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çözüm üretiyoruz ...



Hakkımızda               
2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli çözümler üretmek 
için kurulan Mekatro Mühendislik, endüstri tesislerinin ve makine imalatçılarının anahtar 
teslimi otomasyon projelerinde sistem çözüm ortağı olarak hızlı ve kaliteli teknik 
hizmet sunmaktadır. Mekatro Mühendislik, kompleks proseslerde en son teknolojiyi 
uygulayarak müşterilerine özel çözümler üretmekte ve edindiği sektörel tecrübeler ile 
sürekli kendini geliştirerek daima en iyisi için çalışmaktadır.
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• Proje tasarımı
• Malzeme temini
• Pano imalatı
• Yazılım geliştirme ( PLC, HMI, Scada )
• Test ve devreye alma
• Dokümantasyon ( Bakım, teknik bilgiler )
• Eğitim hizmetleri
• Servis ve teknik destek

Otomasyon Uygulamaları
Endüstriyel otomasyon çok geniş kapsamlı bir konu olmakla birlikte temel olarak 
makinaların ve proseslerin otomatik kontrolü olarak tanımlanabilir. PLC, HMI paneller ve 
scada  kullanılarak tasarlanan otomasyon sistemleri ile insan hatası minimuma indirilerek 
müşterilerin kaliteli, hatasız ve minimum insan gücü ile  tesislerini kontrol etmesi 
sağlanmaktadır. Mekatro Mühendislik, yapmış olduğu anahtar teslim uygulamalarda 
projelerin başından sonuna kadar aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.
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Malzeme Temini

Sistemde kullanılacak olan malzemelerin 
temininin Mekatro Mühendislik tarafından 
yapılması istenmesi durumunda istenilen 
marka ve modellerde tüm malzemelerin temini 
en kısa  sürede gerçekleştirilmektedir.

Pano İmalatı

- Kumanda panoları
- Otomasyon panoları
- Makine besleme panoları
- OG ve AG enerji dağıtım panoları

Sistemde kullanılacak olan kontrol panolarının 
uygun donanımının belirlenmesi, panoların 
dizaynı, iç montajının yapılması, atölye 
kumanda testlerinin yapılması  ve saha 
testlerinin yapılarak sistemin hazır hale 
getirilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Proje Tasarımı

Projeler  E-PLAN elektrik proje tasarım programı 
kullanılarak proje sayfaları, malzeme listesi, 
kablo listesi, klemens planları gibi kısımlar 
oluşturularak hazırlanmaktadır.
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Yazılım Geliştirme 

- PLC yazılımı
- Operatör paneli (HMI) yazılımı
- Scada yazılımı

PLC Yazılımı

Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider, Allen-
Bradley, Abb, Panasonic, Beckhoff, Fanuc, 
Pheonix vb. tüm marka ve modellerde  PLC’ler  
programlanmaktadır.

Operatör Paneli (HMI) Yazılımı

İsteğe göre tüm marka ve modellerde operatör 
paneli yazılımı, görsel arayüz ve şemalar 
yapılmaktadır.

Scada Yazılımı

Mekatro Mühendislik, prosese özel scada
sistemleri dizayn etmektedir.

- Proses sayfaları
- Set ayarları sayfaları
- Reçeteleme sayfaları
- Alarm sayfaları
- Rapor sayfaları
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Test ve Devreye Alma

Hazırlanan sistemin atölye testlerinin  yapılması, 
tüm aşamaların gözden geçirilerek montaja 
hazır hale getirilmesi, panoların ve proses 
enstrümanlarının saha montajının yapılması 
işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Dokümantasyon 

Mekatro Mühendislik, yapmış olduğu tüm 
projelerde aşağıda belirtilen dokümanları 
hazırlamaktadır.

- Elektrik projeleri
- PLC programı yedeği
- Operatör paneli programı yedeği
- Scada tasarımı yedeği

Eğitim ve Teknik Destek Hizmetleri

Otomasyon sistemlerinde en önemli nokta 
proje tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması 
halinde gerekli eğitim ve teknik desteğin en 
hızlı ve etkin şekilde  sağlanmasıdır.
Mekatro Mühendislik, uyguladığı tüm projelerde 
müşterilerine gerekli eğitim ve teknik destek 
hizmetini sunmaktadır.
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Orta Gerilim Enerji ve Şalt Tesisleri
 
» Şalt tesisleri tesis ve montajı
» Trafo Merkezleri tesis ve montajı
 
Alçak Gerilim Enerji Dağıtım Sistemleri

» Elektrik dağıtım ve MCC panoları
» Kablo tava ve merdivenleri
» Döşeme altı kanal ve buat tesisatları
» UPS tesisatı
» Priz ve kuvvet  tesisatları
» İç ve dış aydınlatma tesisatı
» Çevre aydınlatma tesisatı
» Topraklama ve yıldırımdan koruma tesisatı
» Bus-Bar sistem uygulamaları
» Kompanzasyon tesisi

