
www.pavotek.com.tr



“Fikirlerin Teknoloji İle Buluşma Noktası”



İçindekiler

www.pavotek.com.tr

3

4

6

8

9

10

11

12

14

19

27

43

51

59

71

Yönetim Kurulu Başkanımız’ın Önsözü 

Biz Kimiz

Tarihçe ve Misyon/Vizyon 

Stratejik İşbirliklerimiz 

Kalite Sistemimiz 

İştirakler

İnsan Kaynakları Politikamız

Test Yetkinliklerimiz

İş Süreçlerimiz ve Yetkinliklerimiz 

Havacılık Kontrol ve Haberleşme Sistemleri (Aviyonik)

Haberleşme ve Ağ Çözümleri

Akıllı Enerji Sistemleri 

Güç Kontrol Sistemleri

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Akıllı Sistemler

İletişim ve Kontrol Sistemleri



1



2



Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

BİR BAKIŞTA PAVOTEK

İçinden geçtiğimiz süreç ve 
coğrafyamız, teknoloji tasarım 
ve üretiminin stratejik öneminin 
artarak devam edeceğini ve 
işlerimizin gelişeceğini gösteriyor.

Üç çeşit şirket vardır:
1) Olayları gerçekleştirenler; 
2) Olayları seyredenler;
3) Olan bitene şaşıp kalanlar.

Şirketimizin kurulduğu 2003 senesinden bu 
zamana kadar yüksek Ar-Ge disiplini ve 
performansımızı teknoloji tasarım ve üretimindeki 
hızlı değişim ve gelişimle uyumlu olarak 
geliştiriyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz için hayati 
olduğunu değerlendirdiğimiz bu sektörün başarılı 
bir oyuncusu olarak, sektörle birlikte büyümekten 
ve belirli konularda öncülük etmekten büyük bir 
gurur duyuyoruz. 2000’li yılların başında, böyle 
bir girişim için gerekli olan finansal sermayeye 
sahip olmadığımız halde; bilgimize, aklımıza ve 
insanımıza güvenerek ve asıl değerin entelektüel 
sermaye olduğuna inanarak yola çıkmıştık. 
Sabırlı ve özen gerektiren birçok çalışmanın 
sonunda, savunma sanayinin yüksek bariyerlerini 
aşıp ASELSAN ve TUSAŞ gibi ülkemizin gururu 
ve sektöründe dünya sıralamasına giren lider 
şirketlerin önemli ve nitelikli çözümler üreten 
tedarikçisi olmayı başardık. Ancak bu başarının, 
bizim dışımızda çok müstesna destekçileri vardı. 
Yetkinliğimizi fark eden, bize güvenen, proje 
vererek fırsat yaratan ve desteğini sürdüren 
“ASELSAN” ve “TUSAŞ.” Onlara müteşekkiriz, 
vefa duygusu ile bağlıyız ve bunu hep muhafaza 
edeceğiz. Savunma ile eş zamanlı olarak 
haberleşme, güç, biyomedikal, enerji, nesnelerin 
interneti gibi farklı konularda AR-GE ve üretim 
çalışmaları yaparak, esasen çok zor olan 
yatay genişlemeyi gerçekleştirmenin yanı sıra 
kendi PCB dizgi hattımızı kurarak üretime de 
başladık. Bu gelişmelerle birlikte, 2013-2020 

döneminde yıllık bileşik bazda satışlarımız %59,7 
net karlılığımız ise %30,3 oranında arttı. Yetkin 
insan kaynağımızla Pavotek ailemizin sayısı 
300’e yaklaştı. Adeta en zor işlerin çözüm noktası 
olarak tanındık, şeffaflığımız, etik yaklaşımımız 
ve dürüst ticaretimizle kabul ve teveccüh gördük. 
İçinden geçtiğimiz süreç ve coğrafyamız, 
savunma sanayinin stratejik öneminin artarak 
devam edeceğini ve işlerimizin gelişeceğini 
gösteriyor. Ancak, küresel ölçekte çok daha 
büyük bir yarışın içerisinde olduğumuzu asla 
unutmuyoruz! Çünkü değişimin hızı ve kapsamı 
her zamankinden fazla. Bilim ve teknoloji, 
hayatımızı iyileştirmek üzere karşımıza sürekli 
yenilikler çıkarıyor. Endüstriyel, aviyonik, askeri 
ve sivil alanlarda kullanılan elektronik tasarım 
ve gömülü yazılım yetkinliklerimizi güçlendirmek 
ve geliştirmek adına;  Büyük Veri, Nesnelerin 
İnterneti, Yapay Zeka, Sosyal Robotlar, Akıllı 
Şehirler, Otonom Araçlar, Blok Zincir, Artırılmış 
Gerçeklik gibi geleceği tanımlayan trendlerle 
örtüşen bir vizyona sahibiz. Şimdi bu vizyonun 
gereği olarak,  mevcut ve gelecek çözümlerimiz 
için bu alanlara da yatırım yapmaya devam 
ediyoruz. Bir tanıma göre dünyada üç çeşit 
şirket vardır: Birincisi, olayları gerçekleştirenler; 
ikincisi, olayları seyredenler; üçüncüsü ise olan 
bitene şaşıp kalanlar.’’ Biz, Türkiye’nin 2023 
hedeflerine giden bu yolda her zaman olayları 
gerçekleştirenlerden biri olacağımıza inanıyor 
ve bunun için kesintisiz bir mücadele veriyoruz. 
Bu yolda, yerli imkanlarla milli teknolojiler 
geliştirmek ülküsüne sıkı sıkı bağlıyız. Alanında 
son derece yetkin olan çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri 
tasarlamaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Dr. Alper ÖZBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Biz Kimiz?

Hem iç hem de ihracat pazarlarında 
satılan ticari ve endüstriyel ürünlerimiz ile 
komple çözümler sunuyoruz.

BİR BAKIŞTA PAVOTEK

4

Pavotek olarak 
müşterilerimizin 
ihtiyacına uygun 
birinci sınıf elektronik 
ve gömülü sistem 
çözümleri tasarlıyor ve 
üretiyoruz.

Pavotek olarak müşterilerimizin ihtiyacına uygun 
birinci sınıf elektronik ve gömülü sistem çözümleri 
tasarlıyor ve üretiyoruz. Bu çözümlerimize 
IP ağ haberleşme aygıtlarını, iletişim/kontrol 
sistemlerini, güç aktarım/dağıtım birimlerini, 
insansız aviyonik sistemleri, enerji dağıtımını 
verimli hale getiren sistemleri sayabiliriz. Çeşitli 
uygulama alanlarında projelerimizi geniş bilgi 
birikimimiz ve deneyimimiz üzerine inşa etmeye 
devam ediyoruz. En zorlu çevre koşullarında 
çalışan askeri bilgisayarlardan, veri merkez 
yönetim anahtarlama cihazlarına kadar geniş bir 
yelpazede ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji üslerinden biri 
olarak, ülkemizin ulusal güvenlik açısından kritik 
alanlarda yerli teknolojiler geliştirmeye yönelik 
stratejik girişimi kapsamında birçok sorumluluk 
üstlendik. Bu konuda çok da başarılı olduk. 
Ürünlerimiz 10 yıldan uzun bir süredir kapsamlı 
bir şekilde test edilip kullanılmış ve mükemmel 
bir saha tecrübesine ulaşmıştır.
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Pavotek’te en önemli 
önceliklerimizden biri, geleceğe 
ışık tutabilecek potansiyele 
ulaşma fırsatı için parlak 
beyinler yetiştirmektir.

