Profesyonel, Verimli, Yenilikçi Çözümler...

Bir insanın fıtratındaki yetenek, tutkuya
“ dönüşürse
o insanı hiçbir güç durduramaz.
”
If the talent in a person’s nature turns into passion, nothing can stop that person.

Nikola TESLA

Mekatro Mühendislik

BİZ

KİMİZ
Firmamız uzman personelleri ve profesyonel iş anlayışı ile endüstri tesislerinin elektrik, otomasyon projelerinde hızlı, kaliteli, teknik çözümler
üreterek anahtar teslimi hizmetler sunmaktadır. 2012 yılında endüstriyel elektrik taahhüt ve otomasyon projelerini gerçekleştirmek amacı ile
Düzce’de kurulan Mekatro Mühendislik, teknolojiyi yakından takip eden
deneyimli, uzman kadrosu ve nitelikli iş ortakları ile farklı birçok projeyi
hayata geçirmiştir. Mekatro Mühendislik gerçekleştirdiği projelerde kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyetinin yanı sıra profesyonellik,
yaratıcılık ve dürüstlük ilkeleri ile fark yaratmaktadır. Bu sayede yerli ve
yabancı birçok firmanın tercihi olmuştur. Kalite ve güven kavramlarını
esas alan Mekatro Mühendislik, ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001
kalite belgeleri ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını uluslararası
standartlarla belgelendirmiştir. Kompleks proseslerde en yeni teknolojileri
uygulayarak müşterilerine özel çözümler sunmakta ve edindiği sektörel tecrübeler ile kendini geliştirerek daima en iyisi için çalışmaktadır.
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VİZYONUMUZ
Yatırımcı ve işverenler tarafından sektörümüzde aranılan ve tercih edilen bir
firma olmaktır. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve sunduğumuz çözümler ile sektörde önemli bir marka olarak adımızdan
her zaman övgüyle söz ettirmek temel
hedefimizdir.
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FARKIMIZ
Müşterilerimiz sorunlarını ve projelerini
kendi işimiz olarak benimser, her zaman
sonuç ve kalite odaklı uygulanabilir, optimum çözüm sunarız.

Mekatro Mühendislik

“Enerjinin

olduğu her
yerdeyiz.

”

MİSYONUMUZ
Alanında uzman ve deneyimli personellerimiz ile çıktığımız bu yolda, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörler için
profesyonel, verimli ve yenilikçi çözümler sunmaktayız. Faaliyet alanımızda
bulunan sektörler ile ilgili tüm yenilik
ve gelişmeleri yakından takip ederek
müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun
çözümler üretiyoruz.
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HİZMETLERİMİZ

Endüstriyel Otomasyon

Elektrik Taahhüt

Mühendislik Hizmetleri

Teknik Destek

Mekatro Mühendislik

Endüstrİyel

Otomasyon
8

Mekatro Mühendislik

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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.

Üretİm HattI
Otomasyonu

MAKİNE

Otomasyonu

PROSES

Otomasyonu

ROBOTİK

UYGULAMALAR

Fabrika ve üretim tesislerinde ihtiyaç duyulan kesme, istifleme, boyama, delme, paketleme v.b. her türlü hattın otomasyon sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilmesi, kontrol panolarının imali, sistem kontrol yazılımının uygulanması, testi, devreye
alınması hizmetlerini ve mevcut hatların revizyon, modernizasyon uygulamalarını uzman teknik personellerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Demir çelik, madencilik, gıda, orman ürünleri, plastik ve kauçuk, otomotiv, kimya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde kullanılan makineler ve özel uygulamalar için
müşterilerimizin her türlü otomasyon taleplerini değerlendirerek ihtiyaçlara çözüm
üretmekteyiz. Makinaların Otomasyon panolarının imalatı, makine üzerindeki elektriksel enstrümanların montajı ve kablolanması, otomasyon sisteminin gereksinim duyduğu
yazılımın hazırlanması ve devreye alınması hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Proses otomasyonu, bir otomasyon sisteminde; sistemin tek merkezden kontrolü ve
takibi, verilerin kaydedilmesi ve bu verilerin işlenmesiyle sistemin kontrolünde ve üretim planlamasında yapılacak değişikliklerin sağlanmasıdır. Proses otomasyonunda sistemin çeşitli noktalarında bulunan sensör ve diğer algılayıcıların topladığı verilerle birlikte
sistem kontrol veri ve komutları ve diğer veriler uzun dönem kayıt altında tutulur. Bu
veriler analiz edilerek sistem kontrol ve üretim planlamasında kullanılır. Enerji, yiyecek-içecek, ilaç, kimya, kağıt, çimento, plastik-kauçuk, cam, tekstil, metalurji, petrol ve
yağ, su ve atık su tesislerinde proses otomasyonu önemli bir pay sahibidir.

