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ARER Robotik & Kontrol 2013 yılında kurulmuştur.  Şirket bünyesinde; 
  

• Robot Kol Mühendislik ve Uygulama Projeleri   
• Kontrol Teknolojileri Projeleri  
• Kalite Kontrol ve Görüntü işleme  
• SCADA Projeleri 
• MES Yazılım Birimi 
• Endüstri 4.0 Proje Birimi  
• Makine İmalat  Birimi 
• Konveyör İmalat Birimi 
• Elektro Market 

 
Bölümleri ile 2000 metre kapalı alanda  faaliyet göstermektedir.  
 
DOKUİZ projesi  MES  fiziksel makine izleme ve performans denetimi sistemi ile birlikte ERP üretim takip 
programını kapsar.  
 
DOKUİZ  projesinde amaç, dokuma işletmelerindeki  üretim takibini iplikten depoya kadar takip etmek, 
makine performans ve üretim verilerini fiziksel olarak gerçek veriler ile almaktır.  
 

 
 
 

 

DOKUİZ aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır.  

• İplik Ambarı 
o İplik sipariş ve iplik girişleri   
o İplik  depo bilgileri  
o İplik  depo çıkış bilgileri  
o İplik ambar raporları 

• Kimyasal Ambarı  
o Kimyasal giriş ve depo bilgileri  
o Kimyasal çıkış ve depo bilgileri  
o Kimyasal depo raporları  

• Teklif ve Siparişler 
o Teklif alma ve teklif hazırlama  
o Teklif raporları  
o Teklif kıyaslama ve izleme  
o Sipariş hazırlama  
o Sipariş raporları  

• Teknik Tahlil 
o Tip kodlarına göre teknik tahlil oluşturma ve hesaplama 
o Tip kodlarına göre teknik tahlil desen oluşturma 
o Teknik tahlil raporları  
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• Planlama 
o Levent planlama  
o Haşıl planlama 
o Üretim planlama  
o Planlama raporları  

• Makine Levent-Haşıl İzleme 
o Levent makine fiziksel izleme ve  makine performans denetimi  
o Levent atama işlemleri  
o Haşıl makine fiziksel izleme ve makine performans denetimi  
o Haşıl üretim barkodu oluşturma  
o Kimyasal veri girişleri 
o Haşıl raporlama  
o Levent raporlama  

• Makine Dokuma İzleme 
o Fiziksel makine saha verilerini izleme ve performans denetimi 
o Makine duruş bilgilerinin alınması  
o Haşıl çıkışlı barkod atama  
o Kiosk saha yönetim sistemi  
o Siparişe göre üretim hızları ve bitiş süre tahminleri  
o Makine izleme performans raporları  
o Makine izleme duruş raporları  
o Makine izleme otomatik e-mail vardiya bilgilendirmesi 
o Makine izleme saha içi personel bilgilendirme ekran modülü  

• Kalite Kontrol 
o Dokuma çıkışlı kumaşların kalite kontrol saha izlemesi  
o Kalite kontrol entegrasyonları veya kalite kontrol makinesi revizyonları  
o Kalite kontrol izleme raporları  

• Depo 
o Kalite kontrol çıkışlı bitmiş ürün depo girişleri  
o Ara ürün depoları  
o Depo giriş ve çıkış işlemleri  
o Depo raporlama verileri  

• E-mail bilgilendirme  
o Otomatik vardiya sonu ve gün sonu atılan  saha makine izleme verileri performans verileri için 

bilgilendirme maili 
o Mail sunucu hizmetleri  
o Raporlama 

• Web Uzaktan İzleme 
o Saha verilerinin web üzerinden canlı izlenmesi  
o Web raporlama  

• Enerji İzleme Modülü  
o İsteğe bağlı makine elektrik, hava tüketimleri izlemesi  
o Raporlama 

• Nem ve Sıcaklı Modülü 
o Saha nem ve sıcaklık bilgilerinin 1 dk. aralıklar ile okunması ve raporlanması  

• Bakım Onarımcı İzleme Modülü 
o Makine bakım onarım personeli istek ve çağırma 
o Makine bakım onarım personeli performans denetimi  ve raporlaması  
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Sistem Alt Yapısı : 

