmaktır. 

Kişiselleştirilmiş ürünlerdeki artış; esnek, etkili ve akıllı üretim gerektiriyor. Makineleri 
kapalı ve değiştirilemez tasarımlarla sınırlamak ise bunun için doğru yöntem değil: 
Makineler, esnek ve hızlı biçim değişikliğine uygun olmalı, yüksek çevrim oranları ve 
düşük yaşam döngüsü maliyetleri sunmalıdır.

Bunu çoktan söyledik: SMC’nin felsefesi esnekliğe odaklanır: Akıllı üretim için esnek ve 
modüler makineler, piyasadaki değişikliklere hızlı yanıt verebilmek için akıllı üretim. Hızlı 
biçim değişikliklerine yanıt verebilmek, ayrıca yüksek güvenilirlik ve üretim verimliliği 
sağlamak için ihtiyacınız olan her şey. Akıllı otomasyon için makine ayarlarında 
esneklik.

Ana ürün:  EX600(-W), EX500, EX9-PE1, SY, JSY, 
PF3WB/C/S/R, ISA3-L, LE, ZP3P, 
ZP3P-JT, MA, RZQ, MSZ, AS-FS, JAS, 
TU, KQ2 Serisi

Diğer ürün:  MHM, MHS, VEX-115 Serisi
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Uygulamalar
Özelleştirmeye 
doğru



18

SMC, enerji verimliliği konusunda iki taahhütte bulunuyor: Sizin verimliliğinize yönelik taahhüt 
ve sürdürülebilirliğe yönelik taahhüt. 

Sizinle birlikte, sürdürülebilir gelişime doğru beş köşe taşına dayanarak çalışıyoruz: 
İhtiyacınız kadar enerji üretmek, ürettiğiniz enerjiyi geri kazanmak, tüketiminizi izlemek, 
yalnızca elzem olanı kullanmak ve verimli düşünmek. SMC, size yalnızca enerji verimli 
ürünler sunmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek ve sürdürülebilir bir endüstriyel devrim olan 
Üretken sürdürülebilirlik için akıllı enerji kullanımını başarmanız adına, sizin yerinize 
akıllı bir şekilde düşünür.

Akıllı Enerji Verimliliği

Ana ürün:  ALDS, VEX-X115, ZK2, AS-R,  
AS-Q Serisi

Diğer ürün:  JSY, ZSE20m, ISE20m, ISE7m,  
PFMB, PF3W-Z/L, ITV, MHM, EX245, 
SY Serisi

Uygulamalar

Sürdürülebilir olun
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Uzman deneyimi:

Enerji verimliliği, müşterilerimizin birçoğu 
için zorunlu hale geliyor. Bunun nedeni, 
kurumsal sosyal sorumlulukları kapsamında 
sürdürülebilirlik programı, işletmelerini 
etkileyen yasal düzenlemeler veya enerji 
verimliliğinin, rekabet güçlerini artırmaya 
yönelik bir adım olması olabilir. 

Genel anlamda, enerji verimliliğini nerede 
nasıl uygulayabileceğimizi düşünüyoruz: 
Müşterilerimizin tesislerindeki enerji kullanımını 
azaltan aksiyonlar ile “şimdi” ya da enerji 
verimli tesislere ve makinelere geçiş yapmayı 
düşünerek “gelecekte”. 

En büyük fırsatlar da tam da bu noktada, 
geleceğe yönelik bu vizyonda ortaya çıkıyor: 
Otomasyondaki hızlı gelişmeler sayesinde, 
akıllı enerji verimliliği elde etmek hiç bu kadar 
iyi olmamıştı. Akıllı üretim için Akıllı Enerji 
Verimliliği.

Gelecekte tasarruf etme yolculuklarında 
birçok müşterimizle iş birliği yapıyoruz; ilk 
aşama olan makine tasarımından itibaren 
onlarla birlikte çalışıyoruz. Edindiğimiz 
tecrübelere göre, gerçekten enerji verimli ve 
sürdürülebilir olabilmemiz için gelecekteki 
enerji gereksinimlerini tasarım aşamasında 
dikkate almamız gerekiyor. Bu aşamada 
sunduğumuz çözümlerden bazıları:

Debi ve basınç gibi birtakım bilgiler veren 
durum izleme araçları

Neredeyse gerçek zamanlı kaçak izleme 
sağlayan Otomatik Kaçak Algılama Sistemi 
(ALDS) ve makine döngüsünün kapanma 
dönemlerinde hava tüketimini azaltan 
VEX Bekleme Valfi gibi verimlilik sağlayan 
yöntemler

Doğrudan ağ üzerinden gerekli yere 
parametre, proses ve teşhis verileri ileten akıllı 
teknolojiler.