Firmamız sanayi üretiminde kullanılacak olan her türlü robot uygulaması için projelendirme programlama ve entegrasyon konularında çözümler üretir.Günümüzde
üretim sektöründe birçok alanda robotlar kullanılmaktadır. Robotlar üretim hatalarını
minimuma indirme, iş kazanlarını azaltma, sürdürülebilir ve sürekli üretim yapma, insan
gücünü minimuma indirme gibi birçok faydalar sağlanmaktadır.Faklı sektörlerde paketleme, kaynak, hat besleme, boya ve polisaj, v.b. birçok uygulamada kullanılmaktadır.Robotik uygulamalar çok geniş kapsamlı bir alana yayılmasından dolayı gerek tasarım gerek imalat aşamaların çok iyi bir planlama ve çalışma gerektirir. Başarılı ve çok kapsamlı
robotik uygulamalar ile firmamız talepleri en verimli şekilde karşılar ve hayata geçirir.
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Proje Aşamalari
Proje Tasarimi

Projeler elektrik proje tasarım
programları kullanılarak proje
sayfaları, malzeme listesi, kablo listesi, klemens planları gibi
kısımlar oluşturularak hazırlanmaktadır.
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.

YAZILIM GELİŞTİRME

DÖKÜMANTASYON
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Pano İmalati

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

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

TEST VE
DEVREYE
ALMA

Otomasyon sistemlerinde en
önemli nokta proje tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde
gerekli eğitim ve teknik desteğin en
hızlı ve etkin şekilde sağlanmasıdır.
Firmamız uyguladığı tüm projelerde müşterilerine gerekli eğitim ve
teknik destek hizmetini sunmaktadır.

EĞİTİM VE
TEKNİK DESTEK
HİZMETİ

Gerçekleştirilen tüm projelerde
aşağıda belirtilen dokümanları
hazırlamaktadır. – Elektrik projeleri – PLC programı yedeği
– Operatör paneli programı
yedeği – Scada tasarımı yedeği

Mekatro Mühendislik

ELEKTRİK
TAAHHÜT
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ELEKTRİK TAAHHÜT
Firmamız anahtar teslim elektrik taahhüt projelerini gerçekleştirmektedir. Tüm iş güvenliği, teknik yönetmelikler kapsamında aşağıda
detayları verilen hizmetleri sunmaktadır.Firmamız gerçekleştirdiği projelerin gereksinimi kapsamında her türlü makina, ekipman, kalifiye ve deneyimli ekiplerden oluşan altyapıya sahiptir.

Proje Aşamalari
PROJE
HİZMETLERİ

orta gerılım
trafo tesıslerı

Orta Gerilim Trafo Tesisleri
Firmamız direk tipi, monoblok beton köşk veya bina içi trafo tesislerinin tüm teknik yönetmeliklere uygun
olarak kurulumunu yapmaktadır.

ALÇAK GERİLİM
PANO İMALAT VE
MONTAJI
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Firmamız orta gerilim trafo tesisleri, enerji
nakil hatları, endüstriyel tesisler için projeler hazırlamakta ve hazırlanan projelerin
elektrik dağıtım şirketlerine onayı ile ilgili
hizmet vermektedir.
» AG ve OG Sistem Tasarımları
» Endüstriyel Tesis Tesisat Projeleri
» Enerji Verimliliği Hesapları
» Proje Yönetimi
» Mühendislik Hesapları
» İletim Hattı Projeleri
» Orta Gerilim Projeleri
» Topraklama ve Yıldırımdan korunma
projesi

Talebe göre dizayn ve projelendirme de
dahil olmak üzere; MCC panolarının her
türlü teknik şartnameye ve özel taleplere
(Draw out, Plug in..) uygun şekilde ve
uluslar arası normlara uygun olarak imali,
saha montajlarının yapılması, testleri ve
devreye alınması.

