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Dört bileşen, bir sistem:
Yeni Otomasyon Teknolojisi.

Beckhoff 1980 yılında kuruluşundan itibaren PC tabanlı kontrol gibi
birçok standardın otomasyon kontrol teknolojisine yerleşmesinde öncülük
etti. Gayet basit olan temel fikir, tüm otomasyon proseslerini evrensel bir
yazılım platformunda ve kontrol sisteminde toplamaktı. Etkisi ise gitgide
güçlenen, standart donanımın optimize biçimde kullanılması sayesinde
yeni uygulama fırsatlarına imkan tanıyan ve kusursuz şekilde entegre
olmuş bir kontrol platformu olarak ortaya çıktı. Bu sayede kullanıcılar
önemli verim artışları elde ediyorlar ve Beckhoff ürünlerinin kullanımı ile
elde ettikleri rekabet avantajından yararlanıyorlar.
PC tabanlı kontrol felsefesi başarısını kendisi gösteriyor, bugün 70’ten
fazla ülkede temsil edilen Beckhoff, PC tabanlı kontrol teknolojisinin tüm
alanlarını kapsayan ve basitten karmaşığa tüm mühendislik gereksinimlerine cevap verecek şekilde ölçeklendirilebilen bir ürün yelpazesi sunuyor:
IPC, I/O, Hareket, ve Otomasyon yazılımı.
www.beckhoff.com.tr
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Beckhoff, her türlü otomasyon
süreçleri için önde gelen bir kontrol
sistemi sağlayıcısıdır.
Geliştirme ve üretim: “Alman Malı”
kalite güvencesi
2014 Satış: 510 milyon EURO
Dünya çapında çalışan:
2.800’den fazla
Mühendis sayısı: 900
Dünyadaki şube/bölüm ofisler: 34
Dünyadaki dağıtıcılar:
70’tan fazla ülkede
(04/2015 dan itibaren)
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Endüstriyel PC
Endüstriyel PC (IPC), PC tabanlı kontrolün donanımsal merkezidir. Beckhoff,
açık standartları temel alan her türlü uygulama için uygun PC’ler tedarik
ediyor, böylece geniş bir kontrol gereksinimi yelpazesine cevap verebilecek
özel konfigürasyonlara olanak sağlıyor.
İster DIN rayına monte edilen kompakt bir Gömülü PC biçminde olsun,
ister bir kontrol kabini IPC’si veya Panel PC şeklinde olsun, anakartların
şirket içinde geliştiriliyor olması Beckhoff’un IT trendlerine ve müşteriye
özel gereksinimlere hemen cevap verebilmesini sağlıyor.
www.beckhoff.com.tr/IPC
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Pano tipi Endüstriyel PC’ler
Ölçeklendirilebilir performans yelpazesi
Endüstriyel dayanımda muhafaza
tasarımları
Yüksek mekanik dayanıklılık
Basit kurulum
Ekran bağlantılarında yüksek esneklik
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Kontrol Paneli
Geniş model çeşitliliği
Çoklu ya da tekli dokunmatik ekran
seçenekleri
5,7 inçten 24 inçe kadar ebatta ekranlar
Kontrol kabinlerine ya da montaj kolları
üzerine kolay montaj
Müşteriye özel uygulamalar

O www.beckhoff.com.tr/Panel-PC

O www.beckhoff.com.tr/ControlPanel

O www.beckhoff.com.tr/
Control-cabinet-PC
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Panel PC’ler
Ölçeklendirilebilir performans yelpazesi
Çoklu ya da tekli dokunmatik ekran
seçenekleri
5,7 inçten 24 inçe kadar ebatta ekranlar
Temiz odalar için paslanmaz çelik modeller
Kontrol kabinlerine ya da montaj kolları
üzerine kolay montaj

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

Pano tipi Endüstriyel PC

Gömülü PC’ler
Ölçeklendirilebilir performans yelpazesi
Kompakt tasarım
Doğrudan I/O arabirimi
Modüler genişletme seçenekleri
DIN raya montaj
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Endüstriyel Anakartlar
Beckhoff tarafından geliştirilir ve üretilir
Uzun süre temin edilebilme
EtherCAT için optimize edilmiş
Çok sayıda arabirim
Müşteriye özel BIOS çözümleri