Dikkatli planlama ve sistematik fakat görece 
basit bir yaklaşımın yanı sıra, SMC’nin enerji 
tüketimini azaltmak için özellikle tasarladığı 
ürünleri kullanan müşterilerimiz, gerekli 
sonuçlara, geleneksel yöntemlere kıyasla çok 
daha düşük enerji girişiyle ulaştılar.

Mr. barry McderMott 
otomasyon vE vErimlilik 
danişmani, smC 
indUstrial aUtomation 
(İrlanda) limitEd
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Ürün detayları

Daha yüksek erişilebilirlik, akıllı enerji verimliliği ve akıllı bakımla desteklenen tam zamanında üretime hazır mısınız? 
Kısacası, Akıllı Esneklik için hazır mısınız? 

SMC, bu oldukça kişisel ve esnek seri üretime ilişkin değişikliklere ayak uydurabilecek kapsamlı bir ürün portföyü 
sunuyor. 

Endüstriyel haberleşme ağı sistemi, giriş/çıkış için entegre tip – EX600 
Serisi

•  Benzersiz ve inovatif, merkezsiz kablosuz sistem Kablo yok 
Elektriksel gürültü yok

•  Basit bir düzen değişimi ve hızlı bağlantıyla makinelerinize 
esneklik

•  Ayrıca, EX600 endüstriyel haberleşme ağı sistemiyle aynı 
esneklik ve fonksiyonellik

•  Uyumlu protokoller: EtherNet/IP™, PROFINET.

Kablosuz endüstriyel haberleşme ağı sistemi – EX600-W Serisi

•  Çeşitli fonksiyonlar ve yetkinlikler (Quick Connect, FSU, DLR veya MRP) sayesinde 
her seferinde haberleşme garantisi

•  Çeşitli Ethernet bazlı Endüstriyel Haberleşme Ağlarında ve diğer endüstriyel 
haberleşme protokollerinde haberleşme

•  Otomatik arıza teşhisi, I/O açık devre algılama ve I/O sinyali Açık/Kapalı 
fonksiyonlarıyla daha kolay bakım, daha yüksek verimlilik

•  Valflerin çalışması ve analog, dijital ve pnömatik ürünlerinin yönetiminin yanı sıra 
durumu da kontrol eden ekstra web sunucusu

•  En yaygın olarak kullanılan valf altlıklarına kapsamlı bağlantı özelliği ile dijital ve 
analog I/O için en esnek elektrikli çok noktalı sistem

•  Uyumlu protokoller: CC-Link V2, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, 
EtherCAT®, PROFINET.

•  Adresin 4’e kadar alt ağa otomatik ayarlanabilmesi özelliğine sahip, merkezsiz 
endüstriyel haberleşme sistemi

•  Quick Connect, FSU, DLR veya MRP gibi fonksiyon ve özellikler sayesinde daha 
fazla verimlilik

•  Durum kontrolü veya valf çalışma testi (Açık/Kapalı) özellikle web sunucusu 
fonksiyonu, ayrıca I/O durumunda çevrim sayısı veya açık devre ve kısa devre 
algılama, bu çözümün verimli bakım sağlamak adına sunduğu işlevlerden bazılarıdır

•  Uyumlu protokoller: PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet™, PROFIBUS DP.

Endüstriyel haberleşme ağı sistemi, ağ geçidi merkezden ayrılmış tip – 
EX500 Serisi
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Son zamanlardaki en önemli yeniliklerimizden olan ve Akıllı Esneklik alanında kilit 
çözümlerden birisi haline gelen bu sistem, müşterilerimizden birisiyle yaptığımız bir 
konuşmayla başladı. 

