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“Adatech, teknik bilgi ve deneyimleriyle elektrik, elektronik, otomas-
yon ve bilişime dair ihtiyaç duyulan her alanda hizmet vermek 
amacıyla kurulmuş bir limited şirkettir. Hizmetleri, elektrik panoları 
ve sistemleri için donanım mühendisliğinin geliştirilmesine, PLC, HMI 
ve SCADA yazılımlarınin yazılmasına, uygulama, kurulum ve oto-
masyon sistemlerinin bir bütün olarak çalıştırılmasına adanmıştır. 
Ayrıca fotovoltaik sistemlerin tasarımı, kurulumu ve bakımı ile ilgile-
nen özel bir bölüme sahiptir.

Alanında uzman mühendislerinin deneyimleri başta dogalgaz rms 
istasyonları ve demir-çelik olmak üzere pek çok sanayi sektöründe, 
gıda ve içecek sektörlerinde, mekanik ve farmasötik sektörlerinde 
faaliyet gösteren endüstrileri ve şirketleri desteklemesine olanak 
sağlar.

Sanayinin kalbi olan İstanbul - Gebze hattına yakın konumu ve sek-
törel bazda geniş bilgi birikimine sahip olması sebebi ile ihtiyacınız 
olan her alanda gerekli desteği sağlar, etkili çözümler tasarlar ve 
uygular.

Ayrıca özel bir ekibi ile yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gös-
termekte olup, fotovoltaik sistemlerin O & M sözleşmelerini, küçük, 
orta ve büyük ölçekli enerji depolarını şirketler için tasarlar, inşa 
eder ve yönetir
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Neden bize ihtiyacınız var?
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Sanayi sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı iş kollarında, tüm otomasyon 

işleri için taleplerinizi yönetirken, hızlı bir şekilde müdahale edebilecek 

yüksek nitelikli bir iş ortağına sahip olmanız ve aynı zamanda bu ortağın, 

üretim zincirinin toplam kontrolüne yönelik modern, güvenli, verimli elektrik 

panolarının tasarımı ve devreye alınması konusunda uzmanlaşmış olması 

gereklidir.

Adatech, çözüm önerileri için aradığınız ortak olabilir:

Sürecin ve kontrol sisteminin tasarımı ve çalışması,

Elektrik ve elektro-pnömatik proje diyagramları,

Elektrik tesisatı kablajı,

PLC, HMI, DCS ve endüstriyel PC için yazılım,

CE ve UL / CSA yürürlükteki düzenlemelere mutlak uyum göstererek her boyuttaki 

elektrik panolarının imalatı ve devreye alınması,

Devreye alma, eğitim, satış sonrası servis, uzaktan takip ile

Adatech Otomasyon ve Bilişim sizler için çözüm üretmeye ve çalışmaya hazırdır.



VİZYON

DEĞERLER

İNANÇLARIMIZ
MÜKEMMEL MÜHENDİSLİKAdatech'de tutkumuz, dünya çapında 

daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda 
bulunmaktır.

Bizi teşvik eden ve çalışmalarımıza 
inandıran motivasyonumuz budur.

Adatech, tek başına büyümeye çalışmak yerine 
kalite yoluyla pazar liderliğini hedeflemektedir. 

Bu nedenle, Adatech sürekli olarak Mühendisliğin 
Mükemmelleştirilmesi için çabalamaktadır. 
Bu amaçla:
problem çözme için bütünsel bir yaklaşım,
yüksek düzeyde pratik zeka ve yaratıcılık,
sürekli bir gelişme arzusu,
güçlü motivasyon ve özveri,
titizlik ve büyük sebat,
personel gelişimi için sürekli eğitimler,
bilgi yönetimi ve yetkinliği geliştirmede başarı 
sağlamak için çalışmaktadır.

Saygı: Adatech'de konum, etnik köken, 
din veya cinsiyete bakılmaksızın 
herkese saygı çerçevesinde eşit bir 
yaklaşımda bulunulur. Bu aynı şekilde 
Adatech personeli ve üçüncü taraflar 
için de geçerlidir.

Dürüstlük: Adatech'de dürüstlüğün 
profesyonel ilişkiler için çok önemli 
olduğu düşünülmektedir. Bu müşterile-
rimizle süregelen ilişkilerimizin temelidir.

Güvenilirlik:  Adatech'de tüm çalışan-
lar görevlerinin sorumluluğunu alır. 
Proje kapsamı, hizmet kalitesi ve zaman 
çizelgesi ile ilgili taahhütlerin sürdürül-
mesinin çok önemli olduğu herkes 
tarafından benimsenmiştir. Güvenilirlik, 
Adatech ve üçüncü taraflarla kalıcı 
ilişkiler geliştirmek için bir ön koşuldur.

Adalet: Adatech'de herkese adil 
davranılır. Adalet, Adatech'in karar 
alma sürecinde de yol gösterici bir 
ilkedir.

HARİKA İNSANLAR
Adatech'teki harika insanlar fark 
yaratıyor! Adatech'in yüksek motivas-
yonlu çalışanları, şirket genel başarısına 
mükemmel olmak ve katkıda bulunmak 
istiyor. Sorunlar zorluklar olarak kabul 
edilir ve en iyi çözümü bulmak hedeftir.

TAM BAĞIMSIZLIK
Adatech tamamen özel mülkiyete 
sahiptir ve bankalara, tedarikçilere veya 
diğer üçüncü taraflara karşı hiçbir 
yükümlülüğü yoktur. Eylemler her 
zaman tamamen nesnel düşüncelere 
dayanır ve müşterinin yararınadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR DAVRANIŞ
Adatech sürdürülebilirliğe kendini 
adamıştır. Bu taahhüt Adatech'in 
günlük iş faaliyetlerinde ve karbon ve 
atık ayak izini azaltma çabalarında 
devam etmektedir.
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ADATECH'İN 
HİZMET PORTFÖYÜ

Adatech, müşterilerine kapsamlı mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sun-
maktadır. Adatech, bir proje için gereken tüm mühendislik çalışmalarını ve 
uzmanlık disiplinlerini yetkin bir şekilde yönetir.

Bu, projenin yürütülmesi boyunca Adatech'in müşterileri için net proje sorumlu-
luğu ve görevlerin asgari düzeyde koordinasyonu ile devam eder. 

DANIŞMANLIK
Adatech, yeni proje 
fikirlerinin geliştirilmesi ve 
gerçekleştirilmesi için 
destek sağlar.

Çözümler için çalışırken 
yatırımcılar, müşteriler ve 
proje geliştiriciler proje 
fikirlerinin uygulanabilirli-
ğini kontrol etmeli ve 
sağlamalıdır. Yatırım 
kararları vermeden önce 
belirli bir projenin teknik, 
operasyonel ve ekonomik 
kısıtlamalarını da 
belirlemeleri çok önemlidir.

