TR
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Elli yılı aşkın deneyim, müşterinin ihtiyaçlarına ve sürekli teknolojik yeniliklere güçlü
bir şekilde odaklanan bir organizasyon, Gefran’ı endüstriyel proses otomasyonu ve
kontrolü için sensörler, sistemler ve bileşenlerin tasarımı ve üretiminde bir referans
noktası haline getirdi. Uzmanlık, esneklik ve proses kalitesi, plastik, mobil hidrolik,
ısıtma ve asansör sektörlerinde konsolide bilgi birikimi ile çeşitli endüstri
alanlarındaki belirli uygulamalar için entegre ürün ve sistemlerin üretiminde
Gefran’ı farklı kılan faktörlerdir.
Teknoloji, yenilik ve çok yönlülük, dünyanın önde gelen makine üreticileriyle
birlikte özel uygulama çözümleri yaratma becerisine ek olarak kataloğun katma
değerini temsil eder.
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DÜNYA
GENELİNDE
GLOBAL
DEĞERLER

12 ÜRETİM TESİSİ
16 ŞİRKET
800 ÇALIŞAN
160 MİLYON EURO (Ciro*)
*2021

Yeni teknoloji gelişmelerinde öncü olmak için, genel olarak toplam ciromuzun yaklaşık %5'ini araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine yatırıyoruz.
Mühendisler, tasarımcılar ve yazılım geliştiriciler, İtalyan iş gücünün %14'ünü temsil ediyor.
Ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ve üniversitelerle işbirliği, sürekli bilgi aktarımını garanti eder ve başarı
faktörlerimizden birini temsil eder..

BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI

PLASTİK

METAL İŞLEME

MOBİL
HİDROLİK

VİNÇ

ENDÜSTRİYEL
FIRINLAR

ASANSÖR

SU

HVAC

ÜRÜNLER

KONTROL ÜNİTELERİ, GÖSTERGELER
VE GÜÇ KONTROLÜ
KONTROL VE PROGRAMLAMA ÜNİTELERİ
Sıcaklık, basınç, kuvvet, konum ve nem gibi proses değişkenlerinin hassas
kontrolü için panele monte edilebilen eksiksiz bir PID kontrolör yelpazesi.
Tamamen ölçeklenebilir ve hem tek döngülü hem de çok döngülü
versiyonlarıda mevcut olan bu kontrolörler, uzaktan haberleşme dahil olmak
üzere gelişmiş mantık ve matematiksel işlevler ve bağlantı özellikleri
sayesinde en çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılar.

GÖSTERGE VE ALARM ÜNİTELERİ
Görsel göstergeler ve dijital sinyal çıkışları ile alarm eşiklerini tespit edebilen,
proses değişkenlerinin net ve hassas bir şekilde görüntülenmesini
gerektiren tüm uygulamalara tahsis edilmiş cihazlar.

GÜÇ KONTROL CİHAZLARI
Dirençli/Kızılötesi (SWIR) /MoSi2 / SiC / Grafit ve Trafolu elektrikli ısıtıcılarla
ısıtma proseslerinin kontrolü için 600A'ya kadar geniş modüler Güç Kontrol
Cihazları portföyü.
Gefran güç kontrolörleri, tanımlama ve kestirimci bakım işlevlerine ek olarak
ana Fieldbus iletişim protokollerini entegre eder.

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

SOĞUTUCULU / SOĞUTUCUSUZ STATİK RÖLELER (SSR)
Entegre diyagnostik ve ultra kompakt ve özellikle güçlü tasarım ile 15A - 120A
aralılarında mevcuttur. Çok çeşitli elektrikli ısıtma uygulamaları için idealdir.

SCCR RMS SYM
100KA / 600V
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SENSÖRLER
ENDÜSTRİYEL BASINÇ
Doğru vakum ölçümlerinden başlayarak çok yüksek basınçların ölçülmesine
kadar her zaman benzersiz bir doğrulukla akışkanların (sıvı veya gaz halindeki)
basıncını ölçen sensörler. Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için
ATEX kendinden güvenlikli versiyonları da mevcuttur.

SAE
J1939

ERİYİK BASINÇ
Yüksek sıcaklıklarda (538 °C'ye kadar) basınç ölçümü için sensörler,
farklı dolgulara sahip ölçüm sistemleri veya patentli IMPACT sıvı içermeyen
teknoloji ile mevcuttur. Plastik, poliüretan köpükler veya genişletilmiş
köpükler, gıda ürünleri veya iki bileşenli reçineler gibi en yaygın ekstrüde
edilmiş malzemeler için ideal çözümdür.

