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Gelecekte, akıllı fabrikalar veya proaktif aparat izleme 
gibi IIOT Sistemleri (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) 
başarı ve maliyet yönetiminin anahtarı olacaktır. Temco, 
Temco ürün yelpazesindeki tüm bilyeli rulmanlar için bir 
proaktif aparat izleme sistemi sunmaktadır. i-Bearing 
sisteminin zekası, tesiste bulunan her bir rulmanın 
sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Gelecekte, 
öngörücü bakım (gerçek yük durumuna dayalı) gerçeğe 
dönüşecektir.

Deneyim dijitalleşiyor

i-Bearing – izleme sistemi

USB yoluyla doğrudan bilgisayara bağlanan, sensörlerle donatılmış rulmanlardan oluşan i-Bearing izleme sistemi geniş 
bir uygulama alanı sunar. Müşteriler, rulmanlarının durumunu net bir şekilde anlamanın avantajından yararlanırlar. 
İlerleyen dönemde, arızalanma olasılığı bulunan öğeler hemen tespit edilecek, bir arıza veya daha ciddi bir sorun 
oluşmadan önce bu öğelerin değiştirilmesi mümkün olacaktır. Zamanında edinilen bu bilgi sayesinde, müşteriler makina 
bakımını ve bununla ilgili arıza süresini önceden planlayabilir ve en verimli bakım planıyla uyumlu hale getirebilirler.

Filament makinaları için Temco’nun akıllı rulman çözü-
mü i-Bearing, diğer avantajlarının yanı sıra online durum 
izlemeye de olanak sağlar. Kritik durumları belirleyerek 
rulmanlar arıza vermeden değiştirilebilir, bu da ma-
kina duruş sürelerini en aza indirmeye yardımcı olur. 
Kullanıcı, ölçülen bu değerlerden diğer parametrelerle 
ilgili çıkarımda bulunabilir ve onları kendi özel uygula-
ması için hesaplayabilir. Örneğin rulman hızına (dönme 
hızına) bakarak proses hızını belirlemek mümkündür.
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• Üretimde daha yüksek verimlilik ve iyileştirilmiş 
makina kullanılabilirliği

• Genel işletme maliyetlerinin azalması
• Operasyonların ve ekipmanların sürekli olarak iyileş-

tirilmesi
• Rulmanın titreşim, sıcaklık ve rotasyon ölçümü
• Ölçülen değerler ile ayarlanan sınırları karşılaştırarak 

rulman hasarını tespit etme
• Grafik halinde titreşim çizimi
• Rulmanın titreşim, sıcaklık ve rotasyon ölçümü
• Parametreleri güçlü görsel analizler aracılığıyla 

düzenli aralıklarla online izleme
• Verileri izleme ve analiz etme kapasitesi

Önemli performans faktörleri
Sürekli geliştirme ve optimizasyon için, Ayırıcı silindir 
VR60 ve Kıstırma silindiri LR ile dahili testler yapılmakta-
dır. Ancak elbette izleme sistemi çok çeşitli Temco rulman 
düzenlerinde monte edilebilir. Bu nedenle, müşterinin iş-
letmesinde LR baskı silindiriyle saha çalışmaları başlamış 
oldu.

Kablosuz bir model için geliştirmeler devam etmektedir.
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Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen 
bilgiler ve çizimler, basım tarihinden itibaren 
geçerlidir. Temco, önceden bilgi vermeksizin 
istediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını 
saklı tutar. Temco sistemleri ve Temco yenilikleri 
patentlerle korunmaktadır.
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