Adatech, çevresel ve 
toplumsal etkilerin 
belirlenmesine ve en aza 
indirilmesine yardımcı 
olarak ve yetkili makamın 
onayını alma olasılığını 
değerlendirerek bu 
süreçleri kolaylaştırır.

MÜHENDİSLİK
Adatech'te başarılı 
projelerin iyi hazırlanmış bir 
plan ve profesyonel bir 
tasarım sürecinden 
geçtiğine inanıyoruz. 
Disiplinler arası bilgiyi 
birleştirmek ve en kaliteli 
tasarımları sunmak 
mühendislerimizin bir 
numaralı önceliğidir.

Sektördeki her projenin 
kendine özgü gereksinimleri 
vardır. Adatech, yılların 
verdiği bilgi birikimiyle her 
müşteri için özel çözümler 
sunar.

PROJE
YÖNETİMİ

Zaman, kalite ve maliyetle ilgili 
proje hedeflerine ulaşmak için 
profesyonel proje yönetimine 
ihtiyaç vardır.

Adatech, büyük ölçekli, 
disiplinler arası projelerin 
hazırlanması ve yürütülmesi 
konusunda yetkin deneyime 
sahiptir. Yönetim sorumluluk-
ları kolaylaştırılarak proje 
yürütmenin verimliliği ve 
kalitesi önemli ölçüde artırılır. 
Adatecj, müşteri tarafından 
istendiği takdirde, projelerin 
yönetimi için tüm sorumluluğu 
üstlenir.
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ISIO

VALUES

BELIEFS
ENGINEERING EXCELLENCE At Adatech, our passion is to contribute 

to a better quality of life worldwide. 

This is our motivation that encourages 
us and makes us believe in our work.

Adatech aims for market leadership through 
quality rather than trying to grow alone. 

Therefore, Adatech is constantly striving for 
Engineering Excellence. This leads us to:

a holistic approach to problem solving,
high level of ingenuity and creativity,
a desire for continuous improvement,

diligence and great persistence,
continuous training for staff development,
knowledge management and competence 
development.

Respect
treated equally with respect, regardless 
of location, ethnicity, religion or gender. 
This also applies to Adatech personnel 
and third parties.

Honesty: At Adatech, we believe that 
honesty is very important for professio
nal relationships. This is the foundation 
of our ongoing relationships with our 
customers.

Reliability: At Adatech, all employees 
take responsibility for their duties. It is 
recognized by all that it is crucial to 

project scope, service quality, and 
timeline. Reliability is a prerequisite for 
developing lasting relationships with 
Adatech and third parties.

Fairness: Everyone is treated fairly at 
Adatech. Justice is also a guiding 
principle in Adatech’s decision-making 
process.

GREAT PEOPLE
Adatech's fantastic employees make 
all the difference! Employees at Adate
ch are strongly motivated to succeed 
and contribute to the company's 
overall success. Problems are viewed 
as challenges, and the objective is to 
find the best solution.

COMPLETE INDEPENDENCE
Adatech is fully privately owned and 
has no liability to banks, suppliers or 
other third parties. Actions are always 
based on purely objective considerati
ons and in the best interest of the client.

SUSTAINABLE CONDUCT
Adatech is committed to sustainability. 
This commitment continues in Adate
ch's daily business operations and 
efforts to reduce its carbon and waste 
footprint.

DANIŞMANLIK
Piyasa Analizi

Büyüme stratejileri, kapsamlı bir 
pazar ortamında rekabet gücünü 
artırmaya dayanmaktadır. Sıklıkla 
büyüme, belirli sektörlerdeki 
eğilimlere verilen tepkinin de bir 
sonucudur. Pazar araştırması, hedef 
pazardaki pazarları, rakipleri, 
eğilimleri, başarı faktörlerini ve fırsat 
ve riskleri değerlendirmeyi mümkün 
kılar. Bu bulgular stratejik iş kararları 
için çok önemlidir, şirketlere 
büyüme potansiyellerini en iyi 
şekilde nasıl kullanacaklarını 
gösterir ve planlanan projeler için 
bütçeleme sürecine yardımcı olur.

Adatech'in Rolü

Adatech, pazar araştırmaları hazır-
layarak müşterilerin pazar ortamını 
daha iyi anlamalarına yardımcı olur 
ve böylece onların gelişim ve 
büyüme stratejilerinde karar 
vermeleri için önemli analizler 
sağlar. Bu bağlamda Adatech, 
pazar potansiyelini araştırır ve 
potansiyel gelişim senaryoları için 
tahminler ve değerlendirmeler 
yapar.

İlgili sektörlerdeki mevcut ve öngö-
rülen makro ve mikro ekonomik 
koşullar dikkate alınır. Ayrıca, müş-
terilerin iş beklentilerini etkilemesi 
muhtemel rekabet durumu üzerine 
detaylı bir inceleme yapılır. Adatech 
pazar çalışmalarını özel gereksinim-
lere göre uyarlayacaktır.

Müşterilere Faydaları
Pazar çalışmaları, müşterilerin belirli 
bir ürün, proje veya işletme için 
hedef iş ortamını ve rekabet duru-
munu tam olarak anlamalarına 
yardımcı olur.

Planlama

Planlama, yol göstermek ve rehber-
lik sağlamak için en önemli araçtır. 
Gelişimleri, stratejik, ekonomik, 
teknik ve çevresel yönlerin enteg-
rasyonunu gerektirir. Amaçları, kısa 
vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli 
uygulama aşamalarını dikkate 
alarak belirlenen hedeflere yönelik 
stratejik bir yaklaşım geliştirmektir.

Adatech'in Rolü

Analiz, planın stratejik amaç ve 
hedeflerini geliştirmek için başlan-
gıç   noktasıdır. Adatech bu noktadan 
yola çıkarak müşterilerine planlama 
konusunda her türlü desteği 
vermektedir. Bir vizyon ve misyon 
beyanı ile birlikte bu stratejik amaç 
ve hedefler, müşterinin temsilcileri 
ile birlikte çalıştaylarda geliştirilir. Bu, 
daha sonra geliştirilen ana planın 
geniş destek bulmasını ve kabul 
görmesini sağlar.

Proje Taraması
Bir projenin en iyi şekilde planlan-
ması ve uygulanması bile önceki 
tarama sürecinde yapılan hataları 
düzeltemez. Açıkça tanımlanmış 
hedeflere göre projeleri dikkatli ve 
özenle seçmek, yeni altyapı oluştu-
rurken en büyük optimizasyon 
potansiyeline sahiptir. Planlanan 
girişimlerden en uygun projeyi 
seçebilmek için önceden amaca 
yönelik kriterlerin tanımlanması 
gerekir.