Sistem donanımı Endüstri 4.0 alt yapısında Beckhoff ürünleri ile tasarlanmıştır. Haberleşme protokolümüz Ethercat’dir. 
Her makine için ayrı bir işlemci ünitesi seçilmemiştir. Uzak IO modülleri ile merkezi endüstriyel PC ‘miz sistemde 10 ms 
aralıklar ile tarama yapmaktadır. Proje bu sayede çok daha hızlı veri okuma kapasitesine ulaşmış, aynı zamanda protokol 
güvenliği çok daha yüksek seviyelere getirilmiştir. Bu nedenle arıza durumu en aza indirilmiş, sürdürülebilir proje olarak 
tasarlanmıştır. Sistem sadece dokuma makinelerindeki veri izleme yapmamaktadır. Bunun yanı sıra isteklere göre, Enerji 
izleme, Sıcaklık – Nem okuma modülleri ile üretim maliyetlendirme yapabilmektedir.  Veri tabanı SQL alt yapısında 
kurulmuştur.  

MES Saha izleme: 

MES saha izleme sisteminde dokuma makinelerinden ; 

• Atkı sayısı 
• Gerçek zamanlı makine çalışma zamanı 
• Makine atkı duruş sayısı 
• Makine çözgü duruş sayısı 
• Makine plansız duruş sayısı 
• Makine atkı duruş süresi 
• Makine çözgü duruş süresi 
• Makine plansız duruş süresi 
• Online duruş süresi 
• Gerçek zamanlı devir bilgisi 
• Gerçek zamanlı maksimum devir bilgisi 
• Gerçek zamanlı makine başlangıç zamanı bilgisi 
• Gerçek zamanlı personel makine başlangıç-bitiş bilgisi 
• Makine ve personel verimleri 
• İş emrine bağlı olarak makine iş zaman planı hesaplaması  
• Üretim bilgilerine göre üretim maliyet hesaplaması  

Verileri 1 dakika aralıklar ile sisteme yansıtılmaktadır.  

Sistem Modülleri : 

• Server Modülü  
• ERP Sistem Kullanım Modülü 
• Kiosk Ekran Modülü 
• E mail Modülü  
• İşletme Bilgilendirme Ekran Modülü  
• Bakım Onarım Modülü  
• Yedek Parça Modülü  
• Nem Sıcaklık Modülü  
• Enerji İzleme Modülü 
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1) SERVER MODÜLÜ : 

Server modülü bir server tabanlı pc üzerinde kurulmaktadır. Programımız sahadaki ana PLC ile haberleşmektedir. SQL 
veri tabanı kullanmaktayız. Server modülü belirlenen vardiya başlangıç ve bitiş parametrelerine göre vardiya kapatma ve 
açma işlemini yapmaktadır.  

• Makine tanımlama bilgileri  

• Otomatik vardiya açma kapama  

• Atkı sayısı  

• Max devir hesaplama  

• Makine verimi hesaplama  

• Personel verimi hesaplama  

• Atkı hata sayısı hesaplama  

• Çözgü hata sayısı hesaplama  

• Plansız duruş sayısı hesaplama  

• Atkı hata süresi hesaplama  

• Çözgü hata süresi hesaplama  

• Plansız duruş süresi hesaplama  

• Makine çalışma zamanları hesaplama  

• Online makine duruş süresi  

• Makine parametrik duruş süresi üstü duruşların plansız duruş olarak atanması  

Server modülü sistemde PLC üzerinde tutulan okuma verilerinin SQL veri tabanına sistemli olarak kayıt edilmesini sağlar.  

Server modülü kullanıcıya kapalı endüstri bir server pcde çalışır. Server PC projede ARER tarafından sağlanmaktadır.  
Server PC Beckhoff ANA PLC ile saha verilerin okunmasını sağlar.  

Server PC aynı zamanda ERP üretim takip sistemine ait veri tabanının da bulunduğu ana veri tabanı sunucusudur.  

Server PC üzerinde saha verileri 1 dk aralıklar ile alınır. Eski vardiya verileri arşivde saklanır. Bu veriler ERP modülünden 
raporlanır.  
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2) ERP SİSTEM KULLANIM  MODÜLÜ : 

ERP  sistem modülü kullanıcı modülüdür. Saha ve üretime ait bütün işlemler 
bu bölümden yapılır.  

• İplik Ambarı  
• Teknik Tahlil – Teklif- Sipariş  
• Planlama 
• Makine Levent – Haşıl İzleme 
• Makine Dokuma İzleme 
• Kalite Kontrol  
• Depo  
• Bakım Onarım  
• Yedek Parça  
• Genel Ayarlar 

Bölümlerinden oluşmaktadır.  