Otomotiv sektöründe lider olan bu müşterimiz, yeni nesil üretim hattını tasarlarken 
donanım için gereken kablo ve hortum sayısının çok fazla olduğunu; robotların 
ise yıllardır herhangi bir değişime uğramadığını fark ettiğini söyledi. Örneğin silindir 
uzatma ve geri çekme için 2 hava hortumu, uzatma ve geri çekme için 2 otomatik 
anahtar gerekiyordu; teknik anlamda hiçbir gelişme yoktu. Bu araç üreticisi, bu 
konuyu modern hale getirmeye kararlıydı ve kablosuz teknolojinin iyi bir çözüm 
olacağını düşündü.

Ardından, söz konusu müşterimiz, “Mühendislik bilgi alışverişi toplantısı” dediğimiz 
bir etkinlik için SMC’nin Japonya Teknik Merkezine davet edildi. Bu etkinlik, 
her iki taraftaki teknik departmanların, ürün özelliklerini tanımlamaya başladığı 
bir oturumdur. Müşteri teknisyenlerinden, isteklerini belirtmeleri ve ideal olarak 
çözümün nasıl olması gerektiğini bize söylemeleri istendi.

Bu istek listesi, Ar-Ge alanında çalışan mühendislerimizin birkaç teknik zorlukla 
karşılaşmasına neden oldu. Kablosuz haberleşmenin güvenilirliğinin, AGV (otomatik 
yönlendirmeli araç) örneğinde olduğu gibi endüstriyel ortamlardaki yüksek 
gürültü bağışıklığı ihtiyacını hiç şüphesiz gidereceği düşünüldü. Bu kapsamda, iki 
departman yoğun iş birliği içerisinde çalışarak ilk grup teknik özellikler üzerinde 
anlaştılar ve ilk prototip kendilerine verildi. 

Deneme, ülke içindeki bir fabrikada rulo katlama uygulamasında yapıldı. Test 
sürecinde müşteri, sade düzenden ve arıza kaynaklarının azaltılmış olmasından 
memnun olduğunu dile getirdi. Ardından kablosuz ünite, üretim hattının tamamına 
monte edildi. Şu an hâlâ kullanımda.

Global lansmanı göz önünde bulundurulduğunda, genel olarak aldığımız geri 
bildirim tam olarak budur. SMC’nin kablosuz ünitesi test edildiğinde kullanıcıyı 
etkiler. 

SMC olarak bizim için önemli olan şudur: Bu harika çözümün tasarımı ve 
geliştirilmesi, iletişim olmaksızın mümkün olmazdı; müşterilerimizi dikkatli bir 
şekilde dinlemeseydik ve onlar da uygulamalarını geliştirmek üzere hayallerini ve 
vizyonlarını bizimle paylaşmasaydı bu mümkün olmazdı.

satiş bölüMü, sMc corporation

•  Birçok dilde haberleşme yapabilen, maliyet etkin ve mükemmel seri arayüz 
çözümü

•  Kolay kullanım ayarı ve hızlı bağlantı, daha kısa kurulum ve çalıştırma süresi. – 
Daisy-chain kablo iletişimi

•  Uyumlu protokoller: PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, PROFINET, EtherNet/
IP™, EtherCAT®, Ethernet POWERLINK.

Endüstriyel haberleşme ağı sistemi, çıkış için entegre tip – EX260 Serisi

Eşsiz Kablosuz sistemimizi size borçluyuz
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•  Zorlu elektromanyetik ortamlarda güvenilir ağlar kullanan kullanıcılara hitap eden, 
otomotiv sektörüne özel çözüm

•  Uyumlu protokoller: PROFINET.

•  Ayrı sistemli güç beslemeleriyle aynı valf altlığını farklı alanlarını kontrol etmek 
mümkündür

•  Uyumlu protokoller: PROFINET.

Giriş/çıkış için endüstriyel haberleşme ağı sistemi, AIDA uyumlu – EX245 Serisi

Güç bloğu – EX9-PE1-X15/X22/X23/X24 Serisi

•  Kolay algılama ve sorun giderme sayesinde verimli ve hatasız üretim

•  Çok yönlü, her amaca uygun kolay genişletme ve değiştirme, çalışırken 
değiştirilebilme ve tek ünitede vakum ve tahliye, tasarımda üstün esnekliğe yönelik 
birçok seçenekten bazılarıdır

•  Karışık boyutlu montaj ile hava tüketimini optimize etmek mümkündür.