Adatech'in Rolü

Adatech, tüm iş alanlarında kamu 
ve özel kuruluşlara projelerin seçil-
mesi ve oluşturulması konusunda 
tavsiyelerde bulunur. Adatech, 
müşteriler ve diğer partnerlerle 
birlikte, yatırımları optimize etmek 
için ilgili kriterleri ortaya koyar.
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Tüm cihazları birbirine entegre ederek her şeyi tek bir 
noktadan kontrol etme imkanını sizlere sunar. Enerji verimli ve 
geleceğe yönelik bir teknoloji ile, insanların binalarda kontrolü 
kendilerinde hissetmelerini, maksimum güvenlik hissine sahip 
olmalarını ve binaların tüm ömrü boyunca hizmet 
alabilmelerini sağlar. Çözümleri, hizmetleri, ve teknolojileri ile 
konfor ve yaşam güvenliğinden ödün vermeden, maksimum 
enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için 
binalarınızın yaşam döngüsü performansını optimize eder. 
Minimum enerji tüketimini, optimum konforu ve maksimum 
performansı hedefler.

Hem sistem mimarisinin hem de oda otomasyonunun hızlı ve 
akıcı konfigürasyonu
Kullanıcı dostu HMI (İnsan-Makine Arayüzü) ve Binaların İnter-
neti için Görselleştirme (IoB)
Merkezi olmayan BT yapısı, maksimum çalışabilirlik ve maksi-
mum güvenlik
KNX, LonWorks, BACnet, Modbus, M-bus, SNMP destekleyen 
çoklu protokol
Evrensel SCADA sunucusu OPC, BACnet, oBIX
Entegre hizmetler: Zamanlama (takvim), trend ve alarm, 
ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, güvenlik, 
haberleşme, scada, erişim. 

MÜHENDİSLİK
Endüstriyel Otomasyon
Adatech, teknik personelin sürekli 
eğitimi ve güncellemeleri ile 
endüstriyel otomasyon, donanım 
ve yazılım sistemleri, panolar için 
geniş bir çözüm yelpazesi sun-
maktadır.

Hizmet verdiğimiz en önemli kont-
rol sistemleri şunlardır:

 

Donanım tasarımı endüstrisinde 
Adatech, EPLAN aracını kullanarak 
elektrik ve elektro-pnömatik 
şemalar tasarlar. En yaygın CAD 
formatlarınızda 2B ve 3B elektrik 
şemaları geliştirerek de size destek 
olabilir.

Bina Otomasyonu
Adatech Otomasyon, tek çatı 
altında yenilikçi ve çok uygulamalı 
çözümler ile binaları akıllı hale 
getirmeyi ve geleceği şekillendir-
meyi hedefler. 
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Zaman, kalite ve maliyetle ilgili proje hedeflerine 
ulaşmak için profesyonel proje yönetimine ihtiyaç vardır.

Adatech, büyük ölçekli, disiplinler arası projelerin 
hazırlanması ve yürütülmesi konusunda yetkin deneyime 
sahiptir. 

Yönetim sorumlulukları kolaylaştırılarak proje yürütmenin 
verimliliği ve kalitesi önemli ölçüde artırılır. Adatech, 
müşteri tarafından istendiği takdirde, projelerin yönetimi 
için tüm sorumluluğu üstlenir.

PROJE YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK
Elektrik Panelleri
Adatech, kalite anlayışı ile boyalı veya 
paslanmaz çelikten 10 metreyi aşabilen 
modüler kabinleri devreye alabilen, her 
boyuttaki elektrik panellerini kablolaya-
bilen deneyimli ve yetenekli profesyo-
nellerden oluşan bir kadroya sahiptir. 
Teknik departmanında, müşterinin 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış en efektif 
çözümü sağlayan, güncellenmiş ve 
kalibre edilmiş test enstrümasyonu 
yardımıyla tüm elektrik panolarının 
testini gerçekleştirebilir.

Ayrıca makine ve işlev testlerini gerçek-
leştirmek için doğrudan üretim alanına 
müdahale edebilir.

Elektrik Kablolama
Adatech, kurulum ve bakım işlemlerine 
özen göstererek, talep edilen güç ve 
boyutta, sivil ve endüstriyel elektrik tesi-
satları tasarlamakta ve kablajını yap-
maktadır.

Endüstriler ve evler tarafından sık sık 
talep edilen, enerji tasarrufu sağlamak 
amacıyla tüketimi optimize etmek için 
verimli ekipmanların sertifikasyonu ve 
kurulumu ile ilgili Adatech sizlere deste-
ğini sunmaktadır. Güvenli bir şekilde 
tasarruf etmek için malzemelere ve 
çözümlere özel danışmanlık sağlamak-
tadır.

Son yıllarda hızla büyüyen ev veya şirket 
otomasyonu ile ilgili tüm çözümlerin, 
profesyonel yaklaşımı sayesinde sizlere 
garantisini vermektedir.
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FAALİYET ALANLARI

PETROL,

GAZ & SANAYİ
Petrol ve gaz, modern endüstriyel uygarlığın neredeyse her ala-

nında temel enerji kaynaklarıdır. Bildiğimiz gibi günlük yaşam, 
bu kaynaklar olmadan imkansız olurdu.
Adatech'in ana odak noktalarından biri, petrol ve gaz endüstri-
lerinde lider şirketler için otomasyon sistemleri tasarlamaktır.
Adatech, kendini sürdürülebilir kontrol sistemleri tasarlamaya 
adamıştır ve başarılı projeleriyle bu gayesini gururla devam 
ettirmektedir.
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KİMYASALLAR VE PETROKİMYA
Kimyasallar ve petrokimya, tarım, iletişim ve 
ulaşım dahil olmak üzere çok çeşitli 
endüstrilerde yeni malzemeler ve ürünler 
geliştirmeyi mümkün kılmıştır. Petrokimya 
hemen hemen her modern işin en önemli 
parçasıdır ve günlük hayatımızda önemli bir 
rol oynamaktadır.

Petrokimya, araçlar, bilgisayarlar, cep 
telefonları, ev temizlik malzemeleri ve 
gübreler gibi hayatı kolaylaştıran maddelerin 
üretilmesinde kullanılmaktadır.

Adatech, teknik fikirlere entegre edilebilecek 
hidrokarbonlar için yeni, yaratıcı çözümlerin 
geliştirilmesinde müşterilerine yardımcı olur.

Adatech'in ana hedeflerinden biri, değerli 
hidrokarbon kaynağını gelecek nesiller için 
uzun vadeli bir değer zinciri döngüsüne 
dönüştürmenin yollarını bulmaktır.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG)

YERALTI  DEPOLAMA
Enerji sektöründe doğal gazın depolanması 
hem stratejik rezervler sağlamak hem de 
yüksek talepleri karşılamak için önemlidir.

