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Firmamız, Düzlem Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti,

Our company Düzlem Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti,

toz, granül ve sıvı malzemeler kullanarak üretim yapan

works in dosing, weighing, material handling, conveying

fabrikalardaki dozajlama, tartım, malzeme transferi

and process automation systems as turn key basis. It

ve proses otomasyonu konularında anahtar teslim

is founded in 2002 for serving stocking and discharging

hizmetler vermektedir. 2002 yılında kurulan firmamız

systems, then it became as total material handling

önceleri sadece stoklama ve boşaltma sistemleri imalatı

system provider as a result of demands in industry.

ile uğraşmış, daha sonra diğer endüstriyel ihtiyaçlar

In this scope, we supply turn key solutions to industry

konusunda da çalışmalarını sürdürmüştür.

by serving engineering, manufacturing, installation and

Bu kapsamda firmamız projelendirme, imalat ve

commissioning works. Düzlem produce the batching

montaj hizmetlerinin tamamını üstlenerek sanayimizin

formulation systems and dosing equipments in it’s own

ihtiyaç duyduğu anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

facility and coorparate with some European companies

İmalat prosesinde miksere kadar olan formülasyon

in mixer suppy. So Düzlem is a solution provider from

hazırlama ve dozajlama sistemlerini kendi bünyesindeki

the raw material intake to the end of product line.

imalatları ile gerçekleştiren Düzlem, üretim hattının

It became our main philosophy to be a custom

devamı olan mikser konusunda yurtdışı partner firmaları

orientated

ile işbirliği içinde çözüm sunmaktadır. Böylelikle üretim

manufacturing processes and after sales service

company

with

all

effort

in

designing,

hattında malzeme girişinden mamül sevkine kadar tüm

organization. Also on time delivery and following

hat olarak anahtar teslimi anlayışla hizmet vermektedir.

innovations in our industry and most recent production

Projelendirme ve üretim aşamalarında her zaman

capabilities are also our main principals, which adopted

teknolojik kurallara uygun imalat yapmak, yenilikleri

by all DÜZLEM family. So we are in conscious we have

takip

to work more and more to provide our growth in same

ederek

onlara

ayak

uydurmak,

zamanında

teslim şartımızı koşulsuz yerine getirmek ve müşteri

acceleration in future years by these principals.

memnuniyetini en üst düzeyde tutmak temel felsefemiz

We would like to be appreciated to all our customers

haline gelmiş ve bu anlayışımız tüm çalışan kadromuz

and collegues in this situation of our company and we

tarafından benimsenmiştir. Bu prensipli çalışma ile

wish to be together in long term period…

yakaladığımız büyümeyi önümüzdeki yıllarda daha da
artan bir şekilde sağlamak için daha çok çalışmamız
gereğinin bilincindeyiz.
Firmamızın geldiği bu noktada bizden desteğini
esirgemeyen tüm müşterilerimize ve tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür eder, birlikteliğimizin uzun
yıllar boyunca sürmesini dileriz.
Yalın Akın
Düzlem
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HİZMETLERİMİZ

Montaj

Assembly

Sistemlerin ve ekipmanların doğru ve hızlı bir şekilde

Fast and correct installation of individual machines to

kurulumu tecrübe gerektiren ve dikkatli yapılması gereken

form an effective system requires expert knowledge

bir iştir. Montaj ekibimiz sizler için en iyi şekilde koordine

and careful execution. Our assembly team supervises

olarak bu hizmeti vermekte ve sistemi çalışmaya hazır

and coordinates the complex monitoring functions and

hale getirmektedir.

installation work for you.

Devreye Alma

Commissioning

Montajın tamamlanmasının ardından ekiplerimiz yerinde

Our specialists carry out the commissioning of the plant

çalıştırma işlemine başlamaktadırlar. Mekanik ve elektrik

in various stages. After mechanical and electrical tests

testlerin tamamlanmasından sonra malzemesiz otomasyon

have been carried out, the systems are run without

denemesi yapılmaktadır. Daha sonraki aşamada malzemeli

product and the controller is tested. Then the start-up

birebir üretim denemesi yapılmakta ve sistemin tüm

with product takes place. Optimisation of the system

ayarları en verimli çalışacağı şekle getirilmektedir.

continues even after initiation of the production process.

Eğitim

Training

Devreye alma işleminden sonra sistemi kullanacak olan

Operators are trained to operate the system correctly

fabrika personeline eğitim verilmektedir. Verilen eğitim

during

sistemi kullanmaya yönelik olduğu kadar arıza önleyici

maintenance and upkeep of the system as well as

bakımı da içermektedir.

accident prevention.