Bu bölüm kullanıcı bazlı olarak yetkilendirme yapılır.  

Sistem genel  işlev sırası : 

 

 

 
 
 

Teklif oluşturma Sipariş Açma İplik Kontrollerinin 
yapılması 

Teknik Tahlil 
Kontrollerinin 

yapılması 

Kimyasal 
Kontrollerinin 

yapılması 

Planlama bilgilerinin 
oluşturulması 

Levent işlemleri 
makine izleme ve 

performans denetimi

Haşıl işlemleri, 
makine izleme ve 

performans denetimi  

Dokuma Makine 
izleme ve performans 

denetimi , iş emri 
atama

Kalite Kontrol 
işlemleri Depo işlemleri
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Şekil 1 DOKUİZ Ana Sayfa Ekranı 

Ana  yönetim ekranında alınan siparişlerin özet detay bilgileri öncelikle kullanıcıya sunulur. Bu ekranda siparişin yetişme 
hızı hesaplanır. Gerekirse makine ekleme veya çıkarılma işlemleri yapılır.  

Dokuma , levent, haşıl , kalite kontrol makinelerine ait  performans verileri sunulur.  

Dokuma salonundaki çalışma anına ait duruş grafiği sunulur. 

Dokuma salonuna ait özet veriler kullanıcıya sunulur. Açık makine sayısı, duran makine sayısı,  kapalı makine sayısı , atkı 
duruşu, çözgü duruşu, diğer duruş dakikaları gibi  veriler kullanıcıya sunulur.  
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İPLİK AMBARI : 

İplik ambarı içerisinde işletmemizde gerçekleşen iplik giriş ve çıkış işlemlerinin sisteme girilmesi ve takibi sağlanır. 

 

Şekil 2 İPLİK AMBARI ANA EKRAN 

Giriş ve çıkış işlemleri sipariş numarası üzerine yada harici olarak yapılabilir. Mevcut stok durumu ve iplik hareketi 
sistemde görüntülenebilir. Hangi siparişe kaç kg. iplik kullanıldığı, stokda ne kadar iplik kaldığı, ıskarta olarak ne kadar 
iplik bulunduğu iplik ambarı bölümünden kontrol edilebilir. Bu işlemlerin isteğe göre raporlaması yapılabilir. 

 

Şekil 3 İPLİK HAREKETLERİ 

İplik tanımlama işlemi, ipliklerin fiyat girdi işlemide yine iplik ambarı bölümünden yapılabilir.İplik fiyat birimi olarak 
dolar,usd,tl  gibi birimler seçilebilir. 

 

Şekil 4 İPLİK AMBARI İPLİK FİYATLANDIRMA 

Dokuiz üzerinde iplik siparişleri takip edilebilir. Siparişe göre iplik girişi,iplik çıkışı,sevk edilen kilo, kalan kilo takipleri 
yapılabilir. 

 

Şekil 5 İPLİK SİPARİŞ TAKİBİ 

İplik sipariş sayfası üzerinde toptancıdan talep ettiğimiz iplik miktarına göre sevk edilen ve sevk edilmesi gereken kalan 
kilo kolaylıkla takip edilebilir. 
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TEKNİK TAHLİL – TEKLİF VE SİPARİŞ BÖLÜMÜ 

Tip tasarım bölümünde tip ile ilgili zorunlu bilgiler girildikten sonra hesaplama işlemini otomatik olarak gerçekleştiriliyor. 

Hesaplanan değerlerden bazıları; 

• Çözgü tel sıklığı 

• Çözgü-atkı metretül/gr. 

• Çözgü haşıllı gr 

• Çözgü-atkı fireli gr. 

• Zemin tel sayısı 

• Toplam tel sayısı 

• Hesaplanan gr. 

• Hesaplanan en 

• Tip metretül/gr. 

• Ham en 

Teknik tahlil bölümü içerisinde, hesaplama işlemlerinin yanında tipe bağlı desen tanımlama işlemide yapılabilir. 
İlave olarak teknik tahlil sayfasında görünen tipe bağlı devir ortalaması, verim ortalaması ve kalite hata bilgileride tipe ait 
genel bilgiler vermektedir. 

