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Tam sistem hakimiyeti.
Hassas kontrol,
her zaman her yerde.
www.bosch-industrial.com
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Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan
doğabilecek farklılıkları size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

Kontrol ve
Bağlanabilirlik

▶ Akıllıca yapılandırılmış
genel bakış, kolay işletim ve
sistem verilerinin net olarak
görüntülenmesini sağlar.

MEC Optimize –
dijital verimlilik
asistanı

▶ Özel göstergeler, kazan sistemi
durumuna hızlı bir genel bakış
sunar.
▶ Akıllı kazan işletim veri defteri
girilen verileri değerlendirir, ideal
koşuldan sapmaları gösterir ve
aksiyon planı için kişiselleştirilmiş
öneriler sunar.
Kapsamlı ve şeffaf veri görüntüleme

MEC Optimize –
Dijital verimlilik asistanı nedir?
MEC Optimize Bosch’un endüstriyel kazan sistemleri
için akıllı sistem izleme ve optimizasyon aracıdır.
Kazan sisteminden ve bağlantılı sistem
bileşenlerinden tüm verileri toplar ve analiz eder
ve bunları sistemin ömrü boyunca saklar. Dijital
verimlilik asistanı, enerji tüketimindeki herhangi bir
artışı belirler ve buna göre kazan işletim modunu
değerlendirir. Ekipman yıpranma tahminleri de
işletime özel olarak yapılır ve kestirimci bakım
planlamasına olanak verir. MEC Optimize ile sistemin
sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde çalışması sağlanır.

Dokümantasyon hiç bu kadar
kolay olmamıştı!
Kullanım kılavuzları gibi sistem ile ilgili tüm önemli
dokümanlar dijital formda MEC Optimize’a kayıtlı
halde operatöre sunulur.
Bunlara ek olarak bir de kazan işletim veri defteri
de MEC Optimize üzerinde tutulmaktadır.

Kazan operatörü ölçümleri periyotlar içinde girer.
Onay veya arşiv maksatlı dışa aktarma fonksiyonu ile
verileri geri alınabilir.
Akıllı kazan işletim veri defteri ayrıca girilen verileri
kontrol eder, üretici gereklilikleri ile karşılaştırır ve
tutarsızlıklar durumunda önleyici aksiyon önerileri
sunar.

Elektronik kazan
işletme verileri

İyileştirilmiş enerji
verimliliği Enerji kayıplarını tespit
eder ve operatörü
olası önlemler ile
bilgilendirir.

Sağlıklı kazan işletimi Girilen verileri analiz
eder ve kritik
güvenlik durumlarını
tespit eder.

Kestirimci Bakım Komponent bazında
işletim moduna göre
analiz yapar ve bakım/
servis ömrü yaklaşımı
sunar.

Benzersiz veri işleme Kazan sistemini
optimumda
çalıştırmayı ve
sorun gidermeyi
kolaylaştırır.

Öne çıkan özellikler
▶ İyileştirilmiş enerji verimliliği – akıllı veri analizleri ile artan enerji kayıplarını tespit eder ve bu
kayıpların kullanım talimatlarındaki ilgili aksiyon önerileri ile önlenmesini sağlar.

Görüntüleme ve uzaktan bağlantı

▶ Uzun ömürlü kazan sistemi – işletim karakteristiğinin otomatik takibi operatörün kazanı doğru ve
sağlıklı bir şekilde işletmesini destekler.

MEC Optimize kullanıcı ara yüzü standart bir
bilgisayar veya tablet üzerinden görüntülenebilir.
Bu sayede sistemden sorumlu kişi enerji tüketimi ve
işletim ile ilgili canlı verilere kolayca ulaşabilir.

▶ Kesintisiz sistem işletimi – yıpranma tahminleri doğru zamanda kestirimci bakıma olanak sağlar
beklenmeyen üretim duruşlarını engeller.

Opsiyonel olarak MEC Optimize sistem durumunu
MEC Remote aracılığıyla operatöre uzaktan
aktarabilir. (önemli bilgileri SMS ya da e-mail olarak)
Daha detaylı sistem analizi için yetkili kişiler basamaklı
güvenlik adımlarını geçerek MEC Optimize ara yüzünü
birebir olarak PC ya da tablet ekranına yansıtabilir ve
sistemi görüntüleyebilirler.

MEC Optimize: Kesintisiz ve yüksek verimli sistem işletimi

▶ Yüksek işletim güvenliği – akıllı kazan işletim veri defteri ölçüm değerlerini otomatik olarak
değerlendirir.
▶ İşletim veri arşivlemesi – Kesintisiz veri kaydı ve erişimi kazan optimizasyonu ve sorun gidermeyi
kolaylaştırır.
▶ Dijital doküman belleği – tüm önemli dokümanlar kaydedilip herhangi bir ihtiyaç anında kolayca
ulaşılabilir.
▶ Opsiyonel MEC Remote uzaktan bağlantı – sistem durumuna canlı erişim imkanı ve önemli verilerin
SMS veya e-mail yolu ile iletilmesini sağlar.
▶ Otomasyon sistemlerine (BACnet IP, Modbus TCP, OPC UA) kolay entegrasyon ve sistemin
PC/tablet üzerinden birebir aktarımı ile izlenmesini sağlar.