Servis ve Bakım

Service and maintenance

Sistemin kullanımı sırasında karşılaşılabilecek her türlü

Provision of efficient advisory service and consulting, if

arıza durumunda veya arıza önleyici periyodik bakım

problems occur, is a high priority at Düzlem.

or

after

commissioning.

Training

includes

hizmetlerinde uzman personelimiz her an hizmetinizdedir.
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DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

Dozajlama, temel olarak bir toz granül ya da sıvı malzemenin

Dosing is basically feeding, transferring or storing powder,

tartılarak istenilen miktarda alınması, beslenmesi ya da

granule or liquid materials at a demanded amount. Factories

stoklanmasıdır. Fabrikalar bu malzemeleri genellikle silobas

are supplying these kind of materials in silo trucks, bigbags

ile, bigbag olarak yada 25-50 kg torbalarla temin etmektedir.

or 25-50 kg bags. So all designed dosing system has to be

Dolayısıyla

start with discharging of these storage equipments.

imal

edilecek

her

dozajlama

sistemi,

bu

malzemelerin boşaltılarak prosese katılmasıyla başlamaktadır.
Düzlemin bu konudaki çözümleri arasında:

Solutions of Düzlem in these are;

n

Torba boşaltma ekipmanları

n

Bag discharging equipments

n

Bigbag boşaltma sistemleri

n

Bigbag discharging equipments

n

Silo ve tank imalatları ile

n

Silo and tank manufacturing and

n

Silo aktivatörleri sayılabilir.

n

Bin activators
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Dozajlama sistemleri prosesin türüne
göre continue (sürekli) ve batch
(partiler halinde) olarak ikiye ayrılır.
Hangisinin tercih edilmesi gerektiğini
prosesin

kendisi

belirlemektedir.

Sürekli formda imalat yapılan PVC
extruderleri, toz deterjan üretiminde
kullanılan spray dryer, çubuk şeklinde
imalat

yapan

gıda

tesisleri

gibi

uygulamalarda continuous dozajlama
sistemleri

kullanılmaktadır.Beton

santralleri, yapı kimyasalları tesisleri,
plastik granül üretim tesisleri gibi
uygulamalarda ise batch dozajlama
sistemleri kullanılmaktadır.

According to production process,
dosing is possible either continuous
or batched. The process type is
the

key

to

choose

which

type

of dosing should be used. For
example,

a

continuous

dosing

dosing system is necessary for
a system that continuously pump
pumps pulverized powder to spray
dryer arranging a formula at a
detergent factory, while batch type
dosing system is necessary for a
system that is feeding material at
the capacity of plastic blender that
prepares mixer ingredients in parts.
Different equipment should be used
for batching or continuous dosing
systems.

AVANTAJLAR:
n

Formülasyondaki dozajlama hassasiyeti ve bunun sürekli

ADVANTAGES:
n

sağlanabilmesi
n

Yanlış malzeme ve miktarda üretimin engellenmesi

n

Hammadde kullanımı ile ilgili kesin bilgiler elde edilmesi

n

Üretimle ilgili raporların ve geçmişe yönelik kayıtların

n

tutulması

n

n

İşçilikten ve zamandan tasarruf

n

Komple kapalı sistemle tozsuz üretim yapılması

n

Dosing accuracy in the formulation and repeatability on
that,
Prevention of production with wrong materials or
amounts
Certain information about raw material consumption
Ability of having production reports and records in
historical base

n

İşçilikten ve zamandan tasarruf

n

High workmanship and time efficiency
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BATCH DOZAJLAMA

Reçete hazırlama ve mikser besleme sistemlerinde en çok
tercih edilen yöntem batch dozajlamadır. Bu sistemde çalışan
bir mikser içerisine belli bir hacimde (ya da kilogramda)
malzeme alabilmekte ve bunu belirli bir süre karıştırıp sonra
boşaltmaktadır. Dolayısıyla mikser öncesinde, reçetede bulunan
tüm malzemelerin, kontrol sisteminden girilen miktarlara bağlı
olarak hassas bir şekilde beslenerek bir toplama bunkerine ya
da tartı bunkerine sevk edilmesi gerekir.

Batch dosing systems are most preffered in recipe based
formulation preparation and mixer feeding. A batch mixer is
working in this sytems, can be loaded in a certain volume (or
kg) and discharge it after blending period. So dosing system
which is fabricated before the mixer has a duty of prepare the
right amount of mixture in high accuracy, then the transfer it to
a weighing hopper or transition hopper above the mixer.

