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DRC ELEKTRONİK 
• DRC Elektronik, Soğutma, Isıtma, ve Nemlendirmeli soğutma sistemleri için kontrol çözümlerinde pazar 

liderliğine aday bir firmadır. Ürünlerimizi, enerji tasarrufu sağlamak, makine ve sistemlerin çevresel etkilerini 
azaltmak için tasarlarız. Çözümlerimiz ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. DRC, yenilikçi bir 
danışman ve teknolojik ortak olarak, en yüksek performansı garanti eden, enerji açısından verimli çözüm 
önererek pazar ihtiyaçlarını öngörür. Araştırma, yenilik ve teknoloji'yi başarının anahtarı olarak görür. Yirmi 
yılı aşkın süredir müşteri ihtiyaçlarına yönelik hem tasarım hem de işlev açısından farklılaşma unsurları 
sunmak için tasarım, çalışmalarımızın merkezindedir. Firmamızın gücü, farklı bağlamlar arasındaki 
entegrasyona dayanmaktadır; Genel vizyonu, geniş kapsamlı deneyim ve becerileri, bireysel ürünlerin 
sınırlarını aşmamıza ve entegre çözümleri tanımlayabilecek tek bir ortak temsil etmemize yardımcı oluyor.



Ne yapıyoruz?
• Soğutma ve iklimlendirme kontrol cihazları.

• Makine otomasyon kontrol cihazları.

• Kümes kontrol cihazları.

• Endüstriyel fırın kontrol cihazları.

✓Uzaktan izleme ve kontrol sistemleri.



Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi



Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi
PEYK

• PEYK, Uzaktan erişim ve kontrol sistemi bulut tabanlı uygulamadır GSM tabanlı olması nedeniyle, 
internet erişimi için lokasyon ve tesis altyapısı zorunluluğu ortadan kalkmakta; bulut tabanlı bir sistem 
olması nedeniyle de cep telefonu, bilgisayar veya tablet gibi değişik cihazlar yardımıyla internet 
üzerinden her yerden erişim imkanı sağlayabilmektedir. PEYK Uzaktan erişim sistemi, özellikle soğutma 
sistemlerinin kontrolü için tasarlanmış olduğundan, alarm yönetimi, kayıt geçmişinin tutulması ve 
güvenlik hassasiyeti bir soğutma sistemi için ihtiyaç duyulabilecek hususlar dikkate alınarak 
tasarlanmıştır.

• DRC-WAY, uyumlu control cihazlarını PEYK bulut yönetim sunucusuna bağlayan Gateway (Geçit) 
cihazıdır. GPRS tabanlı M2M internet bağlantısı olduğundan, bir GSM operatöründen M2M aboneliği, 
ihtiyacınız olan tek şeydir. Haberleşme parametreleri uyumlu olması halinde, üçüncü pati RS485-
MODBUS cihazları da PEYK sistemine bağlanabilir. 

• DRC-BUS VERİYOLU BAĞLANTI KUTUSU

• DRC-BUS, DRC PEYK sistem elemanlarının kurulumu ve bağlantısını kolaylaştıran veriyolu bağlantı 
kutusudur. Pazarda yaygın olarak hazır olarak bulunabilen RJ45 kablolar ile DRC-PEYK elemanları, bu 
kutu aracılığıyla kolayca bağlanabilir, ayrıca uzun mesafe için kablo konektörü de mevcuttur. RS485 
haberleşme için gerekli sonlandırma direnci ve seçim JUMPER’ı üzerindedir.



PEYK sisteminin avantajları

• Erken farkına varma, erken düzeltici eylem garantisi sunar.

• Maliyetli arıza riskinde azalma sağlar.

• Ekipmanınızın ömründe uzamasını sağlar.

• Yılın 365 günü, günün 24 saati proaktif ölçüm sağlar.

• Soğuk zincirin korunması ve takibi kanunlarla zorunluluk haline getirilmektedir. Sistem ile 
kanuna uygun şekilde soğuk zincir takip edilmesini sağlar.

• İşletmenizi dünyanın neresinde olursanız olun takip edebilir, geriye dönük raporlamaları almanızı 
sağlar.



PEYK sistemine kayıt olma



PEYK sistemine giriş



DRC-WAY ekleme



Termostat ekleme



Sisteme bağlı cihazların anlık sıcaklık 

ve nem değerlerini izleyebilme



Sisteme bağlı cihazların 

parametrelerini değiştirebilme



Sisteme bağlı cihazların 

alarm bilgilerini izleyebilme



Sisteme bağlı cihazların 1 yıl geriye 

dönük sıcaklık kaydını izleyebilme



Sisteme bağlı cihazların 1 yıl geriye dönük 

sıcaklık kaydını raporlayabilme
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