O www.beckhoff.com.tr/Embedded-PC

O www.beckhoff.com.tr/Motherboards

Gömülü PC
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Yüksek derecede ölçeklendirilebilen IPC yelpazesi ve Gömülü PC’ler
Yüksel performanslı PC’ler,
Intel® Celeron®’dan en üst düzey
Core™ i7’ye kadar işlemciler
Tüm ürün portföyü için uzun süreli
temin edilebilme ve destek
PC tabanlı kontrol teknolojisinin
mucidi olarak Beckhoff, küresel
teknoloji ortakları Intel ve
Microsoft ile yakın işbirliği içinde.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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EtherCAT I/O Terminalleri
IP 20 EtherCAT I/O sistemi
Her bir terminalde korunan gerçek zamanlı Ethernet performansı
Yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisinin, durum izlemenin
ve sürücü teknolojisinin entegrasyonu
Farklı seviye fieldbus sistemleri için ağ geçitleri
TwinSAFE PLC ve emniyet I/O’ları

O www.beckhoff.com.tr/EtherCAT-Terminal
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Bus Terminalleri
Açık, fieldbus’a özel olmayan IP 20 I/O
sistemi
400’den fazla farklı Bus Terminal
20’den fazla fieldbus sistemi için destek
Alt düzey veriyolu sistemleri için ağ
geçitleri
Sisteme entegre emniyet I/O terminalleri

..
....
..
..

Fieldbus Kutusu
IP 67 I/O sistemi
12 fieldbus sistemi, 24 sinyal tipi
Kompakt ve sağlam
Doğrudan makinelerin üzerine monte
edilebilme, yer tasarrufu
Uygun fiyatlı noktadan noktaya
bağlantılar için IO-Link kutusu modülleri
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O www.beckhoff.com.tr/BusTerminal

O www.beckhoff.com.tr/FieldbusBox
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EtherCAT Takılabilir Modüller
IP 20 sınıfı oldukça kompakt
EtherCAT I/O sistemi bir devre kartına
(sinyal dağıtım kartına) takılabilir
Yüksek hacimli üretim için optimize edilmiş
Uygulamaya özel konnektör arabirimi
Kablo demetlerinin kullanımı bağlantı
hatalarını önler
O www.beckhoff.com.tr/
EtherCAT-Plug-in-Modules

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

I/O
Beckhoff, tüm evrensel veriyolu ve I/O sistemleri için tam bir ürün yelpazesi sunuyor. IP 20 koruma sınıflı Bus Terminaller ve IP 67 koruma sınıflı
Fieldbus kutu modülleri ile çok farklı sinyal tipleri ve fieldbus sistemleri için
kapsamlı bir ürün yelpazesi mevcut. Beckhoff, geleneksel veriyolu sistem
bileşenlerine ek olarak, EtherCAT için optimize edilmiş bir ürün yelpazesi
de sunuyor. Beckhoff tarafından icat edilmiş olan ve endüstriyel otomasyonda kullanılan bu gerçek zamanlı Ethernet çözümü küresel olarak kabul
görmüştür. En önemli özellikleri üstün performansı ve basit kullanımıdır.
Sonuç, yüksek hassasiyetli makine ve tesis kontrolü ile önemli ölçüde artan
üretim verimliliğidir.
www.beckhoff.com.tr/IO
www.beckhoff.com.tr/EtherCAT
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EtherCAT Kutusu
IP 67 EtherCAT I/O sistemi
Zorlu ortamlar için yüksek performans
Kompakt ve sağlam
Doğrudan makinelerin üzerine, kontrol
kabinlerinin ve dağıtım kutularının
dışına monte edilebilir
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Altyapı Bileşenleri
Tüm yaygın fieldbus sistemleri için
PC kartları
Endüstriyel Ethernet switch’leri
IP 20 ve IP 67 normlarında EtherCAT
birleştiriciler ve medya dönüştürücüler