Endüstriyel Elektrik Uygulamaları

Enerji yatırımlarında teknik yeterliliğin istenilen seviyede sağlanmasının yanında, 
ekonomik olma, işletme kolaylığı, mevzuat hükümlerine uyumluluk gibi bir çok şartın proje 
aşamasında öngörülerle hesaplanması gerekmektedir. Bu çerçevede oluşturulacak en 
uygun model esas alınmalıdır. Mekatro Mühendislik, endüstriyel elektrik uygulamalarında 
aşağıdaki hizmetleri vermektedir.
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-Topraklama tesisatı ölçüm ve kontrolleri (Makina gövde, pano, işletme)
-Paratoner tesisat kontrolü ve toprak geçiş direnci ölçümü
-Aydınlatma şiddeti ölçümü
-Aydınlatma tesisatının enerji verimliği ve aydınlatma şiddeti kapsamında kontrolü
-Fabrika tesisat kontrolü
-Termal ölçüm ve raporlama
-Harmonik ölçüm ve raporlama

Mühendislik Hizmetleri

Ölçüm, Kontrol ve Raporlama 
Hizmetleri

Mekatro Mühendislik, ölçüm, kontrol ve 
raporlama hizmetlerini EMO (Elektrik 
mühendisleri odası) kayıtlı ve onaylı 
elektrik mühendisi uzmanı tarafından 
gerçekleştirmektedir.

 -Orta gerilim projeleri
- Son durum projeleri
- Pano projeleri
- Aydınlatma projeleri
- Yangın algılama projeleri
- Paratoner tesisi projeleri
- Acil aydınlatma projeleri

Proje Hizmetleri

Endüstri tesislerinin ihtiyaçlarına uygun tüm 
proje ve etüd çalışmaları teknik şartnamelere, 
yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır.
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Mekatro Mühendislik, bu kapsamda endüstri tesislerinin “Yüksek Gerilim Enerji Sorumluluğu’’ 
veya transformatör ve şalt tesisleri elektrik enerji sorumluluğunu üstlenmektedir. İşletmelerin  
söz konusu tesisinin aylık periyotlar halinde, ayda en az bir defa olmak üzere teknik ve iş 
emniyet kontrollerinin yapılarak, işverene gerekli bilgi ve belgelerin ulaştırılması, çalışanlara 
bilgilendirme yapılması, transformatör yağ değişimi ve teknik revizyonlar gibi konularda 
gerekli uyarıların yapılması hizmetleri verilmektedir.

Yüksek Gerilim Tesislerinde
İşletme Sorumluluğu

30 kasım 2000 tarih ve 24264 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan “Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, tüm yüksek 
gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik 
konulardan sorumlu Elektrik Mühendisi 
olmalıdır’ denmektedir.

Sanayi Enerji Yöneticiliği

5627 sayılı  Enerji Verimliliği kanunu ile 
birlikte yıllık toplam enerji tüketimi 1000 
TEP’ten fazla olan sanayi tesislerinde enerji 
yöneticisi bulunması zorunlu hale gelmiştir. 
Enerji Yönetimi, tesisin enerji tüketen tüm 
sistemlerinin detaylı analiz edilmesi, enerji 
tüketiminin izlenmesi ve verimlilik artırıcı 
projelerin oluşturularak uygulanması ile olur. 
Mekatro Mühendislik, sanayi enerji yöneticisi 
sertifikalı personelleri ile enerji yöneticiliği 
hizmeti vermektedir. 



Teknik Servis ve Destek 
Hizmetleri

Mekatro Mühendislik, bünyesinde bulunan 
mühendis ve tekniker kadrosu ile anlaşmalı 
firmalara 7 gün 24 saat teknik servis ve 
destek hizmeti vermektedir.

Makine Taşıma ve Kurulum 
Hizmetleri

Mekatro Mühendislik, büyük ölçekli makine 
ve üretim hattı demontaj, montaj ve 
devreye alma hizmetleri vermektedir. 

- Makine taşımayı planlama, zamanlama ve proje yönetimi
- Fabrika ve yerleşim planlaması
- Makinelerin yeni tesislere taşınması
- Makine ve üretim sistemi montajları, anahtar teslimi çözümler

Teknik Servis
- Hızlı ve etkin müdahale garantisi
- Bakım takip sistemi
- Uzaktan erişim sistemi

Bakım ;
- Hızlı ve deneyimli bakım personelleri
- Uzaktan erişim ile anında arıza takibi
- Özel imkanlar ile yıllık bakım sözleşmesi

Otomasyon Malzemeri Satışı

Mekatro Mühendislik, Siemens, Mitsubishi, 
Omron, Schneider, Allen-Bradley, Abb, 
Panasonic, Beckhoff, Fanuc, Pheonix, 
Pilz, Sew Eurodrive, Keb, Lapp Kablo, 
Weidmüller, Eaton, vb. markalarda sensör, 
sürücü, PLC, operatör paneli, özel kablolar  
gibi otomasyon ürünlerini hızlı ve ekonomik 
şekilde tedarik etmektedir.

Bunun yanında, fabrikaların ihtiyaç duyabileceği her türlü elektrik malzemesinin de 
temini gerçekleştirilmektedir.



Mekatro Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Cedidiye Mah. Göksel Sk. No: 12/1 PK : 81020 DÜZCE

Telefon: +90 380 523 90 01 Faks: +90 380 523 90 02

www.mekatromuhendislik.com.tr