Bunun için formülasyondaki her bir malzeme bir silo,
bunker ya da bigbag boşaltma ünitesine stoklanır. Bu
ünitelerin altlarında bulunan çeşitli besleyicilerle bu
hassas bir şekilde tartılarak bir bunkerde toplanırlar.
Burada tartım işlemi tüm malzemelerin toplandığı tartım
kefesinde olabileceği gibi; bazı durumlarda malzemelerin
stokladığı her bir bunkerde de olabilir. Daha yüksek
kapasiteli üretim tesislerinde bunkerlerde ayrı ayrı tartmak
tercih edilebilmekte, ancak bu yöntemin de malzeme
yükleme kısmında bazı dezavantajları bulunmaktadır.
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Every material in the formulation of recipe is stored in silo,
bunker or bigbag. The feeders are located underneath of
these equipments are fed in controlled accurate amount
in weighing hopper. Feeder selection is depends on the
material characteristics and process. Generally vibro
feeders, screw feeders and rotary valves are used to do
this. According to physical conditions and capacity the
selection and dimensioning of the feeder is calculated.
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CONTINUE DOZAJLAMA

Continue dozajlama sistemlerinde formülde bulunan her bir
malzeme kesintisiz olarak beslenmekte ve her biri sabit bir
boşaltma kapasitesinde çalıştığından karışım oranı her an
sabit kalmaktadır. Continue mikserin öncesinde kurulan bu
sistemde genellikle bir toplama konveyöründen geçen ana
malzemenin üzerine akış halindeyken, yapılacak reçeteye bağlı
olarak belli oranlarda diğer katkı malzemeleri beslenerek bir
sandviç yapı oluşturur.

In continue dosing systems, every material in formulation is fed
continuously at desired amount and due to constant feed rate, the
ratio of every material will be always same in the mixture. Dosing
system is generally fabricated before the continuous mixer and
the main equipment is a collector conveyor, could be belt or screw
type. While the base material flowing in the conveyor, other small
ingredients are fed continuously in the constant ratio of formulation,
so there will be a sandwich form at the entry of the mixer.
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Bu tarz sistemlerde besleme elemanı olarak Düzlem’in kendi
imalat portfoyünde olan:
n

Dozaj Bant Kantarları

n

Bantlı Azalan Ağırlık Besleyiciler

n

Helezonlu Azalan Ağırlık Besleyiciler

kullanılmaktadır. Özel yazılım programları ile birlikte kullanılan bu
besleyiciler, sistem ürünü olabildikleri gibi bağımsız paket ürünler
olarak da kullanılabilmektedirler.

In these kinds of systems,
n

Weigh belt feeders

n

Belt type loss in weight feeders

n

Screw type loss in weight feeders are used as feeding

equipment,
which are in the product range of Düzlem. They have their own
special software program so it’s possible to use them as a
dosing system element or as an individual feeding package
unit.
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LİKİT DOZAJLAMA

Düzlem sıvı dozajlama konusunda tank imalatı, mikser imalatı,
pompa-vana sistemleri ile sıvı proses otomasyonu yapmaktadır.
Sıvı dozajlama sistemlerinde genel olarak yapılan uygulama,
tankerlerle gelen malzemelerin stok tanklarına doldurulması,
bu tanklardan prosese uygun olarak seçilen tipte pompalarla
mikserlere tartım kontrıllü olarak mal beslenmesidir.

Düzlem is working on manufacturing of liquid tanks, mixers,
reactors and process automation systems with pumps and
valves as liquid dosing. In liquid dosing systems, one of the most
popular application is, filling tanks from the truck tankers and
pumping the material in controlled feed rate and amount with
using suitable pumps according to the process and material.
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STOKLAMA SİSTEMLERİ

Düzlem’in en çok çalıştığı konulardan birisi toz, granül veya sıvı
malzemelerin içerisinde stoklandığı silo ve tank imalatlarıdır.
Bu tanklarda depolanan malzemeler çeşitli metotlarla boşaltılıp
üretime iletilmektedir. Karbon çelik ve paslanmaz çelik üretim
kabiliyeti sayesinde geniş bir ürün portföyüne cevap vermektedir.

One of the most important production ability of Düzlem is
manufacturing of silos and tanks, to store powder, granule
or liquid materials. Raw materials which stocked in these
equipments are handling to the process machines with some
suitable discharging methods. Thanks to ability of Düzlem, both
carbon steel and stainless steel tanks can be delivered as a
system instruments for most of application.
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PROSES KONTROL VE OTOMASYON

Dozajlama sistemlerinde mekanik yapı kadar sistemin otomasyonu

In dosing systems, automation and control is so important as

ve kontrolü de önemlidir. Düzlem bu konuda sistemin elektriksel

much as mechanical design. Duzlem can supply service in turn

kablolama ve bağlantılarından, otomasyon panosunun imalatı

key based starting from cabling of instruments, manufacturing

ve kullanıcı arayüz yazılımlarına (SCADA) kadar anahtar teslimi

of mmc panels and HMI software (SCADA) at the end of the

konseptinde çalışmaktadır. Mekanik sistemle en iyi derecede

scope. By means of fitted tailor made mechanic and automation

uyum sağlayan prosese özel yazılım sayesinde en iyi ve hassas

designs, production quality is best and most accurate.