O www.beckhoff.com.tr/
O www.beckhoff.com.tr/EtherCAT-Box

Infrastructure-components
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Tüm sinyal türleri ve fieldbus
sistemleri için kapsamlı,
modüler I/O sistemi
EtherCAT için optimize edilmiş
evrensel ürün yelpazesi
Yüksek yatırım güvenliği:
Alanında 20 yılı aşan başarıya
dayalı geniş I/O teknolojisi
Beckhoff, Bus Terminal kavramını
ve EtherCAT’i geliştiren I/O
öncüsüdür.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Sürücü Teknolojisi

Tek Kablo Teknolojili (OCT)
AM8000 servomotor
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Kompakt Dijital Servo Sürücü
1 veya 2 kanallı servo sürücü
yüksek hızlı EtherCAT haberleşmesi
170 A’e kadar geniş anma akımı aralığı
esnek motor tipi seçimi
çok eksenli uygulamalar için optimize
çözüm
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Kompakt sürücü teknolojisi
I/O sisteminde 5 A seviyesine kadar
çözümler
IP 20 ve IP 67 koruma sınıfında step,
servo, DC veya AC motor bağlantısı
uyumlu motor ve redüktör seçenekleri
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Senkron Servo Motorlar
Zorlu konumlandırma görevleri için
Yüksek derecede dinamik davranış
Fırçasız üç fazlı motorlar
Rotorda kalıcı mıknatıs

O www.beckhoff.com.tr/
O www.beckhoff.com.tr/Servo-Drives
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compact-drive-technology

O www.beckhoff.com.tr/Servomotors

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

Beckhoff Sürücü Teknolojisi, TwinCAT otomasyon yazılımının hareket kontrolü
(Motion Control) çözümleriyle birlikte eksiksiz ve modern bir hareket kontrol
çözümü sunar. Dinamik hareketler gerektiren tek ve çok eksenli pozisyonlama
görevleri için Beckhoff’un PC tabanlı kontrol teknolojisi son derece idealdir.
Yüksek performanslı EtherCAT haberleşmesine sahip AX5000 ve AX8000
serisi servo sürücüler performans ve dinamik hareketler açısından en yüksek
kaliteyi sunmaktadır. Tek Kablo Teknolojili (One Cable Technology – OCT)
servo motorlar standart bir motor kablosunu, güç ve geri besleme sistemiyle
birleştirerek malzeme ve devreye alma maliyetlerini azaltır.
www.beckhoff.com.tr/DriveTechnology
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Lineer Servo Motorlar
dinamik ve ivme ile ilgili en yüksek
gereksinimler için
4 kata kadar aşırı yükleme kapasitesi
mekanik olarak aşınmayan yapı
maksimum pozisyonlandırma
doğruluğu

eXtended Transport System XTS
Sonsuz yörüngeli lineer motor
Geleneksel mekanik çözümler yerine
gelişmiş mekatronik çözümler sunar
Yazılım tabanlı fonksiyonel değişimler
Sürekli malzeme akışlı bireysel ürün
taşıma

O www.beckhoff.com.tr/Linear-motors

O www.beckhoff.com.tr/XTS
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Ölçeklendirilebilir servo sürücü
teknolojisine sahip ürün yelpazesi
PL e seviyesine uyumlu entegre
emniyet teknolojisi
Tek Kablo Teknolojisinin (OCT) ve
Genişletilmiş eXtended Transport
System’in (XTS) öncüsü olarak
Beckhoff, verimli ve az yer
kaplayan hareket çözümlerinde
uzmanlaşmıştır.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Otomasyon Yazılımları

