За Нас

PLC Merkezi е основана през 2006 г. в Истанбул / Турция. Нашата основна цел е да осигурим решения
на нашите клиенти.
С нашият опитен и динамичен екип за кратко време PLC Merkezi достигна до висококачествено
обслужване в областта на инженерството, техническото обслужване, ремонта, обучението и
продажбите. От създаването си ние се стремим да осигурим възможно най-бързи решения на
недостатъците на продуктите на клиентите. Нашата компания с площ върху 1400 м² и над 50
служители предлага своите услугите в Турция и България.
Компанията ни има висок принос към Турската икономика и ние се гордеем с това. Последното ни
дело е започването ни на дейност и в България през 2018 г. Нашите услуги в България са:

• Продажба •

Ремонт • Инжинерство

Ще се радваме да видим и Вас сред нас.

www.plcmerkezi.bg

PLC Merkezi
Продажби
PLC Merkezi продава резервни части, нови и употребени продукти на своите клиенти.
Употребяваните продукти се тестват и проверяват дали работят правилно от нашият квалифициран
екип. Всички нови, употребявани продукти и резервни части се опаковат безопасно, за да се
доставят на нашите клиенти. Ние като PLC Merkezi даваме гаранция за нашите продуктите.

Резервни части за роботи
• Серво задвижвания
• Серво двигатели
• Кабели
• Механични части
• Тъч пендант
• Електронни материали

и компоненти

СНИМКИ ОТ НАШИЯТ ЗАПАС

Продажба на нови
и употребени продукти

Продажба на електронни материали
и резервни части

PLC Merkezi продава употребени
продукти за автоматизацията.

PLC Merkezi продава електронни
материали и резервни части.

• PLC

• Мембранна клавиатура -Етикет

• AC/DC и серво задвижвания
• Серво двигатели
• Операторни панели
• Роботи
• Резервни части за роботи
• Тъч пендант

• Дисплей
• Сензорен екран
• Вентилатор
• Батерия
• Кутия за операторен панел
• Протектори за екран
• IGBT
• Електронни компоненти

+359 568 201 11 / 12
info@plcmerkezi.com
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PLC Merkezi
Ремонт
PLC Merkezi предлага услугите ремонт / обновяване / смяна, също така и продажба на нови,
употребени продукти или части за тях. С тестването на 90% от ремонтираните продукти, ние
предотвратяваме загубата на време и проблемите на нашите клиенти.

Ремонт на HMI

Ремонт на индустриален Компютър

• Мембранна клавиатура

• Сензорен екран

• Сензорен екран

• Електронна платка

• ЛСД дисплей

• Съхранение на дисковото изображение

• Електронна карта

• ЛСД дисплей

• Преден / заден капак

• Мембранна клавиатура
• BGA Чип

СНИМКИ ОТ РЕМОНТЕН ПРОЦЕС

Ремонт на ПЛК

Ремонт на Тъч пендант

Ремонтираме програмируеми логически
контролери, Аллън-Брадли, Омрон,
Митсубиши, Ге-Фанук, ГЕА, Хитачи,
Телемеканик Шнайдер, Модикон, ВИПА.
Ремонтните дейности и продуктите
също са под гаранцията на PLC Merkezi.

• ЛСД дисплей
• Сензорен екран
• Електронна карта
• Мембранна

клавиатура

Възстановяеми компоненти от PLC
Merkezi;

• Процесор
• Цифрови входно-изходни карти
• Аналогови входно-изходни карти
• Карти за комуникация
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Инженерни
услуги
Със своят опитен екип PLC Merkezi предлага нови и
обновени проекти на своите клиенти.
Нашата мисия е да идентифицираме
недостатъците на клиентите си и да предлагаме
нови и обновени проекти, като по този начин се
избягват големи загуби, грешки, рискове, но в
същото време се достига максимална
производителност.
Нашата визия е да следваме иновациите в областта
на инженеринга и да се възползваме от най-новите
технологии, по този начин капацитетът ни за опит
се увеличава, с което можем да намалим
недостатъците на продуктите на клиентите си.

Автоматизация на процесите
Ние обновяваме или препроектираме
системи за автоматизация. В зависимост от
капацитета на машините ние в PLC Merkezi
преобразуваме Сиеменс S5 в Сиеменс
S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500.

Автоматизация на машините
Като PLC Merkezi, предоставяме услуги по
проектиране съгласно дадена алгоритмична
система на новата машина. Според този дизайн
произвеждаме необходимите ел. табла,
инсталираме кабели, предлагаме SCADA
програмиране и процес на инсталиране за
програмируеми логически контролери и
операторни панели.
Друга услуга е подновяване на електрически и
автоматични системи на работно оборудване в
съответствие с условията на новата технология.

СНИМКИ НА ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ
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Проекти за
преобразуване
Проекти за преобразуване на Сиеменс S5 > S7-300/400/1200/1500
Ние в PLC Merkezi преобразуваме Сиеменс S5 в S7-300, S7 400 или S7-1200 според капацитета и
размера на машината. Също така преобразуваме S5 в S7-1500. Този проект е предпочитан
повече от проекта S7-300/400/1200 от страна на нашите клиенти. Причината е в това, че S7-1500
е текуща версия и е водещ в бъдещите технологии.
S7-1200

SIMATIC S5

S7-300 /400

Проект за конвертиране на Сиеменс S7-200 > S7-1200

S7-1500

Преобразуване на S7-200 програмируеми логически контролери, намиращи се в
старите машини в S7-1200.

S7-200

S7-1200

Конвертиране на операторен панел
Производството или закупуването на някои операторни панели е спряно. Ние в PLC Merkezi ги
преобразуваме в актуализирани панели. Следователно процесът става по-лесен за доставка,
по-евтин, по-бърз, с висока разделителна способност, от следващо поколение. И накрая нашите
клиенти ще имат панел с високо качество.
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Проекти за
роботи
Изборът на робот, който трябва да бъде включен в съдържанието на автоматизираната
система, подготовката на зоната за автоматизация (план за оформление) и
проектирането на всички части (ръкохватка / държач / приспособление / пневматични
вентили / контролер и др.), които ще се включват, се осъществяват от PLC Merkezi.

Нашите приложения: Захранване на машината,
Подхранване на пресата, палетизиране, опаковане
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PLC Merkezi LTD.

+359 568 201 11/12
info@plcmerkezi.com
www.plcmerkezi.bg

ebay.com/usr/PLCMerkezi-BG
facebook.com/PLCMerkezi.EU
PLC Merkezi LTD.
Бизнес зона "АПОЛО" ул. Одрин 50 гр. Бургас СПЗ - България
S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, Touch/Simatic/HMI Panel, SINAMICS and SIPLUS are registered trademarks of Siemens A.G.