Adatech, gaz depolama tesislerinin işletilme-

sinde yer alan tüm enjeksiyon ve geri çekme 
işlemlerinin simülasyonu, tüm tesis bileşenle-

rinin optimizasyonu ve tamamen uzaktan 
kontrol edilen sistemlerin kurulumu için 
çözümler sunmaktadır.

Sürekli gelişen sektördeki yeni enerji ve 
endüstri projesi yatırımcıları, LNG'yi en önemli 
enerji kaynakları arasında görüyor.

Dünya çapında bir çok ülke, gelecek için LNG 
kullanımını teşvik etmekte ve yeni LNG 
tesislerini kurup, mevcut tesisleri yenilemeyi 
amaçlamaktadır.

En temiz yanan ve sayısız çevresel avantaja 
sahip bir fosil yakıt olan LNG, aynı zamanda 
uygun maliyetiyle dünya ekonomisinin 
istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini 
destekler.

Adatech, LNG projeleri için ilk çalışmadan 
başlayıp tasarım ve ihale aşamasına, 
devreye alma ve başlatmaya kadar entegre 
ve disiplinler arası hizmetler sunar.
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PETROL DEPOLARI 
SAHASI VE TERMİNALLERİ
Adatech için önemli segmentlerden biri, petrol 
depoları ve terminallerin inşası için 
danışmanlık, tasarım, proje yönetimi ve saha 
denetimidir.

Adatech, bu alanda önemli projelerde yer 
almıştır ve yaratıcı çözümler sunmaya devam 
etmektedir.

ENDÜSTRİYEL ARITMA
Doğal bir kaynak olan ham petrolün bugün 
yaşadığımız dünyaya etkisi çok büyüktür. 
Yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve uygun 
maliyetli bir enerji taşıyıcısı olduğu için enerji 
yoğunlu yüksek ürünleri daha uygun fiyatlı 
hale getirmiştir.

İleriye bakıldığında, rafineri operatörleri, temiz 
yakıtlara yönelik artan pazar talebi, enerji 
verimliliği ve iklim değişikliğinin mevcut rolü 
ve etkisi gibi zorluklarla karşılaşacaklar.

Geleceğin rafinerileri, tüketicilerinin talepleri-
ne uyum sağlamak zorundadır. Rafinerilerin, 
çevre dostu ve mümkün olan en küçük karbon 
ayak izine sahip, sofistike ve enerji açısından 
verimli süreçler kullanılarak üretilen ürünlere 
odaklanması kritik önem taşıyor.

Adatech, müşterilerine, sağlam bir mühendis-

lik kadrosuna sahip bağımsız bir danışman 
olarak çözümler sunarken, insanlığın gelece-

ğe hazırlanmasına olanak tanıyan, sürdürüle-

bilir, değer yaratan hidrokarbonlar sağlama 
konusunda yardımcı olur.

Yönetim ve idari sistemlere kadar tüm faali-
yetlerin dijital olarak birbirine bağlanmasıyla 
kontrol edilen dördüncü sanayi devrimindeyiz. 

Endüstriyel üretim tesislerini geliştirmenin en 
önemli amaçları, enerji ve malzeme verimlili-
ğini artırmak, operasyonları optimize etmek, 
depolama ve nakliye maliyetlerini azaltmaktır. 
Bu hedeflere ulaşmanın en zor yanı, güvenli 
IoT teknolojilerini kullanarak insan-makine 
etkileşimini optimize etmektir. 

Endüstriyel tesislerin modernizasyonu artık 
ekonomik açıdan stratejilere dahil edilmekte-

dir. Adatech, endüstriyel modernizasyon süre-

cini sürdürülebilir çözümler ve proje yönetimi 
deneyimiyle birleştirir.
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FAALİYET ALANLARI

SU & ÇEVRE
Su ve çevre sorunları, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu 
temel sorunlardan bazılarıdır. Sürekli artan nüfus, kentleşme ve 
altyapı gelişimi bu sorunun başlıca sebeplerindendir. Çevre, 
dünyadaki tüm hayatlara dokunur ve çevre bilinci herkesi ilgi-
lendiren bir sorumluluktur. 
Dünyanın bir çok yerinde suya olan talep, mevcut kaynakları 
aşmaktadır. Bu nedenle bir çok ülkede su, geleceği için endişe 
duyulan bir kaynak haline gelmiştir.
Adatech, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak 
dünya çapında yaşam koşullarını ve yaşam kalitesini iyileştir-
meyi amaçlamaktadır.
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SU ARITMA TESİSLERİ
Artan su kullanımı, azalan su kaynakları ve 
artan su kirliliği nedeniyle, dünyanın 
susuzluğunu gidermek için genellikle 
saflaştırılmış düşük kaliteli ham su içmek tek 
seçenektir.

Su arıtma sistemleri, ham suyun kalitesine, 
suyun kullanım amacına ve operasyonel 
sınırlamalara göre uyarlanmalıdır.
Adatech'in uzmanlığı, temiz suyu hızla artan 
nüfusa sunan köklü, uygun maliyetli 
çözümlerden ters ozmoz gibi yüksek teknolojili 
su arıtma tekniklerine kadar tüm teknoloji 
yelpazesini kapsar.

Adatech'in su arıtma tesisi uzmanları, içme ve 
üretim suyu taleplerinin ilk değerlendirmeleri, 
uygun su arıtma seçeneklerinin 
karşılaştırılması için fizibilite çalışmaları, 
önerilen çözümler için tasarım geliştirme, 
inşaat, ve su arıtma tesislerinin devreye 
alınması konularında başarılı hizmetlerini 
vermeye devam etmektedir.

TUZDAN ARINDIRMA
Entegre güç üretimi ve tuzlu su tuzdan arındır-
ma tesisleri genellikle deniz suyunu içme ve 
endüstriyel amaçlarla tuzdan arındırmak için 
kullanılır. Bu bağlamda, tuzdan arındırma 
süreci için tesis mimarisini ve teknolojisini 
seçmek ve optimize etmek çok önemlidir. Bu, 
özellikle kamu-özel sektör ortaklıkları kapsa-

mında özel olarak finanse edilen girişimler için 
geçerlidir.

Adatech, her projenin ihtiyaçlarını en iyi şekil-
de karşılamak için bu tür tesisleri ekip olarak 
oluşturur. Bu, tümü geçerli düzenlemelere 
uygun olarak deniz suyunun tuzdan arındırıl-
ması ve ham su arıtımı  için yöntemler içerir.

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

SU İLETİMİ
Küresel ölçekte suya olan ihtiyaç giderek 
artmaktadır. Bu, özellikle yerel nüfusun ve 
endüstrinin taleplerini karşılamak için suyun 
uzun mesafeler boyunca taşınması gereken 
kuru bölgelerde geçerlidir. 

