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ÖNSÖZ

1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik 

teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları üzerine çalışmaya 

başladı. 1991 yılında kapasitif silo seviye sensörleri ve birkaç elektronik kart imali için 

elektronik bölümünü açtı. 1995 yılına pano saç kabinlerini kendi bünyesinde yapmaya 

başladı. Aynı yıl PLC programlama ve otomasyon konularında adımlar atıldı. 1997 

yılında orta ölçekli sanayi sitesinde atölye inşaatına başlanıldı. 1999 yılında 1800 m2' 

si kapalı 5000 m2'lik yeni yerine taşındı. 2000 yılında kendi açık alanında 1200 m2'lik 

ikinci atölye inşaatının temelleri atıldı. 2001 yılında mekanik bölümünü geliştirip 

yenileştirdi, toz boya kullanılmaya başlanıldı. Aynı yıl AR-GE' sini kurdu ve 

elektronik bölümünü genişletti. Mikroişlemci kontrollü özel cihazların üretimine 

geçildi. 2002 yılında endüstriyel ray tipi kumanda kontrol röleleri imalatına başlanıldı. 

Bilgisayar ağını yenileyip ofis otomasyonuna geçildi.İnternet sitesini açtı. 

Şu anda bünyesinde yönetim, muhasebe, pazarlama, ar-ge, elektronik, proje, 

elektrik, mekanik birimlerini ve bunların atölye ve depolarını barındırmaktadır.

Takım çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkan fikirler, konusunda uzmanlaşmış olan 

personeller tarafından projelendirme ve montaj işlemleri ile somutlaştırılarak 

müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.Kalite müşterilerimizin tercihinde önemli bir 

kriter haline gelmiştir. Kalitenin önemi ürün geliştirme aşamasında başlar. Firma 

içinde üretim, test aşamalarında, sonrasında ve müşteri hizmetlerinde devam eder.

İlk günden beri gerek yurt dışında gerekse yurt içindeki uygulamalarımızı sürekli 

değişen teknoloji doğrultusunda yenileyerek sınırsız hizmet sunuyoruz.

Amacımız her geçen gün gelişen ve yenilenen teknolojileri kullanarak uluslararası 

standartlara uygun verimli ve kaliteli üretim sağlayarak müşterilerimize daha iyi 

hizmet sunmak, doğruluk ilkemiz ile başarıya birlikte ulaşmaktır.

Tüm kullanıcılarımıza işlerinde kolaylıklar ve başarılar dileriz.



ABK 1036 Silo Isı İzleme Sistemi

Operatör Paneli.
(op.)

Özellikleri:

- Her bir kabloda 2 metre aralıklarla digital ısı sensörleri vardır. 

- Her kablonun üzerinde Elektronik haberleşme kartı mevcuttur. Bu elektronik kart ile tüm otomasyon sistemleri 

ile RS485 Modbus RTU üzerinde haberleşir.  Kartın besleme voltajı 24 V DC'dir. 

- Sensör kablosu dış kılıfı iki yanında 5 mm çelik halat ile birlikte yüksek yoğunluklu polietilenden imal 

edilmiştir. 

- Sensör kablo içerisinden silo dolu iken ÇIKARILAB İLİR.

-Bir siloya istenilen sayıda kablo konabilir. 

-Ölçme hassasiyeti ± 0,1 °C  Doğruluk oranı ± 0,5 °Cdir.

-Her türlü otomasyon sistemi ile RS-485 modbus RTU ile haberleşebilmektedir.

- Bilgisayardan veya operatör panelinden kayıt yapma özelliği vardır.

Bilgisayar

(op.)



Silo Tipine Göre Kablo Özellikleri
(D=DÜZ , K=KON İK)

 
ÇAP x YÜKSEKL İK X ÇATI YÜKSEKL İĞİ 

 
 KABLO ADED İ

 TOPLAM SENSÖR ADEDİ

 SENSÖR BOYU 

 SİLO T İPİ 

 KABLODAK İ SENSÖR ADEDİ

 HALAT BOYU 

 SENSOR ARALIĞI

210T
D K

6x8x10

1
6
6

10 11
7 8

1,40 1,60

500T
D K

11x7x10

4
5
20

10 11
6 7

1,50 1,75

8000T
D K

11x10x13

4
7
28

13 14
9 10

1,50 1,67

1200T
D K

12x11x15

4
7
28

15 16
10 11

1,67 1,84

2000T
D K

15x17x21

7
8
56

21 22
16 17

2,29 2,43

Kablo Montaj Özellikleri

Kabloların Çatıya Asılması

Kabloların Dü şey Tutulma Metodları
Not: Kabloların dü şey tutulmasındaki en sağlıklısı yere misina ile bağlanmasıdır. 
Bağlanamadığı durumlarda yukarıdaki yöntemler tavsiye edilir. 

2

1

3

Kabloların Numaralandırılması

1

Kabloların Betonarme Silolara Asılması



14
m

Silo ısı kablolarının etki alanları

Yukarıdaki şekilde  8 metre çapında 14 metre yüksekliğindeki bir silodaki etki alanı uygulamasını görüyorsunuz. 

Silo ısı sensörleri yaklaşık 6 metrelik bir alanda ölçüm yapabilinirliği baz alınır. Silo kablo sayısı hesaplamada da bu yöntem 

uygulanır. Aşağıda silo yüksekliğine göre yapılan bir uygulam görülmektedir.    
6m

2m



6m8m

Silo ısı kablosu
Isı kablosu etki alanı

Silo ısı sensörleri yaklaşık 6 metrelik bir alanda ölçüm yapabilinirliği baz alınır. Silo kablo sayısı hesaplamada da bu yöntem 

uygulanır. Aşağıda silo çapına göre yapılan bir uygulam görülmektedir.    

Silo ısı kablolarının etki alanları

Yukarıdaki şekilde  8 metre çapında silodaki etki alanını görüyorsunuz. 

Isı ölçümünde kullanılan digital sensörün karakteriksel özellikleri aşağıdadır.



Silo ısı kablolarının haberleşme kartlarının bağlantı şekilleri

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES Adres seçim jumperi

Power Ledi

Haberleşme entegresi

Haberleşme ledleri

Bağlantı klemensleri

Adres seçim jumperi:  RS485 Modbus RTU Haberleşme adres numarasıdır. Hazır halde gelmektedir. Ayar 

yapılmasına gerek yoktur. 

Power Ledi : Haberleşme kartında enereji olduğu bilgisidir.

Habeleşme entegresi: Saha ile elektronik kart arasında habeleşmeyi sağlayan entegredir. 

Haberleşme ledleri: Habelşme esnasında blink yaparlar.

Bağlantı klemensleri : Enerji ve haberleşme kabloaları bu klemeslere bağlanır.

 

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES

Haberleşme kartları birbirlerine seri olarak bağlanır. Son kalandan ise haberleşmenini yapaılacağı sistem 

bağlanır. Besleme voltajları 24V DC dir.  

Not: Haberleşme kabloları ile besleme kabloalrını ayrı ve blendajlı olması ve de enerji kabloları ile 

birlikte götürülmemesi haberleşmenin sağlıklı çalışması açısından çok önemlidir. 



_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

ADRES

_ ++++PERxTx
24V DCRS-485

_++++PENR

24V DC220V AC

Operatör Paneli Panosu

Operatör Paneli
Güç kaynağı

Silo ısı kablolarının haberleşme kartlarının dokunmatik panele örnek bağlantısı
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