•  Esnek hortum tesisatı ve elektrikli bağlantı ile spesifik ihtiyaçlara uyum sağlayan en 
ince valf

•  Minimum güç tüketimi sağlayan güç tasarruflu devre

•  Geçmeli olmayan tip mevcuttur.

5 portlu, bobinli valf – SY Serisi

5 portlu kompakt bobinli valf – JSY Serisi
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•  Havada ve genel akışkanlarda vakum ve basınç algılamaya yönelik IO-Link çözümü

•  ISE7m(G) kullanarak, açılı gösterge ve sensörün takılmasından sonra kullanılan 
rotasyon mekanizması sayesinde her yerde mükemmel görünürlük elde edin

•  İki ögeyi aynı anda görüntüleyen, 3 ekranlı göstergeye sahip ZSE20m ve ISE20m 
serileri, daha fazla bilgiyle gelişmiş kontrol ve izleme imkanı sunar.

Yüksek hassasiyetli dijital basınç anahtarı – ISE7m(G), ZSE20m, ISE20m Serisi

•  PF3W-Z/L serisi, sıvılardaki akışı dijital olarak ölçmeye yarayan bir IO-Link 
çözümüdür

•  Sıcaklık ve akış bilgileri PF3W-Z/L’de görüntülenebilir

•  PFMB serisi, havaya yönelik dijital bir akış anahtarı olup parametrelerin uzaktan 
kontrol edilmesine olanak sağlar

•  Gösterge, kurulum koşullarına uyacak şekilde çevrilebilir. Bu da kolay kullanım ve 
daha iyi görüş imkanı sunar

•  Hortum işçiliğini azaltan ve alandan tasarruf sağlayan akış ayar valfi.

•  Tesisteki farklı hatların akışının ve sıcaklığının merkezi bir şekilde kontrol edilip 
izlenmesini sağlar

•  Çeşitli IO-Link uyumlu akış anahtarlarını ve başka elemanları aynı valf altlığına 
yerleştirme imkanı

Dijital akış anahtarı – PF3W-Z/L, PFMB Serisi

Akışkanlara yönelik dijital akış anahtarı valf altlığı – PF3WB/C/S/R Serisi

Ürün detayları 
Akıllı Esneklik
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•  3 portlu bobinli valf ile dijital akış anahtarının özelleştirilmiş entegrasyonu sayesinde 
tesisteki her kaçağın yeri ve değeri kesin olarak bilinir

•  Bileşenleri tek tek tespit etmeye gerek kalmadan, kaçakların nerede olduğuyla ilgili 
olarak bakım personeline detaylı bir rapor verin

•  Makine çalışır durumdayken bile operasyona devam edin ve kaçakları tespit edin.

Otomatik kaçak algılama sistemi – ALDS Serisi

•  3 ekranlı ve 3 renkli gösterge sayesinde ayarlar daha iyi görüntülenir

•  Bu dijital akış monitörü, hatların uzaktan izlenmesine olanak sağlar

•  Ölçülen değeri kontrol ederken ayarları değiştirme imkanı.

•  PSE200A, IO-Link ile uyumlu çok kanallı bir göstergedir. Bu göstergeye 4 farklı 
basınç sensörü bağlanabilmesi sayesinde merkezi kontrol sağlanır, bu da alandan 
tasarruf edilmesine olanak sağlar

•  PSE300A, 5 farklı SMC sensörüyle uyumlu bir sensör monitörüdür: PSE53m, 
PSE54m, PSE550, PSE57m ve PSE56m

•  Ölçülen değeri kontrol ederken ayarları değiştirme imkanı

•  PSE200A ile diferansiyel basıncı ölçme imkanı.

Dijital akış ekranı – PFG300 Serisi

3 Ekranlı göstergeye sahip dijital sensör monitörü – PSE200A, PSE300A 
Serisi

Yeni 
ürün
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•  Elektrik sinyaline oranla hava ve vakum basıncını kontrol etmeye yönelik IO-Link 
çözümü

•  Endüstriyel haberleşme ağı üzerinden elektrik sinyaline oranla hava ve vakum 
basıncına yönelik basınç kontrolü.