 

Şekil 6 TEKNİK TAHLİL EKRANI 

Teknik tahlil bölümünde karşılaştırmak istenilen iki tipin kıyaslama işlemide yapılabilmektedir. 
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Şekil 7 TİP KIYASLAMA 

 

Şekil 8 DESEN OLUŞTURMA 
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Teklif oluşturma bölümünde tip kodu girildikten sonra tip bilgileri ve iplik fiyat bilgileri sistemden otomatik olarak çekilir. 
Tip bilgilerine göre TL,DOLAR,EURO olarak tip maliyet çıkarma işlemi gerçekleştirilir. İstenildiği takdirde hesaplama 
içerisindeki iplik fiyat ve döviz cinsleri el ile düzenlenebilir veya kdv ve nakliye ücretleride dahil edilebilir. 
 
Teklifin metraj bilgisi girilerek Toplam metredeki maliyet istenilen döviz cinsinden görüntülenebilir. 

 

 

Şekil 9 TEKLİF OLUŞTURMA 

Sipariş detay bölümünde sipariş numarasına ait bütün işlemler görüntülenebilir. 
 
Sipariş için oluşturulan teklif, siparişte kullanılan iplik, çözgü ve haşıl bölümündeki çalışma ve metraj bilgileri,Haşıl 
bölümünde kullanılan kimyasal miktarı, dokuma bölümünde çalışma, metraj, verim ve tahmini bitiş süresi, kalite kontrol 
bölümünde hatalı metraj ve temiz metraj bilgileri, depo bölümünde stok kumaş ve sevk edilen kumaş bilgileri görülebilir. 
 
Tek sayfa üzerinde teklifden müşteriye sevk aşamasına kadar bütün bölümler sipariş detayından takip edilebilir. 
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Şekil 10 SİPARİŞ HİKAYESİ 

Sipariş oluşturma işlemi, teklif kodu ve tipe göre oluşturulabilir.Birim fiyat ve sipariş metrajı girildikten sonra sipariş 
tutarı hesaplanır.Sipariş oluşturma ekranı üzerinde tipe ait temel bilgiler görüntülenebilir. Aynı zamanda tipe ait daha 
önceki siparişlerde aynı sayfa üzerinde görüntülenebilir. Oluşturulan sipariş daha sonra düzenlenebilir. 

 

Şekil 11 YENİ SİPARİŞ 
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Şekil 12 SİPARİŞ DÜZENLEME 

İlk onay formu: Dokuma çalışan siparişten alınan ilk parça kumaşın siparişe uygun olup olmadığının kontrol edildiği 
bölümdür.İlgili personel kumaşta gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilk onay uygunluğu verir ve onay formu alabilir. 

 

 

 

Şekil 13 SİPARİŞ ÖN ONAY FORMU 
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PLANLAMA MODÜLÜ  

Planlama iplik talep formunda, işletmede çalışacak olan siparişte kullanılacak ipliklerin ve iplik miktarının belirlenmesi 
çözgüden istenilen toplam levent miktarı ve metraj miktarı girilir. 

 

Şekil 14PLANLAMA İŞ EMRİ İPLİK TALEBİ 

 

Şekil 15 PLANLAMA ÇÖZGÜ TALEBİ 
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Haşıl ve Çözgü için ayrı ayrı iş emri açılır.İş emri açma işlemi ile birlikte parti numarasına göre açılan iş emri arşivlenir.Bu 
işlem ile birlikte sipariş kaç partide hangi aralıklar ile üretildi takibi yapılabilir. 

 

 

Şekil 16 ÇÖZGÜ VE HAŞIL İŞ EMİRLERİ 
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MAKİNE LEVENT-HAŞIL İZLEME 

Makine Levent-Haşıl İzleme bölümünde Çözgü ve Haşıl makinelerinin takibi 
yapılabilir.İşletmeden alınan veriler anlık olarak sistem üzerinde görüntülenir.  

Makine Levent-Haşıl izleme bölümünde yapılabilecek işlemler; 

• Personel ataması ve  makine iş emri atamaları  

• Makine kimyasal sarfiyatları 

• Makine detay bilgilerinin girilmesi 

• Duruş bilgilerinin takibi  

• Arşivden geçmiş verilerin kontrol edilebilinmesi 

• Levent çıkış işlemi 

• Haşıl çıkış işlemi 

• Metraj takibi 

 

Şekil 18 ÇÖZGÜ İŞ EMİR DETAY 

Levent detay ve Haşıl detay içerisinde levent ve haşıl çıkış işlemleri yapılabilinir. Kimyasal çıkış işlemide bu bölümden 
yapılabilinir. 

