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

AVANTAJLAR

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.

ÖZELLÝKLER
TEMEL FONKSÝYONLAR

Geçmiþte yaþanmýþ 64 olayýn anlýk olarak 
grafik kaydýnýn tutulmasý

8000 den fazla olayýn kaydýný metin olarak 
tutulmasý

Bindirme sonrasý 1 milisaniyenin altýnda algýlama 
ve sinyal gönderme süresi

ÝLERÝ FONKSÝYONLAR;

Tezgahýn otomasyonel olarak kendi kendini 
tanýlamasý

Tezgah iþleme ve proses parametrelerinin 
iyileþtirilmesi 

NG Nedir?
Sensor ve elektronik sistemden oluþan 
ancak kullanýmý basit gerçek zamanlý 
takým ve proses izleme sistemi

MEMS (Mikroelektro-mekanik) sistem 
temelinde 3 eksenli (X, Y ve Z) ivme 
ölçer sistem

Sensörün boyutlarý dolayýsý ile iþ mili veya 
iþ mili üzerinde uygun yere montajý ve ilgili 
cihazýn elektrik kabinesi içine kolay montajý 

Kolay sistem ayarlamasý için öðretme 
fonksiyonu

Ekonomik fiyatlandýrma

1'000 - 5'000 € 

Ýþ millerinde ve tezgahýn dinamik parçalarýnda 
oluþabilecek riskleri azaltmak.zamansýz 

YENÝ NESÝL

Üretim sürecinizi koruma ve
Kontrol altýna alma...



Üretim sürecinizi koruma ve
Kontrol altýna alma...

UYGULAMALAR

EK ÖZELLÝKLER

Olaylarýn grafik olarak kaydedildiði bölüm
64 adet limit aþýmý olayýnýn grafik olarak (Olay öncesi ve sonrasý deþarj saniye süre ile) anlýk olarak kaydedildiði bölüm resmi

IBU (Elektronik 
Arayüz Birimi)

Bindirme Algýlamasý / Ýzlenmesi
Üç farklý sürekli limit ile baðýmsýz çýkýþ (output) oluþturulmasý sonucu tezgah üzerinde farklý 

uygulama yapma olanaðý saðlamak (Örneðin Ýkaz, tezgah ilerlemesinin düþürülmesi ve tezgahýn

durdurulmasý vd.)

Tezgah izlemesinin devre dýþý býrakýlmasýnýn tek bir çýkýþ (output) ile yapýlabilmesi. Bu þekilde

(Örn. el ile parça deðiþimi, Parça baðlama (clamping), pnömatik fixtürler vd. gibi) çalýþma sýrasýnda 

oluþabilecek aþýrý titreþimlerin algýlanmasýnýn devre dýþý býrakýlma olanaðý

CNC Torna tezgahlarý

CNC ÝÞleme merkezleri

CNC taþlama tezgahlarý

Özel amaçlý tezgahlar

Transfer tezgahlarý

Parça yükleme sistemleri

Robotlar

Diðer endüstriyel malzeme 

yükleme ve taþýma sistemleri

Bindirme ve iliþkili 

maliyetlerin azaltýlmasý

Takým maliyetinin azaltýlmasý

Üretim verimliliðinin 

artýrýlmasý

Tezgah çalýþma süresinin 

artýrýlmasý

Tezgah arýza süresinin 

azaltýlmasý

Kritik bakýmlar için ileri 

düzey planlama

KAZANIMLAR

MÜMESSÝLLÝK MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza No:17 Kat:4 D:48 34742-Kozyataðý-ÝSTANBUL
Tel: +90 216 384 52 98 (3 hat)  Faks: +90 216 384 53 01
www.megatekas.com  -  megatek@megatekas.com

Kayýt Özellikleri
64 ad. limit aþýmý olayýnýn  anlýk olarak grafik þeklinde (olay öncesi ve sonrasý 5'er sn süre ile) 
kaydedilme olanaðý.
Kaydedilen deðerler;
   Tarih ve saat,
   Limit Aþýmý olayýnýn oluþan maksium -ivmelenme- deðeri  (m/sec2),
ilk giren ilk çýkar prensibi ile çalýþarak hiçbir þekilde silinemeyen veya deðiþtirilemeyen kayýt bilgisi
depolama özelliði. Ayrýca alýnan kayýtlarýn Grafik ve metin olarak IBU-NG üzerinden kendi 
bilgisayarýnýza veya Ethernet þebekenize iletilme olanaðý.
   Üretim için diðer ilgili veriler.

Yeni nesil DSP Teknolojisi

Son derece yüksek hassasiyet

Yüksek çözünürlükte grafik görüntüleme,

Örnekleme oraný: Her eksende 3000 deðer/sn.

1600Hz deðerine kadar yapýlan gerçek zamanlý FFT örnekleme olanaðý,

Bütünleþik sensör boyutlarý (Y x G x D 30 x 40 x 12 mm) (sensörün karmaþýk yerlerde

montaj kolaylýðý)

Dahili Sýcaklýk sensörü (0, -70derece arasý ölçme aralýðý),

IBU-NG elektronik arayüz ünitesi üzerinden Ethernet aðýna veya PC'ye baðlanma olanaðý,

Windows ve Linux için HMI-yazýlým (Android ve iOS hazýlýðý),

Hýzlý ve kolay kurulum (dört adet M4 standart vida veya dört ad mýknatýslý ayak ile montaj)

IBU cihazýnýn elektrik dolabýndaki DIN standardý yuvalara kolay baðlanma olanaðý

Bütün CNC kontrol ünitelerine uyumlu (temel fonksiyonlar için PLC arayüzü gerektirmez),

Geliþmiþ olay günlüðü: Silinemeyen bilgiler bölümüne atýlan, Tezgah Açma/kapama zamaný, 

Alarm detaylarý, Ýzlemenin devreye alýnma/devre dýþý býrakýlma zamanlarý ve daha birçok özellik 

(Detay için kullanma kýlavuzuna bakýnýz)

Olaylarýn Tarih ve Saat bilgilerinin kaydedildiði silinemeyen "Kara kutu özellikli" bölüm resmi
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