Yüzlerce kilometre boyunca borular aracılığıy-

la iletilmesi gereken büyük miktarda su, 
karmaşık bir altyapı gerektirir. Her proje, su 
borularının maliyeti ve sürekli kullanılabilirliği-
ni konusunda maksimum verimliliği sağlama-

lıdır. Adatech'nin ana yetkinliklerinden biri, 
yatırım ve işletme giderlerinin optimizasyonu-

dur.

Adatech, birçok karmaşık su iletim projesinin 
tasarımı ve uygulanmasında yer almıştır ve 
büyük ölçekli su iletim sistemleri alanında 
çözümler sunmaya devam etmektedir.
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Atık suyun toplanması ve arıtılması, günümü-

zün en acil çevresel ve sosyal kaygılarından-

dır. Çevreyi ve kritik doğal su kaynaklarını 
ancak su kirleticilerin deşarjından kaynakla-

nan olası çevresel zarar azaltılırsa koruma 
şansına sahibiz. Atık suyu değerli bir kaynak 
olarak anlamak, arıtılmış atık suları peyzaj, 
tarım ve sanayi için yeniden kullanmak, 
karbon, besin maddeleri ve diğer malzemeleri 
geri kazanmak ve artık katı atıklardan enerji 
üretmek giderek daha önemli hale geliyor.

Adatech'in birincil hedefi, doğal arıtma 
sistemlerinden en son proses teknolojilerine 
kadar çeşitli ekonomik ve çevresel koşullar 
için özel arıtma çözümleri sağlamaktır.

Adatech, karmaşık atık su altyapı projeleri 
geliştirmede bir mühendislik işletmesi ve önde 
gelen uzman olarak iddialı hedeflerine ulaş-

malarına yönelik her adımda müşterileriyle 
birlikte çalışma ve onlara yardımcı olma 
konusunda profesyonel bir yetkinliğe sahiptir.



BUSINESS AREAS

ULAŞIM &
KENTSEL ALANLAR
Komplekslerimizin ve yapı yapılarımızın kalitesi, toplumumuzun 
yaşam kalitesini etkilemektedir. Bilgi, mobilite ve ulaşıma yönelik 
artan talebimiz, hem sürdürülebilir hem de ekolojik olarak 
zararsız olan gelişmiş iletişim ve trafik ve ulaşım girişimleriyle 
karşılanıyor.
Adatech, bina ve altyapı projelerinin mühendislik tasarımında 
yer almaktadır ve kendisine itibar kazandıran birçok zorlu proje-
yi sürdürülebilirlik misyonuna bağlı kalarak başarıyla tamamla-

mıştır.
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KENTSEL GELİŞİM
Sürdürülebilir altyapı, ister şehir ister ilçe 
düzeyinde olsun, yaşanabilir ve çekici kentsel 
çevreler üretmek için yeşil alan ve kentsel 
yeniden geliştirme projeleri için kritik öneme 
sahiptir. Su ve enerji tedarik sistemlerinden 
ulaşım ağlarına kadar uzanan altyapı sistem-

leri, metropol ortamlarının temellerini oluştu-

rur ve birçok insanın yaşamının odaklandığı 
ortamlar yaratır.

Adatech'in temel hizmetleri arasında kentsel 
altyapı geliştirme yer almaktadır. Adatech, 
kentsel altyapı projeleri için danışmanlık ve 
mühendislik hizmetleri sağlayan uzman bir 
kadroya sahiptir. Adatech, aynı zamanda 
tasarım yöntemlerini geliştirmek ve sayısız 
fırsat yaratmak için gösterdiği aralıksız çaba-

ları nedeniyle de mükemmel bir ortaktır.

Adatech'in kentsel tasarım teknolojileri başlığı 
altında gruplanan araç ve yetkinliklerinin 
amacı, son teknoloji tasarım yöntemlerini 
destekleyen ve Adatech'in müşterilerine 
kanıtlanabilir avantajlar sağlayan özel 
çözümler yaratmaktır. Adatech, bu tür dijital 
çözümler sunarak projelerinde en yüksek 
sürdürülebilirlik, esneklik ve akıllı teknoloji 
standartlarını uygulayabilmektedir.

Adatech, uzmanlarının ve kurum içi tasarım 
araçlarının gelişmişliği sayesinde kentsel geli-
şim projeleri için en iyi dijital çözümleri suna-

bilmektedir. Dijital teknolojileri mantıklı, etkili 
ve odaklanmış bir şekilde kullanmak söz 
konusu olduğunda, deneyimli bir planlayıcının 
uzmanlığı çok önemlidir.

KENTSEL ULAŞIM
Büyük şehirlerde yaşamayı ve çalışmayı cazip 
kılan en önemli faktörlerden biri  toplu taşıma-

nın kalitesidir. Birçok büyük şehir, gelecekteki 
gereksinimleri karşılamak ve trafik sıkışıklığı, 
otopark sıkıntısı, gürültü ve hava kirliliği gibi 
sorunları önlemek için yeraltı ve hızlı ulaşım 
sistemlerinin sayısını artıyor ve bu sistemleri 
geliştirmeye devam ediyor. Alanların sınırlı 
olması sebebiyle, bu tür sistemler sıklıkla 
tüneller ve köprüler gibi karmaşık mühendislik 
yapılarından oluşur. Kentsel ulaşım sistemleri, 
disiplinler arası işbirliği gerektiren zorlu proje-

lerdir.

Adatech, inşaat işleri, elektromekanik ekip-

man ve raylı sistemler için ihtiyaç duyulan 
tüm mühendislik hizmetlerini sağlamak için 
uzman bir mühendis kadrosuna sahiptir.

DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ
Artan ulaşım talepleri, çevrenin ve doğal kay-

nakların korunmasına ilişkin kaygılarla birlikte, 
tren taşımacılığını yeniden ilgi odağı haline 
getirdi.

Yüksek hızlı demiryolu hatları yolcu taşımacılı-
ğı için tasarlanırken, mevcut standart hatlar 
hem yolcu hem de yük taşımacılığı için kulla-

nılmaya ve geliştirilmeye devam etmektedir. 
Demiryolu altyapısının modernizasyonu, 
demiryolu seyahatini daha da cazip kılmakta-

dır.

Adatech, çeşitli demiryolu mühendisliği proje-

lerinin gerçekleştirilmesine önemli katkılarda 
bulunmuştur. Adatech, inşaat mühendisliği 
hizmetlerinin yanı sıra, tüm disiplinler için çalı-
şan mühendis kadrosuyla, demiryolu mühen-

disliği hizmetleri de sunmaktadır. 
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YOL MÜHENDİSLİĞİ
Toplum giderek bireysel motorlu ulaşıma 
bağımlı hale geldikçe yollar - erişim 
yollarından otoyollara kadar - çağdaş bir 
trafik ve ulaşım sisteminin temel özelliği 
haline geldi. 