üretim sonuçları alınmaktadır.

Panodan saha içerindeki tüm elemanları kablo çekilerek gelen

PLC main controller unit processes all automation signals who

sinyalle gelen PLC tarafından değerlendirilir. Tüm elemanlar

came from the equipments on site by providing right technical

yazılımda belirlenen sıralamada ve miktarlarda çalışarak set

specs cabling. All the equipments in the system works properly

değerlerine sağdık kalınması sağlanır.

in a sequence and correct weighing set values programmed in
automation software.

Ayrıca proses kontrol sitemleri hata, alarm ve arıza gibi uyarılarda
çok çabuk fark edilir. Böylelikle sisteme müdahale daha erken
yapılabilmektedir. Reçete giriş sayfaları son derece açık ve basit
yazılmaktadır. Böylelikle operatörün işletimlerini kısa bir zamanda
ve hatasız olarak tamamlaması amaçlanmaktadır..

In addition to all these, to have an automation system is very
easy and fast realizing advantages in case of faults, alarms
and failures. So the operator can react to situation very early.
In the other hand, recipe loading pages are written very user
friendly and easy communicate. We aim operator can go on
manufacturing with minimum break and short operational delays.
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KULLANIM ALANLARI

Hizmet verdiğimiz konular
n

Silo, Tank ve Stoklama sistemleri

n

Bigbag dolum ve boşaltma

n

Dozajlama, Tartım ve besleme

sistemleri
PLASTICS

Sistemleri
Reçete Bazında Mikser

PLASTİK SEKTÖRÜ

otomasyonu

n

n

Pnömatik Taşıma Sistemleri

n

n

Proses kontrol ve otomasyon

n

n

n

We works on
n

n

Silos, Tanks and stocking

n

systems

n

n

Bigbag filling and discharging

n

Dosing, weighing and feeding

n

Recipe based mixer automation

n

Pneumatic conveying systems

n

Process Control and Automation

PVC dozajlama
Kalsit ve stabilizatör
Pencere profile
Extruder ve
enjeksiyon besleme
Kablo üretimi
PET geri dönüşümü
Masterbatch ve
Compound üretimi

n
n

n
n

n
n
n

PVC Dosing
Calcium Carbonate
and stabilisator
Window profile
Extruder ve enjeksiyon
besleme
Cable production
PET recycling
Masterbacth and
compound production

systems
systems

GIDA SEKTÖRÜ

FOOD INDUSTRY

n

Unlu mamuller

n

Floury productions

n

Bisküvi-Gofret

n

Bakery and chocolate

n

Çikolata

n

Spices

n

Baharat

n

n

Her çeşit toz katkı

Proses akışı

All kinds of powder
additives

CHEMICALS

n

İlk Görüşmeler

n

Yerinde inceleme ve ölçü alma

n

Teklif çalışması

KIMYA SEKTÖRÜ

n

Birlikte müzakere ve en doğru

Paint raw materials

n

n

Toz-Sıvı aromalar

n

çözümün bulunması

Pigments

n

Boya hammaddeleri

n

n

Detay projelendirme ve onay

n

Pigment

n

İmalat süreci

n

Kozmetik Ürünleri

n

Yerinde mekaniksel ve elektriksel

n

Toz-sıvı deterjan

n

n

Powder and liquid
aromas

Cosmetics and
body care
Powder-liquid
detergents

montaj
n

Çalıştırma ve devreye alma

n

Eğitim

n

Servis hizmeti

Working Process

n

Adhesives

measuring

n

Beton katkıları

n

Concrete additives

Serving the quotation

n

Çimento katkıları

n

Cement additives

Discussions and finding optimum

n

Alçı

n

Gypsum

First meetings

n

Exploration in plant and

n

CONSTRUCTION
CHEMICALS

Yapıştırıcısı
ve harçlar

n

n

YAPI KİMYASALLARI
n

solution
n

Detailed project and approval

n

Production period

n

Mechanical and electrical
erections on site

n

Start-up and commissioning

LASTİK-KAUÇUK

n

Training

n

Hortum

n

Hoses

n

Service

n

Conta

n

Seals

n

Ayakkabı

n

Rubber Shoes

n

Otomotiv parçaları

n

Automotive Parts

RUBBER INDUSTRY
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