Mekatro Mühendislik

Orta gerilim yer altı veya havai hat olarak projelendirilen nakil
hattı sistemlerinin teknik yönetmelikler ve iş güvenliği önlemleri
uygulanarak imali ve mevcut enerji nakil hatlarının bakım onarım
hizmetleri vermekteyiz.

orta gerılım
enerjı nakıl
hatlari

» Aplikasyon ve direklerin işaretlenmesi
» Güzergahın açılması, ulaşım yollarının yapımı
» Direk Temellerinin inşaat çalışmaları
» Direk Montajı » Tel çekimi
» İşletmeye Alma
Firmamız, yapım çalışmaları için gerekli her türlü makina,
ekipman, kalifiye ve deneyimli ekiplerden oluşan altyapıya
sahiptir.

ALÇAK GERİLİM
DAĞITIM SİSTEMLERİ

Firmamız iş güvenliği ve kalite
faktörlerinden ödün vermeksizin
her türlü yer altı ve yer üstü kablo güzergahının (Toprak altı, beton
kanal, pvc boru, conduit, saç tava,
BUSBAR, EMT, Exproof boru
tesisatı vs) hazırlanması ve kablo çekimine uygun hale getirilmesi
hizmetlerini vermektedir.

AYDINLATMA
SİSTEMLERİ

Firmamız iç ve dış ortam aydınlatma
sistemleri dizayn, projelendirme ve saha
uygulamalarını
gerçekleştirmektedir.
Endüstriyel tesislere yönetmeliklere ve
ihtiyaçlara uygun aydınlatma seviyesinde
yüksek verimli projeler sunmaktayız
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MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
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Proje hızmetlerı
Orta Gerilim Projeleri

Yangın Algılama Projeleri

Son Durum Projeleri

Paratoner Tesisi Projeleri

Pano Projeleri

Acil Aydınlatma Projeleri

Aydınlatma Projeleri

ölçüm raporlama hızmetlerı
Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri
Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri
Elektrik tesisatı uygunluk raporu
Gövde koruma topraklaması
Pano ve işletme topraklaması
Patlayıcı ortam ( EXPROOF ) elektrik tesisatının kontrolü

Y.G. TESİSLERİNDE 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.
Bu kapsamda, işletmenizin “Yüksek Gerilim Enerji Sorumluluğu’’ veya Transformatör ve şalt tesisleri elektrik enerji sorumluluğunu üstlenmekteyiz.İşletmenizin 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, çalışan(lar)a bilgilendirme çalışmalarının yapılması, transformatör yağ değişimi, teknik revizyonlar gibi konularda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin yapılması konularında
hizmet veriyoruz.
Firmamız bu konuda gerekli ‘Yüksek gerilim tesislerinde işletme
sorumluluğu’, ’SMM ve Büro tescil’ belgelerine sahiptir.
Yine bu kapsamda işletme sorumluluğu yapılan tesislerin elektrik tüketimleri uzaktan okuma sistemi ile okunarak enerji tüketim karakteristikleri belirlenmekte, tüketimlerinin hangi tarifede en uygun maliyete karşılık geldiği analiz edilerek ilgililere raporlanmaktadır.
Kurulan uzaktan okuma sistemini firma ilgili personelleri talep etmeleri durumunda internet üzerinden takip edebilmekte, tüketim
ayrıntılarını görebilmektedir.
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TEKNİK
DESTEK
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SERVİS
Firmamız bünyesinde bulunan mühendis
ve tekniker kadrosu ile anlaşmalı firmalara 7 gün 24 saat teknik servis ve destek
hizmeti vermektedir.
Hızlı Müdahale Garantisi
Bakım Takip Sistemi
Uzaktan Erişim Sistemi

BAKIM
Hızlı ve deneyimli bakım personelleri
Uzaktan erişim ile anında arıza takibi
Özel imkanlar ile yıllık bakım sözleşmesi

Yedek Parça
Uygun Fiyatlarla yedek parça temini

EĞİTİM
Proses Eğitimi
PLC, Scada ve Otomasyon Eğitimi
Bakım ve Arıza Eğitimi
Robot Eğitimi
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Mekatro MühendİSLİk sAN. TİC. A.Ş.
0380 523 90 01-02
info@mekatromuhendislik.com.tr
Fatih Mahallesi D-100 Karayolu
Cad. No : 514, Merkez/DÜZCE
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Firmamız gerçekleştirmekte olduğu anahtar teslim projelerinin yanı sıra orta gerilim,
alçak gerilim ve endüstriyel otomasyon ürünlerinin satışının gerçekleştirilmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN
instagram/mekatromuhendislik
facebook/Mekatro

Mekatro MühendİSLİk sAN. TİC. A.Ş.
Fatih Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No : 514, Merkez/DÜZCE
0380 523 90 01-02
mekatromuhendislik.com.tr
info@mekatromuhendislik.com.tr