Beckhoff, otomasyonun tüm alanları için farklı performans sınıfına sahip
kapsamlı sistem çözümleri sunmaktadır. Beckhoff kontrol teknolojisi,
yüksek performanslı Endüstriyel PC’lerden mini PLC’lere kadar ölçeklendirilebilir ve ilgili uygulamaya tam olarak uyarlanabilir. TwinCAT otomasyon yazılımı, PLC, NC ve CNC işlevleriyle gerçek zamanlı kontrolü tek bir
pakette bütünleştirmektedir.
www.beckhoff.com.tr/Automation
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TwinCAT
Mühendislik ve runtime için tek bir
yazılım platformu
Entegre gerçek zamanlı kontrol
PLC, NC, CNC, robotik, ölçüm teknolojisi
ve emniyet için yazılım modülleri
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Etkin mühendislik
Microsoft Visual Studio® entegrasyonu
Geniş programlama dilleri seçenekleri:
IEC 61131-3, C/C++, MATLAB®/
Simulink®, Safety C/FBD
Modüler yazılım geliştirme
Otomatik kod oluşturma arabirimi
Kaynak kodu kontrol sistemlerine
bağlantı
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Yüksek performans
50 μs’den başlayan çevrim
süresi
Çok çekirdek desteği
32 bit ve 64 bit işletim sistemleri
desteği
Sonsuz öncelikli çoklu görev
(pre-emptive multitasking)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

TwinCAT otomasyon yazılımı
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Bağlanabilirlik
Tüm fieldbus sistemleri ile beraber
kullanılabilir
IT trendlerine açık ve genişletilebilir –
bugün ve yarın
Endüstriye özel ve standart protokollere
uyum sağlar
Bulut bilişim uygulamaları için ideal

O www.beckhoff.com.tr/TwinCAT3
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TwinSAFE
I/O’lardan sürücülere kadar entegre
emniyet sistemi
Kompakt emniyet PLC’si
IEC 61508 SIL 3 ve DIN EN ISO
13849-1:2008 PLe’ye kadar çözümler
için sertifikalı
TwinCAT 3’e entegre emniyet
mühendisliği
O www.beckhoff.com.tr/TwinSAFE

......

Verimli, evrensel mühendislik
Farklı dillerde programlama
Açık, donanımdan bağımsız
kontrol sistemi otomasyon ve
kontrol bileşenlerini özgürce
seçme imkânı verir.
Tek çekirdekli işlemcilerden çok
çekirdekli işlemcilere kadar ölçeklendirilebilir kontrol platformu
Tüm kontrol fonksiyonları tek ve
merkezileştirilmiş bir platform
üzerinde: PLC, hareket kontrolü,
robotik, ölçüm teknolojisi, vb.

..
..
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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DK1509-1015

Ankara Ofisi
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
06378 Yenimahalle, Ankara
Telefon: + 90 312 394 03 46
info@beckhoff.com.tr

Merkez Ofis
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No: 18-19-20
34758 Ataşehir Istanbul
Telefon: + 90 216 580 9830
info@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com.tr

İzmir Ofisi
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
35530 Bayraklı, İzmir
Telefon: + 90 232 486 0350
info@beckhoff.com.tr

Bursa Ofisi
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
16110 Nilüfer Bursa
Telefon: + 90 224 501 00 17
info@beckhoff.com.tr

Ürünler
Beckhoff’un ürün yelpazesi hakkında detaylı bilgi edinmek için web
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca animasyonlar, videolar, interaktif
sunumlar ve daha birçok detayı da sitemizde bulabilirsiniz.
www.beckhoff.com.tr
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Çevrimiçi Yayınlar
Beckhoff’un katalog ve broşürleri internetten indirilebilir. Talep etmeniz
halinde bu katalog ve broşürlerin basılı kopyalarını da edinebilirsiniz.
Taleplerinizi belirlemek için çevrimiçi sipariş formunu doldurabilirsiniz.
www.beckhoff.com.tr/media
www.pc-control.net




Ürün Katalogu
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PC Control Dergisi
(mobil uygulama
olarak mevcut)

Resimler:
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® ve XTS®, Beckhoff Automation GmbH markalarıdır. Bu belgede belirtilen diğer
markalar üçüncü tarafların kullanımının hak sahiplerinin haklarını ihlal edebilecek markalar olabilir.
© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 10/2015
Bu broşürdeki bilgiler, yalnızca somut uygulama durumunda açıklanan şekle uymayan veya ürünlerin geliştirilmesiyle değişebilecek genel açıklamalar ve
performans özellikleri içermektedir. İstenen performans özellikleri ancak sözleşme yapıldığında açıkça kararlaştırılmışlarsa bağlayıcıdır.
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