Günümüzde yol tasarımı ve yapımı, sadece 
teknik yeterliliği değil, aynı zamanda yol ve 
otoyol projelerinin uygulanabilirliği için gerekli 
bir ön koşul olan yüksek çevre bilincini de 
gerektirmektedir. Yol tasarımı ve inşaatı için 
uzmanlık ve çevre bilinci gereklidir ve bunlar 
yol ve otoyol mühendisliği projelerinin 
fizibilitesi için çok önemlidir. Adatech, tasarım 
ekibine öncelikle kendi bünyesinde bulunan 
yetenekli uzmanlar getirerek toplam proje 
başarısını destekler. Sözleşme verildikten 
sonra, ILF diğer uzmanların yardımıyla halkla 
ilişkiler operasyonlarını organize eder ve 
gerçekleştirir.

BİNALAR
Adatech'in çok çeşitli bina projeleri, herhangi 
bir müşteriye ve onların taleplerine hizmet 
etmemizi sağlar. Ayrıca, Adatech'in yeni 
teknolojiler alanında gelişmeye ve uzmanlık 
kazanmaya devam etme şansını da artırır.

Kamu ve özel yapılardan endüstriyel tesislere 
kadar, Adatech ekibi son derece karmaşık ve 
ilgi çekici projeler planlar ve üretir. Bu, ekibin 
yaratıcılığı ve çağdaş, teknolojik, işlevsel, çev-

resel ve estetik kriterleri karşılayan yüksek 
kaliteli projelerin zamanında tamamlanması-
nı sağlayan bina tasarımı deneyimi ile 
mümkün olmaktadır. Bu yetenekli ve çok 
disiplinli ekip, bu tür çeşitli bina projelerinde 
verimliliği sağlamaktan da sorumludur.

Bina tasarımında yeni teknolojilerin bilinmesi 
ve kabul edilmesinin yanı sıra çok disiplinli BIM 
koordinasyonu ve bilgi yönetiminin kullanıl-
ması, Adatech'in rekabet gücünü etkileyen 
unsurlardır. 

Adatech'in uzmanları, ister Adatech'de bina 
tasarımının başladığı endüstriyel binalar, 
isterse de artık Adatech'in tipik tasarımının bir 
parçası olan kamu binaları olsun, müşterinin 
özel gereksinimlerini karşılarken, her zaman 
form ve işlevsellik açısından tutarlı olan 
modern nesneler yaratmaya çalışırlar.
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TÜNEL TASARIMI VE
TÜNEL MÜHENDİSLİĞİ
Hızlı kentleşme ve çevreyi koruma ihtiyacı, ek 
yeraltı ulaşım yollarının ve sanayi sitelerinin 
inşasını zorunlu kılmaktadır. Bir projenin 
başarısı için, teknik olarak sağlam bir yapı 
yaklaşımı seçmek önemlidir. Adatech, 
müşterilerine bu yapıların en iyi şekilde inşa 
edilmesi konusunda uzman tavsiyeler 
sunmak için teknik bilgi birikimine ve uzun 
vadeli proje uzmanlığına sahiptir.

Adatech, bu tür projeler için tünel tasarımı ve 
tünel mühendisliği hizmetleri vermektedir. 



FAALİYET ALANLARI

ENERJİ & 
İKLİM KORUMA
Fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının güç ve ısıya dönüştü-
rülmesi, uzun vadeli yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve korun-
masının temelidir.
Güvenilir, sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji arzı sağlamak 
için büyük ölçekli enerji üretim ve dağıtım projeleri gerçekleşti-
rilmelidir.
Adatech'in temel becerileri, bu tür tesislerin tasarımının yanı 
sıra inşaat, tesis optimizasyonu ve modifikasyonunun tüm aşa-

malarında yardımcı olmayı içerir.
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GÜNEŞ ENERJİSİ
Güneş enerjisi, bol ve kolayca bulunabilmesine 
rağmen, geçmişte elektriğe dönüştürmenin 
maliyeti oldukça yüksek olduğundan, enerji 
arzı opsiyonları arasında önemli bir rol oyna-

madı.

Fakat, çevre kirliliği ve sonuçları hakkında 
artan farkındalık, fotovoltaiklerin enerji kayna-

ğı olarak kullanımını dünya çapında artırdı. 
Kurulan şebeke ölçeğinde fotovoltaik tesisler, 
enerji piyasasının vazgeçilmezi haline geldi. 

Adatech, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine 
uygun olarak dünya çapında yaşam koşulları-
nı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçla-

maktadır.

TERMAL ENERJİ
Modern fosil yakıtlı enerji santralleri, kömür, 
petrol, gaz ve endüstriyel atıklar dahil olmak 
üzere temel enerji kaynaklarını ısı, buhar veya 
elektriğe dönüştürür.

Adatech, çalışmaların başlangıcından 
devreye alınmasına kadar, müşterilerine 
kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunar. Adatech, 
projelerin tüm çalışmaları boyunca başarısı 
için kritik olan önemli prosedürleri oluşturma 
ve uygulama konusunda müşterilerine 
yardımcı olur. Genel ve disiplinler arası proje 
yönetimi, çevre değerlendirmeleri, ayrıntılı 
tasarım, malzeme tedariki, saha yönetimi, 
proje devreye alma ve tamamlama mevcut 
hizmetlerden sadece birkaçıdır.

RÜZGAR ENERJİSİ
Rüzgar, insanlık tarafından kullanılan en eski 
güç kaynaklarından biridir. Rüzgar endüstrisi, 
binlerce bileşen parçası üreten bir tedarik 
zinciri ve türbinleri tasarlamak, rüzgar çiftlikleri 
kurmak ve rüzgar potansiyelini haritalamak 
için teknoloji kullanımında giderek daha geliş-

miş bir hizmet sektörü haline gelmiştir. 

Rüzgar santrallerinin kurulumu, güneş ve 
jeotermal santrallerin kurulumuyla aynı şekilde 
artmaktadır. Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi 
üretimi için geleneksel yakıta ciddi bir alterna-

tif olarak kurulmuştur.

Adatech, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine 
uygun olarak dünya çapında yaşam koşulları-
nı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçla-

maktadır.

HİBRİT GÜÇ
Tek bir merkezi olmayan, esnek ve her koşulda 
kullanılabilen çözümlere yönelik eğilim, 
endüstriyel çalışma alanlarında hız kazanıyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, temel yedek 
ünitelerinin ve depolama tesislerinin uygun 
şekilde kontrol edilen, etkili ve istikrarlı bir 
tedarik ağına entegrasyonu, bu çözümlerin 
hayata geçmesine olanak sağlar. En önemli 
sorun, gerçek zamanlı operasyonda yerel 
şebeke istikrarını sağlamaktır.