Şekil 17 LEVENT VE HAŞIL PERFORMANS 
İZLEME 
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Şekil 19 LEVENT HAŞIL PERSONEL VE İŞ EMRİ ATAMA 

 

Şekil 20  HAŞIL İŞ EMRİ DETAYI 

Çözgü makine detay bölümünden çıkışı yapılan bütün leventler haşıldan sarf edilmeden levent stok bölümünde 
görünür.Leventler haşılda sarf edildikten sonra sistemden otomatik olarak düşürülür.Bu şekilde levent stoğu her daim 
güncel kalmış olur. Haşıl makinelerine iş emri tanımlandıktan sonra bu iş emri ile ilişkili leventler otomatik olarak stoktan 
düşer.Haşıl detay kısmında çıkışı yapılan haşıllar ise haşıl stok bölümünde görünür. Dokuma işletmesinde barkod ile iş 
emri ataması yapıldıktan sonra haşıl stoktan otomatik olarak düşer. Bu şekilde haşıl stoğu her zaman güncel kalacaktır. 

 

 

Şekil 21LEVENT ARA STOK 

 

Şekil 22HAŞIL ARA STOK 
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DOKUMA SALON İZLEME : 

Sistemin MES yazılımındaki ana omurgasıdır.  Bu bölüm dokuma salonlarını makine üzerinden gerçek zamanlı olarak 
izler. ERP ile yapılacak işlemleri tamamlar. ERP gerçek zamanlı verim, duruş ve maliyetlendirmesini yapar.  

Bu bölümde sahada donanımsal olarak BECKHOFF  alt yapısı ile yapılmıştır.  

• Detaylı gerçek zamanlı makine duruşlarının izlenmesi  
• Randıman bilgilerinin izlenmesi  
• Atkı hata sayıları, çözgü hata sayıları, plansız duruş hata sayıları izlenmesi  
• Atkı hata duruşları, çözgü hata duruşları, plansız duruş hata  sürelerinin izlenmesi  
• Online duruş izleme  
• Duran makinelerin izlenmesi  
• Ortalama devir 
• Toplam atkı sayısı  
• Vardiya süresi, vardiya çalışma süresi, vardiya duruş süresi  
• Sipariş çalışma süresi ,sipariş duruş süresi 
• Max devir kontrolü ile devir dışına çıkan makine uyarıları  
• Vardiya başlangıcında gerçek zamanlı makine çalışma zamanı  
• Gerçek zamanlı makine çalışma süresi  
• İş emri ve tip kodu atamaları  
• Plansız duruşların planlı duruşlara aktarılması 
• Personel atamaları 
• İş emri atamaları 
• İstatistik izleme 
• Nem ve sıcaklık verileri izleme 
• Enerji verileri izleme  
• Personel ve makine verimleri  

 

Şekil 23MES DOKUMA SALON İZLEME ANA EKRAN 
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Şekil 24 DOKUMA SALON İŞ EMRİ DETAY 

 

Şekil 25 SİPARİŞ ATAMA VE PERSONEL ATAMA 

Kiosk tasarımı ile salonda tanımlı makinelere ait gerçek zamanlı görsel gösterim yapılmıştır. Her makine için makine 
numarası, makine verimi, devir, atkı sayısı bilgileri ana ekranda grafiksel olarak gösterilmiştir. Bu modülde duran 
makineler sarı olarak zemin rengi verilmiştir. Kullanım olarak kiosk yönetimi seçilmiştir. Bu sayede vardiya ustaları ve 
makine sorumlu teknisyenler, işletmedeki sorumlu oldukları makinelerin durumlarını işletme içerisinden gerçek zamanlı 
olarak kontrol edebileceklerdir. Bu bölümde iki ana unsur vardır;  

• Makine ustası ve teknisyeni  
• Makine operatörü 

Makine operatörü işletme içerisinde kullanılan kartları veya şifreleri ile makinelerini çoklu seçimle seçerek personel 
ataması yapmaktadır. Operatörlerin sadece vardiya boyunca yapması gereken kiosk ekranlarında bir kez bu işlemi 
yapmaktır. Operatöre ek bir yük getirmemektedir. Makine ustası ve teknisyenler işletme içerisinde işlem yaptıkları 
makine için; duruşlar plc içerisinde işleme alındıktan sonra, server programı ile kayıt altına alınmaktadır. Makine ustası 
ve teknisyenler duruşları planlı duruşlara dokunmatik panel üzerinden aktarabilmektedir. 
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Şekil 27 KIOSK USTA MODÜLÜ 