Elektro-pnömatik regülatör – ITV Serisi

•  Elektro-pnömatik regülatör ile regülatör valfi kombinasyonu, IO-Link gibi çeşitli 
protokollerle uyumludur

•  Kısa duraksamalarda basıncı otomatik olarak azaltarak hava tüketimini optimize ve 
uzun duraksamalarda basıncı kapatır.

Bekleme valfi – VEX-X115 Serisi

Ürün detayları 
Akıllı Esneklik

•  İş parçasının varlığını tespit etmeye yarayan IO-Link çözümü

•  12 farklı gösterge seçeneği görüntüleyebilen 3 ekran.

Dijital boşluk ölçer – ISA3-L Serisi
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Toplam (hız, hızlanma, kuvvet ve pozisyon) hareket kontrolü, ara kontrollü 
duraksamalar, çok ekseni kontrol, taşıma sürecine entegre kalite kontrolü, 360° 
konumlandırma... SMC’nin elektrikli iş elemanları, tüm hareketleri yapmanıza ve 
ürünü, hata yapmaksızın üretim kalitesini iyileştirecek şekilde kontrol etmenize olanak 
sağlar.

Yüksek hızlı üretim ve hızlı biçim değişimi özelliği sayesinde, esnek modüler makinelerde piyasanın sürekli değişen 
taleplerine hızlıca ayak uydurulabilir. Bunların tümü, SMC’nin iş elemanları ve kontrolörlerden oluşan kapsamlı ürün 
portföyüyle mümkündür.

LE Serisi

Elektrikli iş elemanları

LEH – Elektrikli tutucu
2/3-parmak elektrikli 
tutucularla yumuşak ve 
güvenli tutuş.

LEY – Milli tip
İtme ve çekme için ideal 
çözüm.

LER – Döner tabla
Pozisyon kontrolü için 
sürekli rotasyon.

LEF – Milsiz tip
Transfer için ideal 
çözüm.

•  Pnömatik silindirlerin konumunu sürekli olarak algılamaya yarayan SMC IO-Link 
çözümü. Dâhili arıza, anormal dâhili sıcaklık, aralığın dışında değer veya manyetik 
alan gücünün azalması, sağlanan verilerden yalnızca birkaçıdır

•  SMC’nin ana silindirlerine doğrudan montaj imkanı sayesinde esneklik.

İş elemanı konum sensörü – D-MP Serisi
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•  Elektrikli iş elemanını ağ üzerinden doğrudan çalıştırmaya yarayan tek ünite. IO-
Link adım motoru eksen kontrolü de mevcuttur

•  Uyumlu protokoller: EtherCAT®, PROFINET, DeviceNet™, EtherNet/IP™.

Adım motoru kontrolörü – JXCm1 Serisi

•  Basitleştirilmiş programlama ile tekli veya çoklu eksenleri (en fazla 4 eksen) 
çoğaltılmış kontrolü

•  Uyumlu protokoller: EtherNet/IP™.

Çok eksenli adım motoru kontrolörü – JXCm2/m3 Serisi

•  AC servo motor sürücüsü sayesinde daha fazla ayarlama yapmaya gerek 
kalmadan sorunsuz pozisyon, hız ve kuvvet kontrolü

•   MECHATROLINK uyumlu LECY kontrolörler ile oldukça zorlu uygulamalarda bile 
daha fazla güvenlik, üretkenlik ve hassasiyet

•  Uyumlu protokoller: MECHATROLINK (LECY), CC-Link ve SSCNET III (LECS).

Elektrikli iş elemanları için AC Servo kontrolörü – LECS, LECY Serisi

Ürün detayları 
Akıllı Esneklik
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•  Yalnızca bir kontrolör ile 4 farklı bar kontrol edilip çalıştırılabilir. Bu sayede, bar 
hataları tespit edilir ve emiterlerdeki kontaminasyon izlenir.

•  Kontrolör ve bar, 15 metreye kadar ayrı ayrı monte edilebilir ve hava besleme portu 
ile bar ve kablo uzunlukları seçilebilir.

•  Enerji tasarruflu iyon giderici kartuş, debi tüketimini yaklaşık %50 azaltır.

•  Seri haberleşme (RS-232C, RS-485) ve kontakt I/O’lar sayesinde uzaktan kontrol 
etme ve makineyi çalıştırma imkanı.