Adatech, bu alanda sunduğu hizmetlerle 
müşterilerinin yaratıcı çözümler bulmasına 
yardımcı olur.
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FAALİYET ALANLARI

lOT
Nesnelerin interneti  (Internet of Things, kısaca  IoT), fiziksel 
nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı 
olduğu iletişim ağıdır.  İnternet  üzerinden diğer cihazlara ve 
sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak amacıyla 
sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülüdür. 
Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek 
İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede 
küçük parçaların toplamından daha büyük değerler 
oluşturulması öngörülmüştür. 
Örneğin akıllı trafik sistemlerinde, trafikteki kişilerin konumlarını 
sürekli olarak merkezi bir sisteme iletmeleri sayesinde, sistem, 
kişilerin hareket bilgilerini analiz ederek, bölgedeki trafik 
yoğunluğunu, trafiğin akış hızını, belirli bir rota üzerinde tahmini 
varış süresini tespit edebilir. Bu sayede trafiğe yeni çıkacak 
kişiler trafik yoğunluğuna göre alternatif rotaları tercih 
edebilirler.
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ENDÜSTRİ 4.0 SİBER GÜVENLİK
Siber güvenlik; sistemleri, ağları ve 
programları dijital saldırılara karşı koruma 
uygulamasıdır. Bu  siber saldırılar  genellikle 
hassas bilgilere erişmeyi, değiştirmeyi, imha 
etmeyi, kullanıcılardan para çekmeyi veya 
normal iş süreçlerini kesintiye uğratmayı 
amaçlar. Etkili  siber güvenlik  önlemlerinin 
uygulanması günümüzde özellikle zordur, 
çünkü çevremizde insanlardan çok cihaz var 
ve saldırganlar daha yenilikçi hale geliyor.

Siber Güvenliğin Konusu Nedir?

Başarılı bir  siber güvenlik  yaklaşımı 
bilgisayarlarda, ağlarda, programlarda veya 
güvende tutmak istediği verilerde yayılan 
birden fazla koruma katmanına sahiptir. Bir 
organizasyonda insanlar, süreçler ve teknoloji, 
siber saldırılara  karşı etkili bir savunma 
oluşturmak için birbirini tamamlamalıdır.

Teknoloji, kuruluşlara ve bireylere,  siber 
saldırılardan  korunmaları için gereken 
bilgisayar güvenlik araçlarını vermek için çok 
önemlidir. Üç ana varlık korunmalıdır: 
bilgisayarlar, akıllı cihazlar ve yönlendiriciler 
gibi uç nokta cihazları; ağlar; ve bulut. Bu 
varlıkları korumak için kullanılan yaygın 
teknoloji, yeni nesil güvenlik duvarları, DNS 
filtreleme, kötü amaçlı yazılım koruması, 
virüsten koruma yazılımı ve e-posta güvenlik 
çözümlerini içerir.
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Endüstri 4.0 bir sistemin genel nitelendirilme-

sidir ve üçayaklı bir organizasyonu ifade eder. 
Organizasyonun ayakları ise; nesnelerin inter-
neti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel 
sistemlerdir.    Sistemlerin birbiriyle iletişim 
halinde olması esasına dayanan  Endüstri 4.0 
da’ makineler birbiri ile iletişime geçebilecek, 
verilerin analizini yapacak ve gerektiğinde 
insana haber verecektir. Makineler birbirleri ile 
iletişimi kablosuz olarak sensörler vasıtasıyla 
sağlayacaktır. Tüm bunlar olurken sistem 
daha az maliyetle çalışacak, daha çabuk 
üretim yapacak ve çok az fire veren bir işleyişe 
sahip olacaktır.   Sistemler eski sitemlere göre 
daha küçük olacak ancak daha fazla güven-

likli üretim yapacaklardır.

Endüstri 4.0’ın merkezinde robotlar vardır. 
Makineleri yöneten, verileri değerlendiren ve 
diğer üretim kararlarını alanlar robotlardır.  
Bunun yanında üç boyutlu yazıcılar Endüstri 
4.0’ın başka bir boyutudur. Bu yazıcılar saye-

sinde tüm ihtiyaçlar basit bir dokunuşla evde 
üretilebilir hale gelecek ve büyük firmalara 
bağlılık ortadan kalkacaktır. 

Nesnelerin İnterneti:  Makinelerin birbirleri ile 
kablosuz iletişimini ifade eder. Bu makinelere 
robotlar da denebilir. Her robotun kendine ait 
iletişim adresi vardır ve bunlar çok hızlı şekilde 
birbirileri ile iletişi kurarak değişen üretim stra-

tejisine ayak uydururlar. Karar alma ve uygu-

lama süreçleri oldukça kısadır. Veri analizleri 
tüm birimlere derhal ulaştırılır.

Hizmetlerin İnterneti:  Ortaya çıkacak olan 
yeni hizmet alanlarının olmasını ifade eder. 
İnternet üzerinden hizmet verecek olan kişiler, 
hizmet alacak kişileri, bunların arasındaki 
ilişkiyi sağlayacak yazılımı ve hizmetlerin ken-

disini içerir.   Eposta hizmetleri, bulut sistemi 
gibi hizmetler buraya girmektedir.
Siber- Fiziksel Sistemler:  Sanal dünyanın bir 
kopyası olarak kendi kendini idare eden sen-

sörleri vasıtasıyla işlemlerini gören sistemlerin 
genel adıdır.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Kısaca dijital dönüşüm, bir iş modelinde ya da 
işletmede dijital hale getirilebilecek her ope-

rasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakla-

rı sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin 
günlük hayata entegrasyonudur.

Yazılım dünyayı   büyük bir hızla değiştirmeye 
devam ederken, şirketlerin de yönetsel ve 
operasyonel süreçleri bu değişimden ciddi 
şekilde etkilenmektedir. Dijital teknoloji olarak 
da adlandırılabilecek dijital donanıma sahip 
yazılım, süreci atom seviyelerine böldüğünüz, 
elektronik ortamda sakladığınız ve işlediğiniz 
anlamına gelir. CRUD (oluşturma, okuma, 
güncelleme, silme) işlemlerini yapabilir ve bu 
bilgi parçalarını insan beyninden çok daha 
güçlü bir hesaplama gücüyle kontrol edebilir 
ve analiz edebilirsiniz. Bu makinelerde oldukça 
fazla sayıda görevi veya işi otomatik hale 
getirebilirsiniz, böylece işlemler daha fazla 
insansız, hatasız (sistemi doğru kurduğunuz 
sürece) ve çok daha ölçeklenebilir hale getiri-
lebilir.

