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Mitsubishi Electric, maske imalat makinesi yapımında rehber olacak çözüm paketini 
sistem entegratörleri ve makine üreticilerine sunuyor 

 

Mitsubishi Electric’ten maske üreticilerine 
büyük destek   

 

Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte steril maske üretimi ve tedarik süreci 

büyük önem kazandı. Fabrika otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, 

köklü bilgi birikimi ve ileri teknoloji çözümleriyle dünya genelinde pandemiyle 

mücadeleye katkı sağlamak ve iş ortaklarına destek olmak amacıyla iQ Monozukuri 

FACEMASK çözüm paketini hayata geçirdi. Maske imalat makinesi yapımında yardımcı 

olacak bu çözüm paketi, dünya genelinde makine üreticileri ve sistem entegratörlerine 

sunuluyor. Maske üretimi için iki farklı konfigürasyonun yer aldığı çözüm paketi içindeki 

fonksiyon bloklarını açıklayan teknik dokümanlar ve kullanım kılavuzları, Mitsubishi 

Electric’in global web sitesinde kamuya açık olarak ücretsiz paylaşılıyor.  

 

 “Evden uzaya” kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji 

çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, pandemi 

döneminde önemli bir rolü bulunan steril maske 

üreticilerine dünya çapında destek sunmaya başladı. 

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory 

uygulamaları için ilk basamakta yer alan iQ Monozukuri 

paketleriyle işlem, uygulama ve makinelerin her biri için en 

iyi çözümler sağlanıyor. Maske imalat makinesi yapımında 

yardımcı olacak iQ Monozukuri FACEMASK çözüm paketi, ücretli olan iQ Monozukuri 

CONVERTING ve iQ Monozukuri PACKAGING içinde yer alan fonksiyon bloklarının 

düzenlenmesiyle oluşturuldu. 

 

Mitsubishi Electric, maske makinelerinde kullanılacak olan ürünleri için fonksiyon bloklarını ve 

fonksiyon bloklarını açıklayan teknik dokümanları global web sitesinde kamuya açık olarak 

paylaşıyor. iQ Monozukuri FACEMASK çözüm paketi, örnek konfigürasyon ve projelerle 

makine üreticilerine rehber olması için hazırlandı.  

 

Maske imalat makineleri için iki farklı konfigürasyon oluşturuldu 

N95 tipi ve aynı anda birkaç tane maske üretimi için tam otomatik makineler, düz maske 

üretimi için ise yarı otomatik makineler kullanılabiliyor. iQ Monozukuri FACEMASK çözüm 

paketinde yarı otomatik makinelerde yapılacak düz maske üretimi anlatılıyor ve 

konfigürasyonlarla ilgili şu bilgilere yer veriliyor.  

 

Yüzey parçaları, filtre parçası ve burun bandı; düz maske üretiminin ilk aşamasında kullanılan 

maske imalat materyalleri olarak kullanılıyor. Çözüm paketi içinde sunulan iQ-R 
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konfigürasyonunda en az dört adet sensör kullanılması öneriliyor. Bu sensörler; işaret sensörü, 

maske üretiminde herhangi bir pozisyon kaymasını engellemeye yardımcı olan kenar sensörü, 

yüzey parçası bitiş ve filtre parçası bitiş sensörleri olarak sıralanıyor. iQ-R konfigürasyonunda; 

açıcı ekseni süren servo motor ile yüzey ve filtre parçaları açılıyor. Köşe pozisyon ekseniyle 

kenar sensöründen alınan geribildirimle maske imalat malzemesinin pozisyon kayma kontrolü 

yapılıyor ve ardından ana eksen, yüzey ve filtre parçaları birleştirilip dikey olarak mühürleniyor. 

Sonrasında, kesici eksenle (rotary cutter) maskeler belirli bir ölçüde kesilip konveyör eksene 

gönderiliyor. İşaret sensöründe görülen maskeler, mühürleme ekseninde kulak ipi 

yerleştirilerek yatay olarak mühürleniyor ve maske üretimi tamamlanıyor.  

 

iQ-F konfigürasyonunda yüzey filtre parçası açma işlemleri dışında diğer işlemler iQ-R 

konfigürasyonunda belirtilen işlemlerle aynıdır. Yüzey ve filtre parçası açma ve köşe düzeltme 

işlemlerinin makine üreticisi tarafından yapılması gerekiyor. Simple Motion modülüyle eksenler 

(servo motorlar) kontrol ediliyor. Farklı sensörler makinede yer alacaksa bu sensörlere göre 

konfigürasyonun üzerinde bazı değişikliklerin yapılması gerekebiliyor. Her iki konfigürasyonda 

da grafik operatör paneli yardımıyla operasyon sırasında üretime kolayca müdahale edilip 

sistem ekran üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.  

 

Türkiye’de çözüm paketiyle ilgili teknik destek, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon 

Sistemleri ekibi tarafından sunulacak. Fonksiyon bloklarını açıklayan teknik dokümanlar ve 

kullanım kılavuzları, Mitsubishi Electric global web sitesinden ücretsiz şekilde indirilebilir.  

https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/covid-19/iqmz_facemask.html 

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric 
Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 
pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal 
ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda 
küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. 
Mitsubishi Electric, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası 
patent başvurularına göre dünyada ikinci ve Japon şirketleri arasında birinci oldu. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren 
mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; 
www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 
 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 
“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki 
ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik 
sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne 
inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi 
klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu 
ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan 
Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de 
dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı 
kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini 
artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay 
araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve 
komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi 
konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  
 
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında 
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme 
makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik 
ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri evresine e-F@ctory, 
yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; tr3a.mitsubishielectric.com 

 
Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya Hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 

https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/covid-19/iqmz_facemask.html
http://www.mitsubishielectric.com/
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey


  
 

facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 

 
Sosyal Medya İçin Hashtag  
@MitsubishiE_TR 
 #MitsubishiElectric 
#MitsubishiElectricTurkey 
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