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BREN ENERJİ KİMDİR?
Odak noktası endüstr yel nesneler n nternet (IIoT) olan f rmamız, sanay sektörüne
enerj , bakım ve zaman tasarrufu sağlamayı hedeflem şt r. Yerl donanım ve yazılım
çözümler sunan f rmamız 15 yıllık Ar-Ge b lg b r k m le patentl ürünler n küresel
ölçekte pazarlamaktadır. Tüm geleneksel sanay altyapısını önce Türk ye’de sonra
tüm Dünyada tamamen d j talleşt rme ve endüstr 4.0 çağına entegre etme hedef yle
yola çıkan Bren, kurduğu s stemlerle müşter ler n gelecek v zyonu ve hedefler ne
daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

NEDEN BREN?
D j talleşmeye entegrasyon kurumsal şletmeler n en çok zorlandıkları konuların
başında gel r. Uçtan uca çözümlerle sunduğu hızlı, güven l r ve özgün teknoloj lerle
d j tal Dünya’yı bünyen ze kazandırarak, sürdürüleb l r çözümler sağlar.

NE YAPIYORUZ?
Endüstr de kr t k öneme sah p ek pmanlarınızı akıllandırarak yapay zeka tabanlı
yazılım platformlarımızla sürekl

zlemen z

sağlıyoruz. Üret m n z n maks mum

ver mde çalışması ve m n mum r skte devam etmes ç n kest r mc ve önley c bakım
yaparak mal yetler n z azaltıyor, zaman ve enerj den tasarruf etmen z sağlıyoruz.

www.brenpower.co

NE KAZANACAKSINIZ?
Doğru arıza

Buhar proses nde

tesp tler n

üret rken aylık %5 - 15

zamanında yaparak,

arasında enerj

kontrollü eylem

tasarrufu yapın.

S stem performans
tak b yaparak

Ulaşılması zor
yerlerdek kr t k
ek pmanları sürekl
7/24 uzaktan zleyerek,
ş güvenl ğ ç n
tehl keler ve ş
kazalarını önley n.

planıyla zamandan
tasarruf ed n.

ek pmanlarınızın
ömrünü uzatın.

Tüm s stem n z tek
platform üzer nde
tak p ederek kontrolü
el n ze alın.
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BREN STM BUHAR ENERJİ VERİMLİLİK İZLEME SİSTEMİ
IP66 Koruma Sınıfı,
Self-Powered Off-Gr d
Nanojeneratör Enerj Modülü (250 C
Max. Çalışma Sıcaklığı),

Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0-500 C,
Müşter uzaktan tak p platformu,
BrenCloud 7/24 Ver İzleme ve
Graf klend rme,
Enerj Potans yel Kazanç / Kayıp
B ld r m ,
Karbon Salınım M ktarı,
Yapay zeka le Bakım Planı ve
Bakım Mal yet Hesaplama Aracı,
Müşter n n SCADA s stem n entegre
olab leceğ API ( steğe göre).

Yatırım Geri Dönüş Süresi < 1 Yıl
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BREN TEKNOLOJİSİ İLE
SAĞLADIĞIMIZ FAYDALAR

Farked lmeyen
buhar kaçaklarını ve
arızaları bel rler.

Güncel bakım
planını ve
mal yetler n b ld r r.

Doğalgaz/kömür

Farklı türde buhar

tüket m m ktarını

kapanları ç n özel

%5-15 arasında

algor tma le ver

azaltır.

anal z yapar.

Ek pman

SMS, Ema l veya

performans tak b n

Platform üzer nden

sağlar ve ömrünü

anlık b lg lend rme

uzatır.

yapar.

Batarya atığı ve
Karbon
em syonunun
azalmasını sağlar.
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BREN PHM PANO SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMİ

Ürün Özellikleri
Çalışma Ger l m

5

V

Ölçüm Aralığı

5

Dak ka

Ölçülen değerler
Haberleşme Protokolü

Sıcaklık (-40 - +80)

°C

Nem (0-100)%

Rh

Toz

Parçacık Yoğunluğu
PM10 ug/m3

W -F 802.11 b/g/n

Ethernet
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NELER KAZANACAKSINIZ?

Pahalı ve yüksek
sıcaklığa ulaşan

Toz b r k nt ler ve

Zamanında

sürücüler zarar

hava kal tes n n

yapılan bakım

görmeden

kontrol ed lmes

ve kontroller

b lg lend rme.

7/24 uzaktan tak p

F ltre değ ş m

ve tüm panoların

zamanlarının

kontrolü

tahm n

W -F Modülü

Yapay zeka le
kest r mc bakım ve
ek pman kaybını
önley n.

Sensör Modülü
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BREN CRM TEMİZ ODA İZLEME SİSTEMİ

Ürün Özellikleri
Çalışma Ger l m

5

V

Ölçüm Aralığı

5

Dak ka

Ölçülen değerler

Sıcaklık (-40 - +80)

°C

Nem (0-100)%

Rh

Toz

Parçacık Yoğunluğu
PM10 ug/m3
Parçacık Sayısı PM 0.3 µm
le PM 10 µm arası

Haberleşme Protokolü

W -F 802.11 b/g/n

Ethernet

Tablodak tüm değerler kümülat ft r (İlg l part kül boyutu ve bundan büyük part küller n toplam değer n fade eder, part kül/m3 hava)
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NELER KAZANACAKSINIZ?

Manuel
ölçümler n yer ne
sürekl zleme le
ürün raf ömrünü
uzatın

Anormal
durumlarda hava
kal tes n n nelerden
kaynaklı etk lend ğ n
tesp t ederek
anında müdahale
ed n.

Ürün üret m veya
saklama koşullarında
opt m zasyon le en
y ortam şartlarını
sağlayın

Küf,mantar,bakter
m kro organ zmaların
ürüne özgü hang
şartlarda ortaya
çıktığını tesp t ed n.
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Hava
kal tes n ISO
standartlarında
7/24 zley n.

Laboratuvar
şartlarında ürünler n z n
hazırlanması ç n gerekl
hava koşullarını tak p
ed n.
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