GERİLİM & KUVVET, YÜK HÜCRELERİ
Geçici veya statik kuvvet veya sıkıştırma / çekme yükü ölçümleri için
benzersiz gerinim sensörleri de dahil olmak üzere plastik film, kağıt veya
kumaşın gerilimini kontrol etmek için kullanılan benzersiz bir sensör
yelpazesi.

SICAKLIK
Uygulama tipine, çevre koşullarına, sıcaklık aralığına ve gereken doğruluğa
göre tamamen özelleştirilebilen eksiksiz bir dirençli termometre ve
termokupl yelpazesi.

ÜRÜNLER

POZİSYON - TEMASSIZ
Manyetostriktif (Temassız) teknolojili HYPERWAVE pozisyon sensörleri,
hareketli mekanik parçaların pozisyonunun ve yer değiştirmesinin
ölçülmesini sağlar. Manyetostriktif teknoloji sayesinde, birincil eleman
konumu mekanik temas olmadan algılayarak aşınma ve kullanımla ilgili
sorunları ortadan kaldırır.
Hem harici montaj için profil tipi hem de bir silindir içine montaj için çubuk
tipi ile son derece çok yönlü ve farklı stroklarla mevcut olan bu sensörler,
çok çeşitli uygulamalarda pozisyon ölçümleri için ideal çözümü temsil eder.

POZİSYON - POTANSİYOMETRİK
Potansiyometri teknolojisine sahip sensörler, tipik olarak endüstriyel
veya jeoteknik dünyada doğrusal veya açısal yer değiştirmenin
ölçümü için kullanılır ve bunlar, güç yokluğunda bile strok, dolayısıyla
konumun tespitini sürdürmeye izin verir.
Farklı makine tiplerine kuruluma izin vermek için farklı mekanik
tasarımlarla karakterize edilen farklı modellerde mevcuttur.

POZİSYON - DÖNER, EĞİM, TELLİ
Açısal konumları, eğimi veya önemli uzunlukları ölçmek için tasarlanmış,
dış mekanlarda ve özellikle zorlu koşullarda kullanıma uygun, çok dayanıklı
pozisyon sensörleri.

SAE
J1939

E1
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SÜRÜCÜLER VE HAREKET
ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN İNVERTÖRLER

TE

E

GUARA

N

SAF

STO
SIL3

TY

E

Kapalı ve açık çevrimde asenkron ve senkron motorların kontrolü için çok
çeşitli alan odaklı invertörler, otomasyon sistemlerinin en gelişmiş
mimarilerinde uygulanmaktadır.
Kurulum gereksinimlerine bağlı olarak standart hava veya sıvı soğutmalı
çözümler. Uygulamaya yönelik sürümler şunlar için mevcuttur:
• havalandırma ve pompalama
• endüstriyel kaldırma
• servo pompa kontrolü
• güneş enerjisiyle pompalama

ASANSÖRLER İÇİN İNVERTÖRLER

TIFIE

STO
SIL3

TY

TE

D

GUARA

N

EN
81-50

ER

E

D

C

C

TIFIE

SAF

EN
81-20

ER

E

Asansör uygulaması için özel olarak tasarlanmış invertörler.
Yeni asansörlerin inşası için ve aynı zamanda eski sistemlerin
modernizasyonu için ileri teknoloji ve performans.
Ürün yelpazesi, her tür binaya (Alçak Bina, Orta Bina ve Yüksek Bina)
uygun inverter hatlarının yanı sıra komple entegre çözümler sunar.

ÜRÜNLER

DC SÜRÜCÜLER
2 ve 4 kuadrant konfigürasyonlu dijital AC/DC dönüştürücü serisi, modern
otomasyon çözümlerinde uygulanan DC motorların ve mıknatısların kontrolü
için en yüksek teknolojiyi sağlar.

REGEN VE AC/DC GÜÇ KAYNAKLARI
Aktif Ön Uç ve Temel Ön Uç teknolojileri olarak çok çeşitli güç kaynağı
mevcuttur. Enerji geri kazanımı sayesinde ilgili faydalar sağlayabilecek
çözümler. Yenilenmeyen uygulamalar için geleneksel AC/DC güç kaynakları,
basit ve etkili "çoklu sürücülü" DC Bus bağlantısına izin verir.

