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TEKNOPAR, 1996 yılında gelişen sanayi sektörlerindeki endüstriyel
tesislerin ihtiyaç duyduğu gelişmiş otomasyon sistemlerini
tasarlamak ve gerçekleştirmek üzere Ankara’da kurulmuştur.
TEKNOPAR, müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet sağlamak ve
uçtan uca çözümler sunmak amacıyla mekanik, elektrik-elektronik,
hidrolik, otomasyon ve bilişim teknolojileri uygulamalarını entegre
olarak gerçekleştirmekte, tasarım, uygulama ve montajı konusunda
tek bir yüklenici olarak anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.
TEKNOPAR, bilişim teknolojileri ile kontrol, otomasyon, robotik ve operasyonel
teknolojilerini birleştirerek, endüstriyel iletişim sistemleri, servo kontrollü hareket
sistemleri, gömülü yazılım ve endüstriyel yazılımlar ile veri işleme platformları
geliştirmektedir. Sahadan veri toplama, veri işleme, depolama, veri analitiği,
kestirimci bakım, dijital ikiz ve yapay zekâ uygulamaları ile sanayinin dijital
dönüşümüne katkı sağlanmaktadır.
TEKNOPAR, bugüne kadar 27 ülkede, 500’den fazla proje
gerçekleştirmiş olup yeni projelerine devam etmektedir.
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TIA Digital Twin ekosistemi farklı amaçlar için geliştirilmiş modüler uygulamaları bünyesinde bulunduran, büyük veri analizi ve
makine öğrenmesi araçlarını kullanan akıllı bir platformdur. İşletmenizdeki üretim hatları, makinalar, kara araçları vb. diğer
varlıklar için gerçek zamanlı durum izleme imkânı sunmanın yanı sıra mevcut olan veri kaynaklarını analiz ederek size stratejik
karar süreçlerinizde yardımcı olacak araçlar sunmaktadır.
Dijital ikiz; fiziksel bir varlığın, bir sürecin veya sistemin, yapısal ve davranışsal özelliklerini sayısal ortama taşıyarak, izleme,
etkileşim, yorumlama, karar verme ve kontrol için kullanılmasını sağlayan dijital temsilidir. TIA Digital Twin, veri kaynakları, veri,
modeller ve servis arayüzleri olmak üzere dört temel unsurdan oluşmaktadır.
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti modülü, internet veya endüstriyel ağlar üzerinden veri iletebilen sensörler,
aktüatörler, aygıtlar, cihazlar veya makineler gibi donanım parçalarından ve uygulama yazılımlarından
oluşmaktadır.

TIA IOT

Endüstriyel Nesnelerin
İnterneti Modülü

Otomasyon teknolojileri ile uyumlu, modüler yapısı sayesinde her türlü ekipman ve veri kaynağı ile kolay bir
şekilde entegre edilebilmektedir.
Uluslararası standartları ve yeni nesil haberleşme protokollerini destekleyen, farklı platformlar ile birlikte
çalışabilen, ölçeklenebilir, izlenebilir ve esnek bir yapıdadır.

Endüstriyel Büyük Veri modülü, verilerin toplanması ve bilgiye dönüştürülmesini sağlayan yöntemleri içermektedir.
Veriye erişim, kaydetme, saklama, hazırlama, ön işleme, öz nitelik seçme-çıkarma, zaman ve frekans dönüşümü
işlevlerini gerçekleştirmektedir.

TIA DATA

Endüstriyel Büyük Veri
Modülü

Ürün yaşam döngüsünün tasarım aşamasındaki veriler (spesifikasyonlar, mühendislik verileri), üretim aşamasındaki
veriler (üretim parametreleri, üretim ekipmanı, malzeme, üretim yöntemleri, kalite güvence verileri), işletme
aşamasındaki veriler (kurulum ve konfigürasyon ile ilgili veriler, gerçek -zaman ve geçmiş durum, bakım kayıtları) ve
kullanım ömrü sonu verilerini içerebilmektedir.
Ölçeklenebilir, bulutta ve yerleşik sunucularda dağıtık, performanslı ve güvenli büyük veri analizinin
gerçekleştirilmesini sağlayan sistem mimarisi tanımını içermektedir.
Haberleşme güvenliği, kullanıcılar ve sistemler bazında ayarlanabilen güvenlik seçenekleri ile üst düzey bilgi
güvenliği sağlamaktadır.

Önleyici Bakım modülü, makine veya süreç bileşenlerinin durumunu izlemek, davranışındaki önemli değişiklikleri
(anomalileri) tespit etmek, arıza durumlarını öngörmek, önlemek ve bakım sürecinin optimum yönetimini
sağlamak için geliştirilmektedir.
Kestirimci bakım üzerine odaklanmış algoritmaları kullanarak verilerin anlamlandırıldığı, küme veya akan veri
üzerinde gerçek zamanlı veri analizi ve anomali tespiti algoritmalarının kullanıldığı uygulamalardan oluşmaktadır.
Durum izleme ve anomali tespitinin yanı sıra makinenin kalan hizmet ömrünün tahmin edilmesine olanak
tanımaktadır.

TIA PREMA
Önleyici Bakım
Modülü

Dijital ikizlerin operasyonel durumlarını ve davranışlarını tanımlamak, anlamak ve tahmin etmek için gerekli olan
hesaplamalı veya analitik modelleri içermektedir. Bu modeller, fizik bazlı modeller, 3 boyutlu mühendislik veya
simülasyon modelleri, istatistiklere dayalı veri modelleri, optimizasyon modelleri, makine öğrenimini ve yapay zeka
modellerini içerebilmektedir.
Kestirimci bakım için geliştirilen durum izleme platformu ile farklı makine ve sensörlerden alınan operasyonel ve
otomasyon verileri analiz edilerek toplam ekipman performansının (OEE) artırılması sağlanmaktadır.
Endüstriyel Kontrol Paneli ve Görselleştirme modülü, gerçek dünyadaki varlığın dijital ortamda izlenmesini ve
kontrol edilmesini, verilerin ve analizlerin son kullanıcıya kolay ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır.
Varlığa ait bileşen parçalarının dijital modellerini, sensör noktalarını ve sensör verilerine ait gösterge panellerini
içeren gerçek zamanlı dijital ikiz arayüzüne sahiptir. Makine öğrenmesi eğitim ve test sonuçlarının dijital ikiz
arayüzüne aktarılması sağlanmaktadır.

TIA VISIO

Endüstriyel Kontrol Paneli
ve Görselleştirme Modülü

Kullanıcıların istedikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri grafikler ve 3 boyutlu modeller ile
zenginleştirilmiş olan arayüz, önceden tanımlanmış raporlama özellikleri sayesinde kolay kullanım
özelliğine sahiptir.
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