•  41 otomatik arıza teşhis noktasıyla, soğutma sisteminde gerçek bir hasar meydana 
gelmeden önce anormallikleri tespit ederek tüm değişikliklere hazırlıklı olun.

Bar tipi iyonizer – IZT Serisi

Soğutucu (Çiller) – HRS Serisi

•  Enjektörde enerji tasarrufu fonksiyonlu basınç anahtarı entegre ederek vakum 
uygulamalarında havayı sürekli olarak boşa harcamanıza gerek yok

•  ZK2 vakum ünitesi, istenen vakum seviyesine ulaşıldığında hava beslemesini keser.

Vakum ünitesi – ZK2 Serisi
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•  İş parçalarının şeklinin kaldırılırken kolayca değişebildiği ambalajlama uygulamaları 
için mavi renkli vakum pedi

•  Düz olmayan, yumuşak, değişken veya oldukça ince iş parçalarının uygun şekilde 
tutulmasını sağlar. ZP3P-JT Serisi ile gelen 5.5 kademeli körükler, yükseklikteki 
değişimlere esnek ambalajlama açısına uyum sağlar.

•  Mükemmel derecede güvenilirliği olan ve birçok farklı ferromanyetik iş parçasını 
transfer edebilen inovatif manyetik tutucu

•  Başka tutucuların çalışamadığı uygulamalarda optimum performans gösterir.

Vakum pedi – ZP3P, ZP3P-JT Serisi

Manyetik tutucu – MHM Serisi

•  2, 3, 4 parmak ile paralel olan ve açısal stile sahip olan bu döner tutucular, oldukça 
yüksek düzeydeki montaj esnekliği sayesinde her yere monte edilebilir ve her şeyi 
tutabilir.

Paralel hava tutucu, 2/3/4-parmak – MHS Serisi

•  Aynı robot uygulamasında birden fazla araç kullanılması gerektiğinde bu ürün, ek 
ayar yapmaya gerek olmadan robot el araçlarının otomatik olarak değiştirilmesine 
yardımcı olur

•  Esnek Üretim Sistemlerinde (FMS) kullanılabilir. 

Daha fazla bilgi almak için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçin.

Otomatik el değiştirme sistemi – MA Serisi

Ürün detayları 
Akıllı Esneklik

Yeni 
ürün

Makinelerinizde esneklik sağlayan ürünler
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•  İş parçalarının seçilmesini ve ayrılmasını kolaylaştırmak adına yalnızca basınçlı hava 
kullanılarak ekstra bir pozisyon eklenmiştir.

•  Uygun olmadığı tespit edilen iş parçalarını çıkararak gereksiz harcamaların önüne 
geçin.

3 Konumlu silindir ve döner tabla – RZQ, MSZ Serisi

•  Bileşenlerdeki değişiklikleri kolaylaştırın ve sonraki bir zamanda yapılabilecek olası 
manipülasyonları tespit edin. Bu sayede arıza teşhisi yapabilir, AS-FS serisinin 
gösterge penceresi ve kademeli skalası sayesinde makine hazırlama süresini 
kısaltabilirsiniz.

•  AS-R/AS-Q hız kontrolörlerini kullanarak üretim dışı çevrimlerdeki basıncı azaltmak 
mümkündür; bu ürünleri kullanarak silindirlerinize çoklu basınç sistemi konseptini 
uygulayın ve dönüş strokunda besleme basıncını azaltın.

•  Kapalı veya dar alanlarda, JAS serisinin optimize tasarımı sayesinde, manuel kilit 
veya düz uçlu tornavidayla iğne ayarlaması yaparak kurulum ve kullanım yapmak 
kolaydır.

Hız kontrolörleri – AS-FS, AS-R, AS-Q, JAS Serisi

•  SMC’nin renkli teknik hortumları ve bağlantı rakorları sayesinde malzemeler 
ve bağlantılar kolayca tespit edilebilir. Kurulumu ciddi anlamda kolaylaştıran 
standartlaştırma sayesinde, bağlantı hatalarından kaynaklanan makine arızaları 
önlenir ve makine tasarımında değişik yapmak kolaylaşır.

Bağlantı rakorları ve hortumlar – TU, KQ2 Serisi
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