SERVO SÜRÜCÜLER & FIRÇASIZ MOTORLAR
En gelişmiş hareket kontrol sistemlerine adanmış Gefran
servo sürücüleri ve motorları, çok geniş bir akım aralığı sağlar,
aynı zamanda modüler kurulum ve yerleşik makine kurulumu
için mekanik çözümler sunar.
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OTOMASYON PLATFORMLARI
Gefran Grubu'nun bir şirketi olan Gefran Soluzioni, cam sektörü gibi en basit termal süreçlerden, kompozit
malzemelerin üretiminde kullanılan endüstriyel otoklavlar gibi daha karmaşık olanlara kadar, plastik malzeme
dönüştürme süreçlerinin ve diğer uygulamaların endüstriyel otomasyonu için ürünler, çözümler ve hizmetler
sunmaktadır.
Gefran Soluzioni, sektördeki OEM'ler ile sürekli işbirliği sayesinde sürekli güncellenen belirli donanım ve yazılımlarla
karakterize edilen otomasyon platformları, çözümler tasarlar ve üretir.

PANEL PC VE OPERATÖR PANELLER
Gelişmiş kontrol ve grafiklere sahip Panel PC ünitesi (3,5” ila 15” boyutunda)
tek bir üründe işlev görür.
Kapasitif çoklu dokunmatik ekranlı (10” ila 21” boyutunda) HMI arayüzleri,
PLC'lerin panel içinden yönetimi için IP67 versiyonunda.
Enjeksiyon makineleri için farklı boyutlarda mevcut özel klavyeli dokunmatik
ekranlı kontrolörler (10” ila 15” boyutunda).
Bu otomasyon ürünlerinin tümü Endüstri 4.0 uyumludur ve OPC UA ve MQTT
işlevselliğini içerir.

CO

MPLIANT

®

Industria

4.0
NE

UZAK I/O

X I N V E S T. I T

CO

MPLIANT

Industria

4.0

Yüksek performanslı uzak G/Ç modüleri. Küçük alanlara kurulum için modül
başına yüksek G/Ç yoğunluğuna sahip kompakt tasarım. Üçüncü taraf
ürünlere kolay entegrasyon ile yüksek performanslı Hızlı ethernet GDnet,
Ethercat veya CANopen protokolü. Teklifimiz, temel
4.0 özelliği, kullanıcı
gereksinimlerine göre monte edilmesi, farklı tipteki giriş ve çıkışların aynı
kart üzerinde, gerekli miktarlarda birleştirilmesi olan özel bir I/O modülünü
içermektedir. Bu sayede kontrol edilecek makine veya sistemin
gereksinimlerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz.
Modüller, DIN rayına veya panoya montaj için hazırlanabilir.
NE

X I N V E S T. I T

CO

MPLIANT

Industria

NE

X I N V E S T. I T
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ENTEGRE GELİŞTİRME ORTAMI
GF_Project VX ve GF_Project LX, Gefran otomasyon platformlarına dayalı gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için
entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Fieldbus'ı yapılandırmak için HMI sayfaları oluşturmak için eksiksiz bir ortam ve
PLC uygulamaları için tüm standart programlama dilleri IEC61131-3'ü içerirler.
Birçok farklı otomasyon görevini basitleştirmek için özel fonksiyon blokları zengin kütüphaneler olarak sağlanır.
GF Designer HD, gelişmiş grafik özelliklerine sahip çoklu dokunmatik HMI ve web sunucusu uygulamaları için yeni
ortamdır..

GEFRAN CLOUD
Gefran Cloud, IIoT işinizin kontrolünü size veren gelişmiş bir bağlantı
yönetimi çözümüdür. Gefran bulutu güçlü bir şekilde sağlamdır,
yüksek düzeyde ölçeklenebilirdir ve gelişmiş VPN yetenekleri sunar.
Kullanıcı arayüzü inanılmaz derecede basit ve kullanımı kolaydır.
Web tabanlı, tüm uzak cihazlarınızın, ağlarınızın ve kullanıcılarınızın
güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Bu IIoT'ye hazır, güvenli
ve kullanıcı dostu platform, kurulum ve bakımla ilgili fazla maliyetleri
önemli ölçüde azaltır ve sizi yarının yeni IIoT iş modellerine hazırlar.

GEFRAN CLOUD

PANO ÇÖZÜMLER
15.000'den fazla makineden oluşan kurulu filosu ve birçok
uygulama bilgisi ile Gefran Soluzioni, farklı endüstriyel
uygulamalarda ve farklı coğrafi pazarlarda OEM ve son kullanıcılara
konsolide uzmanlık sağlar ve HW ve SW çözümleri sunar.
Çözümler, Kuzey Amerika pazarı (UL 508 A) dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygunluk açısından sertifikalandırılmıştır.
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