BİR BAKIŞTA PAVOTEK
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Son derece iddialı tavrımız, yenilikçiliğe olan 
duyarlılığımız ve gelecek vaat eden yeni fikirleri 
denemeye hazır misyonumuzla bir araya 
geldiğinde, bu çeşitliliğinde eşsiz bir ürün 
portföyüne yol açtı. Daha önemlisi, çeşitli ancak 
birbirini tamamlayıcı konularda anahtar yetkinlikler 
kazandık. Bu bize rakiplerimizin erişemeyeceği 
çözümleri keşfetme avantajı sağlamaktadır. 
Amacımız bu kapsamlı bilgiyi alıp işleyerek tüm 
müşterilerimiz için değer yaratmaya odaklanmaktır.

OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) ve ODM (Orijinal 
Tasarım Üreticisi) olarak da faaliyet gösteriyoruz. 
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketleriyle 
stratejik ortaklıklarımız vardır. Hem iç hem de 
ihracat pazarlarında satılan askeri ve endüstriyel 
ürünlerimiz ile komple çözümler sunuyoruz. AR-GE 
mühendislerimiz fikir ve müşteri gereksinimlerini 
elektronik ve mekanik tasarımlara dönüştürüyor.

Üretim ve test tesislerimiz bulunmaktadır. DO-178, 
DO-254 ve DAL-A, DAL-B, DAL-C gibi askeri ve 
aviyonik dereceli sertifikalandırma gereksinimlerini 
karşılayan bileşenler tasarlayıp sunabilen az sayıda 
Türk şirketi arasındayız.

Yeteneklerimizi daha da geliştirmek için sürekli 
çaba sarf ediyoruz. Kendi Gerçek Zamanlı İşletim
Sistemimize, Pavo OS’a ve dahili olarak geliştirilen 
yazılım ve elektronik modül kütüphanelerine 
sahibiz. Gelecekteki çalışmalar için sağlam bir 
temel oluşturan bu varlıkları daha da geliştirmek 
için projelerimizden öğrenilen dersleri sonraki 
projelerimizde kullanıyoruz. Pavotek olarak en 
büyük varlığımız, mümkün olan her şekilde destek 
vermeye çalıştığımız insanlarımızdır. Pavotek’te 
en önemli önceliklerimizden biri, geleceğe ışık 
tutabilecek potansiyele ulaşma fırsatı için parlak 
beyinler yetiştirmektir. Üniversitelerdeki akademik 
bilginin endüstriyel ürüne dönüşümü konusunda 
destek oluyor ve üniversitelerle uzun vadeli 
işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Neredeyse tüm 
gelirlerimizi Ar-Ge faaliyetlerine yeniden yatırıyoruz. 
Şu anda Yapay Zeka, Derin Öğrenme ve Siber 
Güvenlik gibi araştırma alanlarına yoğun yatırım 
yapıyoruz.

5



Haberleşme Teknolojileri 
bölümünün kurulması, 

savunma sektörüne özel 
Türkiye’nin ilk anahtarlama 
ve yönlendirme cihazının 

tasarımı

Aviyonik bölümünün 
kurulması

Yerli-milli          
İnsansız Hava Aracı 

(İHA)’ların kontrol 
bilgisayarlarının 

tasarlanması

Savunma Teknolojileri 
bölümünün kurulması

BİR BAKIŞTA PAVOTEK

Tarihçe

2003’ten günümüze
AR-GE Vizyonuyla...
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PAVOTEK, elektronik devre, kart, ürün ve sistem 
tasarımı konularında uzman mühendis kadrosuyla, 
nitelikli çözümler sunmak üzere, 2003 yılında 
İstanbul’da kurulmuştur.

Pavotek, elektronik devre, kart, ürün ve sistem tasarımı konularında uzman mühendis kadrosuyla, 
nitelikli çözümler sunmak üzere, 2003 yılında İstanbul’da kurulmuştur. İlk yıllarında özel sektörde 
faaliyet gösteren firmamız; yazarkasa, pompa yazarkasa, AIS Class-B transponder, GSM uç ürünleri 
gerçeklemiş ve pazarda farkındalık yaratmıştır. 2006 yılında adımını attığı Savunma Sektörü 
ile, teknolojisi ve yetkinliklerini elektroniğin üst seviyelerine çıkarmış ve ülkemizin göz bebeği 
savunma firmalarının alt yüklenicisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Savunma Sektörü’nde 
gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerimizin devamında 2009 yılı itibariyle Otomotiv, Enerji, Telekom, 
Güç Kontrol ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi çok farklı alan ve sektörde ürünler tasarlamaktadır. 
Tasarımlarını Teknopark İstanbul’da (Ar-Ge) yaptığı ürünleri Tuzla (Fabrika) bölgesinde kurduğu üretim 
tesislerinde devreye almaktadır. Firmamız 300’ü aşkın çalışanımız ile iki farklı lokasyonda hizmet 
vermeye devam etmektedir.

Otonom araçlar üzerine 
çalışmalar

Kurumsal yapılanma, 
kalite süreçleri ve 

300 kişilik Personele 
ulaşılması

IoT ve
Güç Elektroniği 

bölümlerinin 
kurulması

Büyümeye devam eden 
Pavotek’te

Enerji sistemleri 
bölümünün kurulması

7



BİR BAKIŞTA PAVOTEK

Stratejik İş Birliklerimiz

TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ

2008 yılından itibaren, TAI’nin gelişen Elektronik Tasarım alt 

yapısını geliştiren, ortak projeler yapan ‘Stratejik Partneri’dir.

ASELSAN

2009 yılı sonundan itibaren, Aselsan’ın “Elektronik Tasarım” 

konusunda tek Stratejik Partneri’dir.
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BİR BAKIŞTA PAVOTEK

Kalite Yönetim Sistemi

Ülke ekonomisine ve 
teknolojik kalkınmasına 
katkıda bulunan, 
çevreye ve insana önem 
veren bir kuruluş olarak, 
tasarımlarımızın ve 
ürünlerimizin kalitesini 
arttırıyoruz.

• Tasarımlarımızın ve ürünlerimizin ilgili 
uluslararası standartlara uyuyoruz.

• Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden 
beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetini 
önemsiyoruz ve arttırıyoruz.

• Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini ve 
memnuniyetlerini arttırıyoruz.

• Faaliyet alanlarımız ile ilgili teknolojik 
gelişmeleri ve pazar eğilimlerini yakından izliyor 
ve hatta belirliyoruz.

• Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli 
iyileştiriyoruz.

• Yıllar içinde oluşturduğumuz “gömülü tasarım 
alanında yüksek teknoloji üreten Türk şirketi 
”imajımızı yaygınlaştırarak tüm dünyada kabul 
edilir hale getirmeyi. Tüm faaliyetlerimiz ile 
ekolojik dengeye zarar vermiyoruz.

• Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, 
mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri 
dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların 
uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli 
kullanılmasını sağlıyoruz.

• Yönetim sistemimizi sürekli geliştiriyor ve 
iyileştiriyoruz.

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden 
etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek 
olumsuz etkileri önlüyor, kendimizin ve diğer 
şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve 
tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol 
etmek için gerekli her türlü korumayı sağlıyoruz.

• Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş 
sağlığı güvenliği bilincini geliştiriyor, çevre ve 
iş güvenliği yönetim sistemi anlayışını yaşam 
felsefesi haline getiriyoruz.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı 
hassasiyetle izliyor, bunları en aza indirmek için 
gerekli çabayı gösteriyoruz.

• Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre 
ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz 
kuruluşların şartlarına titizlikle uyuyoruz.

• İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin 
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyoruz.

• Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini 
tüm süreçlerde Yönetim Sistemine 
uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini 
sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele 
özümseteceğimizi ve bu doğrultuda  pazar 
payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı, 
taahhüt ediyoruz.
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İştiraklerimiz

BİR BAKIŞTA PAVOTEK

GRUS, High Tech Campus’ünde Mu Eindhoven (HTC 10) 
binasında bulunan Ar-Ge merkezinde, yurt dışı bazlı projelerin 
tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla 2017 yılında 
kurulmuştur. Grus, teknoloji olanaklarına ve uluslararası ağlara 
kolay erişim sağlayarak inovasyon süreçlerinin hızlanmasına 
yardımcı olmaktadır.

PNETWORKS yenilikçi, özgün haberleşme teknolojisi ürün ve 
sistemleri entegre eden ve çözümler sunan bir Türk firmasıdır.

PAVELSİS, sektöründe lider ve elektronik çözümlere ihtiyaç 
duyan yerli veya yabancı şirketlere, Aviyonik ürünler sunan bir 
Türk firmasıdır.

PANOD, sektör bağımsız tüm elektro-mekanik üretim, dizgi(SMD 
ve THT), montaj ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere Pavotek 
iştiraki olarak 2020 senesinde kurulmuştur.
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İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanın değerli olduğu ve çalışanlarının yaratıcılığından güç alan şirketimizin insan kaynakları 
politikasının hedefi; projelerimizin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının 
planlanması, seçilmesi, işe alınması, doğru alanda görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenip karşılanması, performans yönetimi, kariyer planlaması ve kalite standartlarına uymasıdır.

Amacımız; şirketimizin, nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği ilk organizasyon olmasıdır.

Politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu 
gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Kariyer gelişim ve eğitim programımız Pavo Akademi ile Pavotek’in eğitim-gelişim ihtiyaçları belirlenmekte, 
bu ihtiyaçlara cevap verecek programlar, içerikleri ve uygulama şekilleri İnsan Kaynakları ekibimizce 
oluşturulmaktadır.

Bu doğrultuda; üniversite öğrencilerine, kendi gelişimlerine destek olmak üzere staj imkanı tanımak, 
çalışanlarımıza eğitim olanakları sunmak, kariyer planlarını oluşturup, açık pozisyonlarda mevcut 
çalışanları değerlendirmek, verimliliklerini üst seviyeye çıkarmak, olmazsa olmazımızdır.

Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın 
ve geliştirmenin, sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz. 
Çalışanlarımızdan anket ve benzeri uygulamalarla yeni yapılacak veya mevcut yapıda değişiklik 
yapılacak durumlarda görüşlerini alır ve yön vermelerini sağlarız.

Geleceğin teknolojilerini öğrencilerin üniversite sırasında kucaklayabilmesini sağlayabilmek adına 
PAVOTEK- İTÜ İş Birliği ile Cyberlab Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nı kurduk.

Pavotek İnsan Kaynakları olarak, her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirip, gelişimleri için 
performanslarını objektif yöntemler ile ölçeriz ve şirket başarısının devamlılığı için süreçleri dinamik şekilde 
gözden geçirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırırız. Şirket politikamız gereği, çalışanlarımıza 
yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, din, etnik durum, fiziksel durum ve politik yaklaşım ayırmaksızın eşit fırsatlar tanır ve 
bunun gerekliliğini savunuruz.

BİR BAKIŞTA PAVOTEK
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Test Yetkinliklerimiz

BİR BAKIŞTA PAVOTEKBİR BAKIŞTA PAVOTEK

Pavotek bünyesinde -70°C / +150°C çalışma aralığına sahip 2 adet iklimlendirme kabini, 1 adet 
yağmurlama kabini, 1 adet titreşim-şok cihazı ve EMC testleri için 1 adet ekranlı test kabini bulunmaktadır. 
Test ekipmanlarımıza ait bilgiler aşağıdadır.

İklimlendirme ve Titreşim Kombin Test Sistemi - Sentek Dynamics

İklimlendirme Kabini
   • 600L iç hacim
   • 800Hx800Dx950W mm iç ölçüler
   • -40°C +85°C arasında 10°C/dk değişim değeri
   • -70°C +150°C  ±0.5°C sabit tutma
   • %20-98 Nem seviyesi ölçümü
   • ± 5 ≤75°C; ± 2-3 > 75°C Nem düzeyi

Titreşim Sistemi
   • 5-5000 Hz uygulanabilir frekans aralığı
   • 400x400 mm titreşim tablası
   • 200 kg (440 lb) maksimum statik yük

İklimlendirme Kabini - HAIDA
   • 1500L iç hacim
   • 1500Hx1000Dx1000W mm iç ölçüler
   • -32 +55 arasında 15°C/dk değişim değeri
   • -70°C +150°C  ±0.5°C sabit tutma
   • %20-98 Nem seviyesi ölçümü
   • ± 2.5 RH nem düzeyi

Yağmurlama Kabini
   • 1500Hx1500Dx1500W mm iç ölçüler
   • 276kPa nozül basıncı
   • 18m/s rüzgar hızı
   • 280L/m²/saat damlacık hacmi

Ekranlı Test Odası
   • 2700Hx4000Dx5000W mm iç ölçüler

Bu kapsamda test merkezimizde aşağıda belirtilen testleri gerçekleştirebilmekteyiz.

RTCA-DO-160 Testleri
   • Düşük Sıcaklık Testi
   • Yüksek Sıcaklık Testi
   • Nem Testi
   • Titreşim Testi
   • Şok Testi 
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MIL-STD-810 Testleri
   • Yüksek Sıcaklık Depolama Testi
   • Yüksek Sıcaklık Çalışma Testi
   • Düşük Sıcaklık Depolama Testi
   • Düşük Sıcaklık Çalışma Testi
   • Nem Testi
   • Titreşim Testi
   • Şok Testi
   • Yağmurlama Testi

MIL-HDBK-2164A Testleri
   • ESS Sıcaklık Testi
   • ESS Titreşim Testi

MIL-STD-461 Ar-Ge Testleri
   • CE102 Conducted Emissions
   • RE102 Radiated Emissions
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İş Süreçlerimiz ve Yetkinliklerimiz

BİR BAKIŞTA PAVOTEK

GERÇEK ZAMANLI
ÇOK GÖREVLİ PAVOS
GÖMÜLÜ WINDOWS

LINUX & UNIX
VXWORKS

CMX
INTEGRITY 178-B
ÇEŞİTLİ RTOSs

8 BITS
İŞLEMCİ

16 BITS
İŞLEMCİ

32 BITS
İŞLEMCİ

64 BITS
İŞLEMCİ

DSPs
PLDs

CPLDs
FPGAs

DONANIM
KÜTÜPHANESİ

İŞLEM
KÜTÜPHANESİ

UYGULAMA
KÜTÜPHANESİ

CİHAZ
SÜRÜCÜ

KÜTÜPHANESİ

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

MÜŞTERİ
İSTERLERİ

TASARIM
SÜRECİ

PROTOTİP
TASARIMI

OEM
ÜRETİM

01 02 03

04 05 06

ODM
ÜRETİM

BAKIM VE
DESTEK
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• 2003 - MOTOROLA - Semiconductor Product Sector Acknowledge Price