 

Şekil 26 KIOSK EKRAN MODÜLÜ 
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Şekil 28 KIOSK PERSONEL MODÜLÜ 

 

Sistemde otomatik eklenen plansız duruşlar grafiksel ekrandaki planlı duruş seçenekleri yetkili ustalar ve teknisyenler 
tarafından istenilirse planlı duruşlara aktarılabilir.  

Kiosk yöntemi ile aynı zamanda işletme içerisinde duran makineler gerçek zamanlı olarak izlenebildiğinden vardiya 
ustaları ve teknisyenlerin makine kontrol zamanları düşürülmüştür.  

Kiosk üzerinden vardiya ustaları istenildiğinde iş emri ve tip kodu atamaları da yapabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 29 USTA İŞEMRİ VE TİP ATAMA EKRANI 
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Şekil 30 USTA MAKİNE DETAY EKRANI 

KALİTE KONTROL MODÜLÜ: 

Kalite kontrol bölümü içerisinde dokumadan çıkan kumaşlar barkod ile tanıtılır.Barkod ile tipe ve dokuma makinesine ait 
bilgiler otomatik olarak getirilir. 

 

Şekil 31 KALİTE BARKOD OKUMA 

 

kalite kontrol makineleri üzerinde otomatik metre sayımı işlemide yapılabilinmektedir. 
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Şekil 32 KALİTE ANA SAYFA 

 

DEPO MODÜLÜ: 

Dokuiz depo sistemi içerisinde birden çok depo bulunur ve her depo başlığı kendi ana bölümü altında bulunur.Bu depo 
başlıkları; 

• İplik Depo 

• Kimyasal Depo 

• Levent Depo 

• Haşıl Depo 

• Kumaş Depodur. 

Kimyasal depo  ve iplik depo içerisinde diğer depolardan farklı olarak, Güncel stok takibi ürün girdi çıktısı el ile yapılabilir. 

 

 

 

Şekil 33 LEVENT STOK 

 

 

 

Şekil 34 HAŞIL STOK 
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Şekil 35 KUMAŞ STOK 

  

RAPORLAMA: 

Dokuiz içerisinde işletmeniz hakkında bir çok rapor bulunur.Bu raporlama işlemleri isteğinize göre düzenlenebilir. 

Raporlardan bazıları; 

 

Şekil 36 GÜNLÜK ÖZET RAPORU 

   

a

 

Şekil 37 GÜNLÜK MALİYET RAPORU 

 

 

Şekil 38 ÇEKİLEN ÇÖZGÜ RAPORU 
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Şekil 39 TİP BAZLI VERİM RAPORU 

 

 

 

 

Şekil 40 MAKİNE VARDİYA BAZLI RAPORU 

 

 

 

Şekil 41 VARDİYA BAZLI PERSONEL VERİM RAPORU 

 

 

Şekil 42 MAKİNE DURUŞ RAPORU 
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 Şekil 43 İPLİK GİRİŞ RAPORU 

 

 

 Şekil 44 İPLİK ÇIKIŞ RAPORU 

MAİL MODÜLÜ: 

Email modülü server modülü içerisinde çalışmaktadır. Vardiya sonlarında doğru yetkililere, gerekli bilgilerin mail ile 
atılmasını sağlar. 

  

 Şekil 45 MAİL MODÜLÜ 
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SICAKLIK VE NEM MODÜLÜ: 

Projemiz endüstriyel alt yapıda olduğu için sadece veri izleme yapmamaktadır. İstenildiğinde işletme sıcaklık ve 
nemlerini vardiya bazında belirtilen dakika aralıklarında kayıt altına almaktadır. Alt yapımız Beckhoff endüstriyel kontrol 
ekipmanları ile tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 46 NEM VE SICAKLIK MODÜLÜ 
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ENERJİ İZLEME MODÜLÜ: 

Akım değerleri  

Güç değerleri 

Güç tüketimleri  

Frekans değerleri  

Gerilim değerleri  

Cos Ɵ değerleri  

Efektif güç değerleri  

Vardiya bazında izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.  
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