VERİ TABANI ANALİZİ
Veritabanı genellikle bir bilgisayar sisteminde 
elektronik olarak depolanan yapılandırılmış 
bilgi veya veriden oluşan düzenli bir 
koleksiyondur. Veritabanı genellikle bir 
veritabanı yönetim sistemi (DBMS)  ile kontrol 
edilir. Veri ve DBMS ve aynı zamanda bunlarla 
ilişkili uygulama yazılımları bir araya 
getirildiğinde sıklıkla yalnızca veritabanı 
olarak kısaltılan veritabanı sistemi olarak 
ifade edilir.

Günümüzde operasyonda kullanılan en 
yaygın veritabanı türlerindeki veri genellikle 
işlemeyi ve veri sorgulamayı verimli hale 
getirmek üzere bir dizi tablodaki satırlarda ve 
sütunlarda modellenir. Böylece veri kolayca 
erişilebilir, yönetilebilir, değiştirilebilir, 
güncellenebilir, kontrol edilebilir ve organize 
edilebilir hale getirilir. Çoğu veritabanında veri 
yazma ve sorgulama için yapılandırılmış 
sorgu dili (SQL) kullanılır.

Verilere kayıpsız erişebilmek veri tekrarından 
korunmak veri tutarlılığını sağlamak vb 
amaçlara yönelik veritabanı tasarlandıktan 
sonra optimize edilmelidir. Bu optimizasyon 
işlemi kullanıcı senaryosuna, ihtiyaca ve 
ilişkilere göre değişiklik gösterebilir.
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FAALİYET ALANLARI

Robotik, endüstriyel görüntü işleme, otomasyon 
ve imalat alanlarında faaliyet gösteren 
Adatech, endüstrinin vazgeçilmezi olan makine 
sektöründe lider firmalardan bir tanesidir.
Uzman mühendis ekibinin tecrübesi ile bir çok 
başarılı projeye imza atmış olan Adatech, 
projenizin başlangıcından devreye almasına 
kadar her noktasında size çözümler sunar.
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ROBOTİK 
Adatech'in mühendis ekibi, endüstri lideri 
teknolojileri kullanarak üretim, malzeme 
taşıma ve tedarik zinciri ihtiyaçlarınızı karşıla-

mak için anahtar teslimi olacak şekilde kişiye 
özel endüstriyel robotik çözümler sunar.  

Tasarımdan imalata, mekanik ve elektrik 
montajına kadar projenin her aşamasında 
sizinle işbirliği yapıyoruz. Mühendislerimiz, 
anahtar teslim seçeneklerini en üst düzeye 
çıkarmak veya kişisel kullanım alanlarınızda 
maksimum performans için özelleştirilmiş 
bileşenler tasarlamak için kurum içi becerile-

rini ve sektörler arası deneyimini kullanır.  
 Yüksek eğitimli kaynakçılar, metal imalatçıları 
ve finişer ekibimiz, robotik iş hücresi istasyo-

nundan özenle inşa edilmiş kol aletlerine 
kadar tamamen test edilmiş robotik çözümü-

nüzü hayata geçirir. 

GÖRÜNTÜ İŞLEME 
Adatech ürünleri, düzenli olarak konumlandır-
ma, mesafe ölçümü ve üretim süreçleri ile 
dünya çapında çok çeşitli sektörlere yardımcı 
olur. Örneğin, güçlü 2D ve 3D kameraların yanı 
sıra akıllı kameralar, üretim sürecinin başla-

rında kusurlu ürünleri keşfedebilir, maliyetleri 
düşürür ve otomatik üretim süreçlerini gelişti-
rir.  
 

Adatech, kullanımı kolay ve sürekli kalite 
izleme ve kontrol için oluşturulmuş uygulama-

ya özel dijital görüntü işleme çözümleri sağlar. 
Endüstriyel görüntü işleme, neredeyse tüm 
izleme ve ölçüm görevlerini otomatikleştirebi-
lir. 

Her kamera türü, belirli bir dizi uygulama veya 
görev için uygundur. Bağımsız bir sistem 
entegratörü olarak uygulamanız için en uygun 
bileşenleri ve teknikleri kullanıyoruz. 

Tüm kamera sistemlerimiz çeşitli endüstriler-
de kullanıma uygundur ve zorlu endüstriyel 
ortamlarda güvenilir oldukları kanıtlanmıştır. 

MAKİNE İMALATI
Endüstriyel makine imalatı, inşaat ve maden-

cilik endüstrileri için alet ve ağır ekipmanlar-
dan enerji üretimi ve dağıtım altyapısının 
genişletilmesi için ihtiyaç duyulan makinelere 
kadar her şeyi üreten dünya için önemli bir 
iştir. Endüstriyel makineler, uçak, gemi ve diğer 
araçların üretiminde kullanılmaktadır. Birçok 
endüstrinin başarısının, endüstriyel makinele-

rin devam eden imalatına bağlı olduğu söyle-

nebilir. 
 

Üretim hızı, kalitesi ve miktarı, endüstriyel 
makine imalatındaki teknolojik gelişmelerin 
bir sonucu olarak iyileşmiş, üretkenliği ve 
karlılığı artırmıştır. Endüstriyel makine sektör-
lerindeki yatırımlar ve ekonomik koşullar tüm 
dünyada önem arz etmektedir. 
 

Adatech, ihtiyaç duyulan her sektör için  pro-

jelendirme aşamasından imalat aşamasına 
kadar müşterileri için en verimli makine ima-

latı deneyimini sunar. 
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MAKİNE OTOMASYONU
Makine üreticileri, sürekli artan maliyet zorluklarının ve iyileştirilmiş performans taleplerinin bir 
sonucu olarak, sürekli olarak daha yüksek maliyet/performans oranlarına sahip yenilikçi otomas-

yon çözümlerinin peşindedir. Satıcılar, bu ihtiyaçları karşılamak için daha küçük form faktörlerinde 
daha ucuz maliyetlerle daha yüksek performans sağlamak için genellikle ticari kullanıma hazır bile-

şenleri ve diğer teknolojileri müşterilerine sunmalıdır. 

Bir makinenin otomasyon sistemi genellikle güç ve kontrol bileşenlerinden oluşur. Bunlar, daha 
küçük bir makine için tek bir panelde bulunabilir, ancak daha büyük makineler, genellikle biri kontrol 
için diğeri güç için olmak üzere birden fazla panel gerektirebilir. Bir makine otomasyon sisteminin 
birincil alt sistemleri ve bileşenleri şunlardır: 

      Güç Dağılımı
      Sürücüler ve Motor Kontrolü
      Koruma Mekanizması
      Programlanabilir Kontrolörler
      Dijital ve Analog I/O
      İletişim Sistemleri
      HMI

Adatech makine otomasyonundaki deneyimiyle ve başarılı projeleriyle, bir çok alt sistemin iç içe 
entegresiyle oluşan bu sistemlerin oluşturulmasının her aşamasında müşterilerine çözümler sunar.  
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