• 2016 - İNOVALİG - Türkiye İnovasyon Liderleri - İnovasyon Sonuçları 2’ncisi

• 2016 - MUFE ROBOTICS TEAM - Rabot Olimpiyatları’nda verilen desteğe teşekkür plaketi 

• 2016 - Birim Tasarımı Başarı Ödülü - ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı

• 2017 - KADED - Katma Değer Yıldızları Ödülü

• 2019 - ASELSAN GÜÇ BİRLİĞİ - Stratejik Partnerlik

• 2019 - Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu Teknoloji Teşvik Ödülü “Haberleşme sistemleri, sivil ve askeri 
elektronik” alanlarında Genel Müdürü Yüksek Mühendis Kutsal Anıl ve Pavotek Ar-Ge ekibine

• TAI - Özgün TİHA Program Kabulü Teşekkür Plaketi

• 1. Teknopark Altın Küp Ödülleri - Yılın En Çok İstihdam Sağlayan Şirketi

• 3. Teknopark Altın Küp Ödülleri - Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi

• F.M.V. Işık Üniversitesi TEMÖB organizasyonu katılım ödülü

BİR BAKIŞTA PAVOTEK

Ödüllerimiz
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PAVOTEK ve İTÜ İş Birliği yaparak Cyberlab : Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı kuruldu.

PAVOTEK yıllara dayalı bilgi birikimi, tecrübesi ve yetkin 160 üzerinde Ar-Ge mühendisiyle bu süreçte 
birçok Üniversite-Sanayi işbirliğinde ileri bir model oluşturma girişimi ile yer almıştır. Karşılıklı güvene 
dayalı ve sürdürülebilir bir ilişki içerisinde üniversitede toplanan bilgi birikiminin ve bilimsel potansiyelin 
ekonomik değere dönüşmesi noktasında bu iş birlikleri oldukça kritiktir. Üniversite-Sanayi iş birliği ile 
yol alan PAVOTEK birçok Araştırma Geliştirme projelerinde akademik kadro ile sıkı ilişkiler geliştirmiş 
halihazırda da aktif projelerimiz vardır.

Askeri ve endüstriyel elektronik sektörü için PAVOTEK Aviyonik, IoT, Güç Sistemleri, Enerji, Terminal ve 
Haberleşme birimlerimiz gömülü sistemler tasarlamakta, FPGA ile çözümler sunmaktadır.

PAVOTEK-İTÜ iş birliğinde konularında uzman mühendis, yüksek mühendis, doktora seviyesinde eleman 
seçilmesi ve yetiştirilmesine kaynak oluşturacak. Yetkin olduğu gömülü yazılım başta olmak üzere tasarım 
tecrübesini PAVOTEK-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile yapmış olduğu uzun dönemli Ar-Ge ve iş birliği 
anlaşması ile ileri götürerek Cyberlab Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nın temelleri 
atılmıştır. Laboratuvar; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarında öğrenci ve akademik kadronun 
hizmetinde olacak. Daha yetkin ve güncel gelişmeleri yakından takip eden öğrencilerin yetişmesine destek 
olmak anlamındaki bu adıma ek olarak eğitim faaliyetlerimiz de olacak. PAVOTEK olarak laboratuvar 
çalışmalarımıza ek olarak Pavo Akademi ile uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizi uzman mühendis 
kadromuzla elektronik bazlı farklı alanlarda eğitimler organize ederek paylaşmayı planlamaktayız. 
Laboratuvarın iki kuruluşunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme yetkisini kapsamakla 
beraber ilk aşamada iki proje üzerinde yoğunlaşacak olan PAVOTEK, “firewall ASIC (Application Specific 
Integrated Circuit)” ve “switching fabric SOC” tasarımlarını gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İTÜ İş Birliği ile Cyberlab Siber Güvenlik Uygulama 
ve Araştırma Laboratuvarı

BİR BAKIŞTA PAVOTEK
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Amaç 

Pavo Akademi, Pavotek’in sürekli eğitim ve yetkinlik olgunlaştırma merkezi olarak hizmet vermektedir. 
Pavotek ve iştiraklerinin eğitim-gelişim ihtiyaçları Pavo Akademi tarafından belirlenmekte, bu ihtiyaçlara 
cevap verecek eğitim-gelişim programları, içerikleri ve uygulama şekilleri oluşturulmaktadır.

Amaç çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını doğru tespit ederek kişisel, mesleki ve 
yönetsel gelişimlerini sağlamak, bu sayede Pavotek standartlarına uygun çalışan yetiştirerek bilişim 
sektörüne, alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmaktır.

Kapsam

Pavo Akademi olarak ilk çalışmamızı Teknofest 2019’da gerçekleştirdik. Teknofest’te uzmanlarımız 
tarafından verilen uygulamalı “FPGA Programlamaya Giriş Eğitimi” büyük ilgi gördü ve bize yapılan 
geri dönüşlerden de anlaşılacağı üzere bu hedef doğrultusunda güzel bir ilk adım oldu. Verilen bu 
FPGA eğitimi, gösterdi ki Pavo Akademi olarak diğer birimlerimizle de yapacağımız eğitimlere yoğun 
talep olacaktır. Bu sebeple, Pavo Akademi’nin bu ilk başarısını, YouTube ve sosyal medya gibi mecralar 
üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırarak devam etmesini istiyoruz. Bu kapsamda Pavo Akademi 
bünyesinde çeşitli teknik eğitim videoları hazırlanmaya devam etmektedir. Videolardaki hedefimiz, hem 
ilgili eğitim konusunu anlatmak, hem de Pavotek ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtmak olacaktır.

Yöntem

• Eğitimler, video formatında olup; Pavotek bünyesindeki çeşitli konularda yetkin uzmanlarımız
   tarafından başta YouTube olmak üzere tüm sosyal medya hesapları üzerinden online olarak verilmektedir.
• Düzenli olarak eğitim videoları sosyal medya kanallarımızdan yayınlanmaktadır.
• İçerik ekiplerimiz düzenli olarak eğitim içerikleri oluşturmaktadırlar.
• Eğitim video süreleri, 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır.
• Eğitimde kullanılacak materyal ve ürünler, Pavotek’in ürünlerinden oluşmaktadır.

Pavo Akademi

BİR BAKIŞTA PAVOTEK
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HAVACILIK KONTROL VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Havacılık Kontrol ve Haberleşme Sistemleri (Aviyonik)

Aviyonik kelimesi, havacılıkta kullanılan 
elektronik sistemlerini ifade eder. Bilişim 
teknolojilerinde meydana gelen devrim 
niteliğindeki gelişmeler havacılık sektörünü 
de derinden etkilemiş, sabit ve döner kanatlı, 
insanlı ve insansız hava araçları özünde uçan 
bilgisayarlar haline gelmiştir. 2008’den bu 
yana Pavotek olarak kendi imkanlarımız ile 
tasarladığımız ve ürettiğimiz aviyonik sistemler; 
yerli İHA’lar, savaş jetleri ve askeri helikopterler 
gibi farklı hava platformunda başarıyla 
kullanılmaktadır.

Pavotek, 2008 
yılından beri, insansız 
hava araçları (İHA) 
kapsamında AR-GE 
faaliyetlerini birçok seçkin 
proje ile sürdürmektedir.

Uçuş emniyeti bakımından kritik aviyonik 
sistemlerin tasarım ve üretimi için sağlanması 
gereken özel kalite, güvenirlik ve yedeklilik 
şartları vardır. Pavotek olarak, tüm bu şartları 
sağlayarak uluslararası askeri aviyonik 
standartları ile tam uyumlu olarak tasarım ve 
üretim gerçekleştirebilen ülkemizdeki sayılı 
seçkin firmalar arasında yer alıyoruz. Bu alanda 
ülkemizin önde gelen firmaları ile kurduğumuz 
stratejik işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar neticesinde; hava araçlarının 
bileşenleri arasında ve dış dünya ile tüm 
haberleşmenin sağlandığı haberleşme sistemleri, 
tüm sensör ve aktüatörlerin yönetiminden 
sorumlu uç birim bilgisayarı, yüksek hassasiyetli 
servo motor sürücüleri, hava telsiz kontrol 
üniteleri, ekranlar ve kontrol arayüzleri gibi pek 
çok ürünü ülkemize kazandırdık.
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HAVACILIK KONTROL VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

HAVA UZAK KOMUTA 
BİRİMİ VE MİNİ UZAK 
KOMUTA BİRİMİ

Yerli ve milli imkanlar ile ülkemiz savunma 
sanayi öncü firmaları tarafından geliştirilen 
ATAK Helikopterinde kullanılan “Hava Uzak 
Komuta Birimi ve Mini Uzak Komuta Birimi” 
kokpite yerleştirilmektedir. Kumanda edilen telsiz 
ise, aracın arka tarafında yer almaktadır. Ürün 
havacılık standartlarında tasarlanmış olup NVIS 
özelliği bulunmaktadır. 2 adet RS422 arayüzü 
sayesinde uzaktaki sistemlerle farklı topolojilerde 
bağlantı olanağı sağlar. 3x12 karakter ekran, 
10 tuşlu tuş takımı ve 2 adet 10 konumlu döner 
anahtardan oluşan kullanıcı arayüzü gece 
görüş sistemleriyle uyumlu çalışabilecek şekilde 
aydınlatmalı olarak tasarlanmıştır. Platform; 3x12 
karakter ekran ve 10 tuşlu tuş takımına sahip ve 
1,5 kg’dır.

•  EMI/EMC uyumluluk, ısıl-titreşim-tuz sisi-şok 
testlerinden başarıyla geçmiştir. 

•  2 adet 10 konumlu döner anahtar. 
•  Kumanda edilen sisteme direkt bağlı ethernet 

arayüzü. 
•  Genel amaçlı sayısal 8 giriş ve 8 çıkış sinyali. 
•  Ortam ışık sensörü. 
•  Boyutlar 80x150x190mm. 

• Hava UKB

• Hava Mini UKB
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İNSANSIZ HAVA ARACI İÇ HABERLEŞME SİSTEMİ

HAÜ-UBB’nin Desteklediği Standartlar

MIL-STD-1553B, TIA/EIA-232E, ANSI/TIA/EIA-422-A-98, ANSI/TIA/EIA-485-A-98, MIL STD 461E  
RTCA DO-160G, MIL STD 704F, MIL-STD-810G

Savunma sistemlerinde kullanılmak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, “İnsansız Hava Araç”larındaki 
uçuş/yer kontrol ve haberleşme sistemlerini geliştirmekteyiz. 

Haberleşme arayüz ünitesi ve uç bağlantı birimi (HAÜ-UBB) aynı donanım bileşenlerine sahip oldukları halde 
farklı konfigürasyonlarda yapılandırılmaları sonucu temel işlevlerinde farklılık gösterebilen, esnek ve yeniden 
yapılandırılabilir, sinyal işleyici, veri yoğunlaştırıcı ve protokol dönüştürücü görevlerini yerine getirecek aviyonik 
sistemlerin elektriksel/mekaniksel standartlarına uygun bir ekipmandır. 

HAÜ-UBB tasarım anlamında aviyonik sistemlerdeki birçok ihtiyacı karşılamasının yanı sıra uçuşa elverişlilik 
özelinde uluslarası havacılık toplulukları tarafından da kabul görmüş olan DO254 standartına uyumlu bir 
şekilde tasarlanmıştır. Planlama aşamasından doğrulama aşamasına kadar bütün tasarım aşamalarını 
DAL-B seviyesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

HAÜ

• 2 x Gigabit Ethernet Arayüzü
• 8 x Fast Ethernet Arayüzü
• 1 x MIL-STD-1553B Arayüzü
• 3 x SD Video Girişi 
• 8 x RS-422 Arayüzü
• -55 °C / +55 °C Sıcaklık Aralığında 

Çalışabilme
• Düşük Sıcaklıklarda Kendi Kendini Isıtabilme
• H.264/ Mpeg-4 Part 10’a göre Video 

Sıkıştırabilme / Çözebilme
• ESD ve Yıldırım Koruması
• EMI/EMC Testlerine Uygunluk
• 12V/36V Voltaj Aralığında Çalışabilme
• Yüksek ve Ters Gerilime Karşı Koruma
• Ethernet Hattı Üzerinden Konfigure 

Edilebilme
• Alt Birimlere ait BIT Loglama Özelliği
• L2 Yönetilebilir Switch Olarak Kullanılabilme
• Statik Yönlendirme Tanımlama 
• Protokol Dönüştürme
• Video anahtarlama

UBB

• 24 x (±10V), 4 x (±40V) Analog Giriş
• 10 x (±10V) Analog Çıkış
• 16 x Dijital Giriş
• 16 x Dijital Çıkış
• 8 x GPIO
• 1 x Thermocouple
• 1 x Frekans Girişi
• 2 x PWM Çıkışı
• 5 x  Sabit Gerilim Kaynağı (CVS)
• 5 x Sabit Akım Kaynağı (CCS)
• 1 x RS232 Arayüzü
• 4 x RS422 Arayüzü
• 4 x RS485 Arayüzü
• 2 x MIL_STD-1553B Arayüzü
• Seri Kanal Üzerinden Konfigüre Edilebilme
• -55 °C  / +55 °C Aralığında Geniş Çalışma 

Sıcaklığı
• Düşük Sıcaklıklarda Kendi Kendini Isıtabilme
• ESD ve Yıldırım Koruması
• EMI/EMC Testlerine Uygunluk
• 12V /36V Voltaj Aralığında Çalışabilme
• Yüksek ve Ters Gerilime Karşı Koruma
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HAVACILIK KONTROL VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

İNSANSIZ HAVA ARACI İÇ HABERLEŞME SİSTEMİ YER HABERLEŞME ARAYÜZÜ ÜNİTESİ

YER-HAÜ’nin Desteklediği Standartlar

MIL-STD-1553B, TIA/EIA-232E,
ANSI/TIA/EIA-422-A-98, ANSI/TIA/EIA-485-A-98, 
MIL STD 461E/F, MIL-STD-810G, RTCA DO-160G

Yer Haberleşme Arayüz Ünitesi (YER-HAÜ) içinde bulunan firmware konfigürasyonuyla Yer Kontrol 
İstasyonu Haberleşme Arayüzü (YKİ-HAÜ) ya da Link Haberleşme Arayüzü(LİNK-HAÜ) işlevlerini icra 
edebilmektedir. YER-HAÜ, aynı donanım bileşenlerine sahip oldukları halde farklı konfigürasyonlarda 
yapılandırılmaları sonucu temel işlevlerinde farklılık gösterebilen, esnek ve yeniden yapılandırılabilir bir 
sistemdir. Sinyal işleyici, veri yoğunlaştırıcı ve protokol dönüştürücü görevlerini yerine getirecek aviyonik 
sistemlerin elektriksel/mekaniksel standartlarına uygun bir ekipmandır. 

YER-HAÜ, SD arayüzleriyle aldığı video verisini H.264/MPEG-4 Part 10’a uygun bir şekilde sıkıştırabilen 
(Link Haberleşme Arayüzü) ve Ethernet arayüzleriyle aldığı sıkıştırılmış video verisini açıp monitörlere 
aktarabilen (Yer Kontrol İstasyonu Arayüzü), seri arayüzleri (RS422) Ethernet UDP protokolüne, Ethernet 
UDP protokolünü seri arayüzlere (RS422) çevirebilen ünitedir. 

Yer Kontrol İstasyonu Haberleşme Arayüzü; yer kontrol istasyonunda yedekli olarak çalışan, Link 
birimlerinde bulunan Link Haberleşme Arayüzü birimleri ile haberleşmeyi sağlayacak olan birimdir. Bu 
haberleşme yönetim bilgisayarı aracılığıyla yönetim yazılımı üzerinden yönetilebilmektedir. 

LİNK-HAÜ

• 2 x Gigabit Ethernet Arayüzü
• 8 x Fast Ethernet Arayüzü
• 2 x SD Video Girişi 
• 8 x RS-422 Arayüzü
• -55 °C / +55 °C Sıcaklık Aralığında 

Çalışabilme
• Düşük Sıcaklıklarda Kendi Kendini Isıtabilme
• H.264/ Mpeg-4 Part 10’a göre Video 

Sıkıştırabilme
• ESD ve Yıldırım Koruması
• EMI/EMC Testlerine Uygunluk
• 12V/36V Voltaj Aralığında Çalışabilme
• Yüksek ve Ters Gerilime Karşı Koruma
• Ethernet Hattı Üzerinden Konfigüre 

Edilebilme
• Alt Birimlere ait BIT Loglama Özelliği
• L2 Yönetilebilir Switch Olarak Kullanılabilme
• Statik Yönlendirme Tanımlama 
• Protokol Dönüştürme
• L3 Seviyesinde Network Erişimi             

(Gateway, Subnet)
• Port Bazlı Paket Filtreleme                              

(UDP Destination Port)
• Eşleşme/Ayrılma Mekanizması (YKİ-HAÜ)

YKİ-HAÜ

• 2 x Gigabit Ethernet Arayüzü
• 8 x Fast Ethernet Arayüzü
• 4 x SD Video Çıkışı
• 8 x RS-422 Arayüzü
• -55 °C / +55 °C Sıcaklık Aralığında 

Çalışabilme
• Düşük Sıcaklıklarda Kendi Kendini Isıtabilme
• H.264/ Mpeg-4 Part 10’a göre Video 

Açabilme
• ESD ve Yıldırım Koruması
• EMI/EMC Testlerine Uygunluk
• 12V/36V Voltaj Aralığında Çalışabilme
• Yüksek ve Ters Gerilime Karşı Koruma
• Ethernet Hattı Üzerinden Konfigüre 

Edilebilme
• Alt Birimlere ait BIT Loglama Özelliği
• L2 Yönetilebilir Switch Olarak Kullanılabilme
• Statik Yönlendirme Tanımlama 
• Protokol Dönüştürme
• L3 Seviyesinde Network Erişimi (Gateway, 

Subnet)
• Port ve Cihaz Yedekliliği Senaryosu
• Video Çıkışı Anahtarlama/Çoğullama
• Eşleşme/Ayrılma Mekanizması (HAÜ-UBB, 

LİNK-HAÜ)
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HAVACILIK KONTROL VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Arayüz Özellikleri

Sıcaklık Özellikleri

• Çalışma Sıcaklığı aralığı: -55 °C / +55 °C
 
• Isıtıcı Özelliği: Sistem -55°C’de açıldığında 
ısıtıcılar açılır. Sistem gücü kapalı olur. Güç kartı 
sensör sıcaklığı -16°C’ye eriştiğinde sistem gücü 
açılır, ancak ısıtıcı da açık kalır. Sistem sıcaklığı 
-10°C’ye ulaşınca sistem çalışmaya devam 
ederken ısıtıcı kapanır. 

• Sıcaklık Özellikleri: Sistem çalışırken soğursa, 
yaklaşık -35°C’de ısıtıcı açılır. Bu sırada sistem de 
çalışmaya devam eder.

Elektriksel Arayüzler

Güç Arayüzü Özellikleri 

• Besleme Giriş Aralığı: 14-35V 
İdeal besleme Gerilimi: 28V

Akım Değerleri:
• Isıtma yokken: 0.61A
• Isıtma varken: max. 3.21A (HAÜ sistemi: 0,61A, 
Isıtma:2,6A)

MIL-STD-704F standardına uygundur. Tüm güç 
giriş hatları ekipman şasesinden elektriksel 
olarak izole edilmiştir.

Haberleşme Arayüz Özellikleri

• 10/100 Mbps Ethernet Arayüzü
   • Adet sayısı: 2  
   • Özellik: Kanallar birbirlerinden izoleli
   • Protokol desteği: IPv4 UDP, ARP, ICMP, IGMP

• 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüzü
   • Adet sayısı: 8 
   • Özellik: Kanallar birbirlerinden izoleli
   • Protokol desteği: IPv4 UDP, ARP, ICMP, IGMP

• RS-422 Giriş/Çıkış Arayüzü 
   • Adet Sayısı: 8
   • Hız: 230400 Mbps’e kadar hız desteği

   • Konfigüre edilebilen parametreler: İletişim        
      Hızı, Haberleşme parametreleri
   • Gürültü filtresi: 100MHz’den itibaren RTCA
      DO-160 Section 25 – Standardında ESD 
      koruması.
 
Konfigürasyon Arayüzü 

Haberleşme Arayüzü Ünitesi herhangi bir Fast/
Giga Ethernet arayüzü üzerinden kendisine 
ait kullanıcı arayüzü tarafından konfigüre 
edilebilecek bir yapıya sahiptir.

Programlama Arayüzü 

Programalama işlemi kutu açılımına ihtiyaç 
duymadan dış dünya konnektörü üzerinden JTAG 
arayüzü aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.
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MIL-STD-1553B STANDARTINA UYUMLU ÜRÜNLER

1553 IP CORE 1553 TEST SİSTEMİ
IP Core’lar spesifik bir ürün için tasarlanan ve 
yeniden kullanılabilen mantık bloklarıdır. Tasarımın 
yeniden kullanılmasına olanak sağladığından 
elektronik tasarım endüstrisinin önemli bir parçasıdır.

Tasarlanan sistem, kullanıcının yapacağı seçime 
bağlı olarak Bus controller, Remote terminal veya 
Bus monitor olarak programlanabilmektedir. IP 
Core, MIL-STD-1553B standardının gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

• 16 MHz frekansında çalışma
• Kullanıcı seçimine göre BC, RT ve BM
   modlarına geçme
• Değiştirilebilir remote terminal adres
• Standartta tanımlı 10 mesaj formatına uygun
   komut ve cevap üretebilme
• Broadcast mesajları gönderme ve alma
• Yedekli veri yolu üzerinden haberleşme yapabilme
• Otomatik status word cevabı üretme
• İllegal komutları algılayabilme
• Standartta belirtilen mod komutlarını sezme ve
   uygun cevap üretebilme
    o Status word gönderme
    o Self test başlatma
    o Göndermeyi kapatma
    o Göndermeyi kapatmayı geçersiz kılma
    o Remote terminali resetleme
    o Son komutu gönderme

Kaynak Tüketimi

LUTs: 8176, FFs: 7055, DSPs: 0,
36k BRAMs: 0, 18k BRAMs: 0, IO: 77

Uygulama Alanları

MIL-STD-1553 terminalleri, Sensör arayüzleri, Uçuş kontrol sistemleri, 1553 test ekipmanları

1553 test sistemi, MIL-STD-1553 haberleşme 
protokolünü kullanan sistemleri test etmede 
kullanılmaktadır. Test sistemi, test kartı ve test 
yazılımından oluşmaktadır. 1553 test sisteminde 
4 adet modül bulunmaktadır. Her bir modül 
bus controller, remote terminal veya bus 
monitor olarak programlanabilmektedir. FPGA 
tabanlı sistemde kendi geliştirdiğimiz 1553 IP 
Core ve Test yazılımı ile test sistemindeki her 
bir modülün konfigürasyonu ve simülasyonu 
yapılabilmektedir. Test yazılımı üzerinden uygun 
çalışma modu (BC, RT veya BM) ve senaryo 
dosyaları seçilerek ilgili birimler test edilmektedir. 
Test sistemi, ethernet arayüzü üzerinden aldığı 
kullanıcı datalarını 1553 veri yolu üzerindeki 
birimlere göndererek bu birimleri test etmektedir.

Teknik Özellikler

• Konfigüre edilebilir IP, subnet, gateway adres
• Aynı anda 4 kanal üzerinden 1553 
haberleşmesi yapabilme
• Test bilgisayarı ile UDP formatında haberleşme 
yapabilme
• Simülasyon verilerini anlık olarak ham veri veya 
2D grafikler ile izleyebilme
• Simülasyonlara manuel hata ekleyebilme

Arayüzler

• 8 adet 1553 konnektörü (BJ-79)
• 5 adet bilgi ve 1 adet hata LED göstergesi
• RJ-45 ethernet konnektörü
• On/off anahtar
• 12 VDC güç girişi
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Pavotek, Türkiye’de yerli 
imkanlarla ağ cihazı 
tasarlama ve üretme 
kabiliyetine sahip sayılı 
şirketler arasında lider 
konumundadır.

HABERLEŞME SİSTEMLERİ VE AĞ ÇÖZÜMLERİ

Haberleşme ve ağ teknolojileri günümüzün 
en önemli konuları arasında yer almaktadır. 
Bilişim artık izole bilgisayarlarda değil, 
dünyanın her köşesine yayılan dağıtık 
sistemlerde gerçekleşmektedir. Sunucuların 
veri merkezlerinde toplandığı, geleneksel 
bilgisayarların yerini tablet ve akıllı telefonlara 
bıraktığı bu ortamda, Nesnelerin İnterneti’nin 
de hayatımıza girmesiyle 2022 senesinde 
internete bağlı cihaz sayısının 50 milyarı aşması 
beklenmektedir. Bu cihazların kullandığı ağ 
altyapısının oluşturulması ve 5G teknolojisi gibi 
konular, dünya çapında ticari olduğu kadar 
stratejik önem arz eder hale gelmiştir.

Pavotek, Türkiye’de yerli imkanlarla ağ cihazı 
tasarlama ve üretme kabiliyetine sahip sayılı 
şirketler arasında lider konumundadır. 2011 
senesinde tamamen yerli ve milli  tasarlayıp 
ürettiğimiz askeri Anahtarlama (Switch) ve 
Yönlendirme (Router) cihazı, ülkemizin kendi 

imkanlarıyla ürettiği ilk Anahtarlama ve 
Yönlendirme cihazıdır. Arada geçen sürede tüm 
standart Katman 2 ve Katman 3 protokollerini 
destekleyen, yönetilebilirlik özelliği olan, EMI/ 
EMC uyumluluğu olan, Gigabit Ethernet, Fiber 
ve Kablosuz bağlantıları ihtiyaca yönelik farklı 
port kombinasyonlarında destekleyen farklı ağ 
cihazları geliştirilmiştir.

Pavotek, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 
üyesi olup, küme bünyesinde yürütülen 
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme 
Şebekesi(UUYM5G) projesi kapsamında yerli 
Anahtarlama ve Yönlendirme cihazları üreticisidir. 
Cihazlarımız taktik sahada kurulan askeri 
ağlarda, yurt ve kent güvenliği sistemlerinde ve 
endüstriyel uygulamalarda on yılı aşkın süredir 
başarılı bir şekilde çalışmaktadır. FPGA bazlı 
ağ cihazlarımız İHA’larda ve yerdeki kontrol 
merkezlerinde kullanılmaktadır. Pavotek’in 
ağ teknolojilerine girişi, Türkiye’nin stratejik 
kararları doğrultusunda, ülkemizin önde gelen 
savunma sanayi şirketleri ile yakın işbirliği içinde, 
bu konuda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak 
üzere üzerimize düşeni yapma kararımızla 
olmuştur. Bu bize çok sayıda tecrübe ve yetkinlik 
kazandırmıştır. Amacımız, kazandığımız bilgiyi 
telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere 
özel sektöre yönelik değer yaratmakta kullanarak 
ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak, bu 
alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile rekabet 
edecek yerli bir güç yaratmaktır.

28



HABERLEŞME SİSTEMLERİ VE AĞ ÇÖZÜMLERİ

AYAC: “Askeri Anahtarlama ve Yönlendirme Cihazı” 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin kara, deniz, hava ve 
sabit merkez unsurlarının gereksinimleri kapsamında 
geliştirilen AYAC, askeri anahtarlama ve yönlendirme 
cihazıdır. Bununda yanında Türkiye’nin ilk yerli 
ve milli, switch ve router projesidir. AYAC, TSK ve 
Azerbaycan Ordu birimlerinde kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler 

• 24 FE port (10/100 Base Tx). Portlardan iki 
tanesi, IEEE 802.3af POE özelliğine sahiptir 
ve bağlanan terminallerin güç ihtiyaçları bu 
sayede karşılanabilmektedir.

• 3 V.24 port.
• PowerPC Quick mimari.
• VxWorks işletim sistemi.
• GPS bağlantı arayüzü.
• MIL-STD-810F ve MIL-STD-461 EMI/EMC.
• IP65 koruma sınıfı.
• USB arayüzü üzerinden konfigürasyon 

yüklenebilmektedir.
• OSPF ve OSPFv2.
• Statik yönlendirme, NAT, DHCP, VLAN (IEEE 

802.1Q).
• AC-DC güç besleme.

ASKERİ YÖNLENDİRME
VE ANAHTARLAMA CİHAZI

ASKERİ MODEMLER

ATM: Askeri Telli Modem ATM, PAVOTEK 
tarafından askeri kuvvetler için geliştirilen ağ 
cihazlarıdır. ATM projeleri Tek Kanallı (ATM-TK) 
cihazlar ve Çok Kanallı (ATM-ÇK) cihazlar olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. 

ATM cihazları; sahada kullanılan askeri ITU 
G.991.2 SHDSL (G.SHDSL) arayüzüne ve bunun 
için gerekli modem özelliğine ve IPv4 tabanlı 
ağlarda L2 Switch özelliklerine sahiptir. Buna 
ek olarak ATM-ÇK’da L3 yönlendirme özellikleri 
de vardır. Ürünlerde VxWorks ve Linux işletim 
sistemleri kullanılmıştır. Ürünler için PC’de çalışan 
ayrı bir konfigürasyon uygulaması mevcuttur.

Teknik Özellikler (ATM-TK)

• IPv4 Standardı
• L2 Cut through (FE) Anahtarlama 
• 5V DC @ 1A (herhangi bir PC’nin USB 

portundan güç alabilir)
• Çok kanallı uzaktan yönetim protokolü-      

SNMP v3
• Remote PC Tabanlı (TCP Tabanlı Bağlantı) 

Yapılandırma ve Kontrol
• BITE & Loop Test

• SNMP v3
• Boyut: 60mm x 98mm x 28mm
• MIL-STD-810F
• Çalışma sıcaklığı:  -40 ºC / +70 ºC aralığında
• Depolama sıcaklığı:  -40 ºC / +70 ºC aralığında
• Nem: 95% 
• Maksimum Rakım: 15000m
• EMI/RFI: MIL-STD-461E 
• Ana bilgisayar (DHCP istemcisi) bağlantısı için 

Anahtarlama / DHCP özelliği
• Dosya Aktarım Protokolü (FTP)  
• Uzak Konsol Bağlantısı (Telnet)
• 4 port x 10/100 Base-T (her portta IEEE 802.3 

protokol desteği)
• 1 port x ITU G 991.2  (G.SHDSL özelliği)
• Yapılandırma Yazılımı
• Ağ Planlama Yazılımı

Teknik Özellikler (ATM-ÇK)

• 16 adet FE portu ile 100 m’ye kadar 100 Mbps
• 16 G.SHDSL portu ile 4 km’ye kadar 200 Kbps 

bant genişliği
• Gömülü işletim sistemi (VxWorks veya Linux)
• PowerQuiccIII CPU
• 256 MB DDR2 RAM
• Ipv4 ve Ipv6 desteği
• OSPF, Static Routing
• DHCP, NAT, IGMP, PIM-DM, SNTP Client, DNS, 

DDNS
• SNMP, Telnet, Web, CLI 
• USB 2.0 arayüzü ile kod ve konfigürasyon 

yükleme
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GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
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Sistemleri
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8 PORT YÖNETİLEBİLİR 
ANAHTARLAYICI/
YÖNLENDİRİCİ

8 FE POE+ Yönetilebilir Endüstriyel 
Fiber-Bakır Anahtar

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) 
sisteminde yer alan kameralardan elde edilen 
görüntülerin merkeze iletilmesinde kullanılacak 
bir anahtarlama cihazı olarak geliştirilmiştir 
ve telekom operatörleri tarafından yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ürün esas itibariyle 
KGYS sistemine yöneliktir. Bu sebeple, dış 
ortamda ve zorlu koşullarda çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bununla birlikte, şirketlerde ve 
fabrikalarda kullanılabilecek, genel amaçlı bir L2 
Anahtarlama cihazıdır.

8 port PoE switch, 2 adet Fiber/Gigabit Ethernet 
portu ve 8 adet Fast Ethernet portu ile 7.6Gbps 
hızında anahtarlama yapabilir. 8 portun 
her birinden aynı anda PoE+ (30 Watt) güç 
sağlayabilir.

Ring ve Mesh topolojilerini destekler.

Kullanım ve bakım kolaylığı için SSH, CLI ve 
web arayüzünden kolaylıkla konfigüre edilebilir. 
Trafik kontrol, bina ve fabrika gibi ortamlarda 
görüntüleme sistemleri için mükemmel bir 
üründür.

Teknik Özellikler

• 2 Fiber/Gigabit, 8 Fast Ethernet.
• PoE ve PoE+ uyumluluğu.
• -40°C ~ +70°C geniş sıcaklık aralığı.
• Şok ve titreşime karşı dayanıklılık.
• EMI/EMC uyumluluğu.
• Yüksek akım ve gerilim koruması.
• Akış kontrolü (Flow control).
• IGMP snooping, IGMP Query.
• SNMP v1,v2c,v3.
• 8K’ya kadar MAC adresi saklama, Jumbo paket
   desteği.
• Uzak kontrol ile IP doğrulama.
• QoS (Quality of Service), 4 öncelik kuyruğu, IEEE
   802.1p (Class of Service), DiffServ (Differentiated
   Services) desteği.
• IPv4 ve IPv6 desteği.
• SFP kombo portlar ile 1000BASE-T ve1000BASE-(LX,
   SX, ZX).
• Full-duplex ve half-duplex Ethernet.
• Yedek güç girişi. 
• 802.1q VLAN, VLAN Tagging, VLAN Trunking, GVRP.
• STP, RSTP, MSTP.
• Link Aggregation.
• RMON (Remote Network Monitoring).
• Port Mirroring.
• Web arayüzü, Telnet, SSH ve konsol arayüzünden
   konfigürasyon (CLI).
• Fansız tasarım.
• Röle Çıkışı.

8 x Gigabit Ethernet POE+ Yönetilebilir 
Endüstriyel Fiber-Bakır Anahtar 

PAVO-0803 ağ cihazı ethernet tabanlı cihazlarla 
çalışabilen, yönetilebilir/yönetilebilir olmayan, 
endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış ikinci 
katman anahtardır.

8 x GE ethernet PoE+ anahtar/yönlendirici 4 
adet 1/10 Gbps SFP+ özelliğine sahiptir. 8 portun 
her birinden aynı anda PoE+ (30 Watt) güç 
sağlayabilir. 48/52 VDC ile cihaz beslenmektedir.

Teknik Özellikler

• 8 x GbE PoE+ port.
• 4 x 1/10 Gbps SFP+ Port.
• Kritik alarm röle çıkışı.
• RSTP, MSTP, PVRST+.
• GVRP, GMRP, MRP.
• IGMP Snooping (v1, v2, v3), MKD Snooping(v1, v2).
• Link Aggregation, LLDP.
• RMON1, RMON2.
• IGMPv4, IGMPv6.
• Yedekli güç.
• SSH, CLI, Web Arayüzü.
• Trafik Şekillendirici / Traffic Shaping özelliği cihazın
   içerisindedir.
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24 GE PORT BAKIR/FİBER 
YÖNETİLEBİLİR ANAHTAR 
VE YÖNLENDİRİCİ AİLESİ

Arayüz Mimarisi

• 100-240 VAC 50-60 Hz 
• IEC320 C14 (Erkek) Güç Konnektörü 
• 1 Adet 500W AC-DC Dönüştürücü (Opsiyonel 

Yedekli) Güç Kaynağı 
• 500 W (Opsiyonel 2x 500W) Güç Tüketimi 

(Maximum) 
• Her port için maksimum 30W toplam 400W  

PoE Güç Tüketimi

Haberleşme Özellikleri

• 24 adet 10/100/1000 Mpbs Port PoE+, 4 adet 
1/10 Gbps SPF+ Port Ethernet 

• 1000BaseSX (220-550m), 1000BaseLX (~5km), 
1000BaseZX (~70km) SFP Optik Fiber 

• IEEE802.3at, IEEE802.3af Class 0-4 PoE 
• 115.2 Kbps 8N1N RS232, 1 GE RJ45 Seri 

Yönetim 
• USB 2.0

Çevresel Mimari

• -40°C , +70°C Çalışma Sıcaklığı 
• -40°C , +85°C Depolama Sıcaklığı 
• 5% to 95% (Yoğuşmasız) Nem
•  IP20 
• FCC Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-

4-3, CE EN-61000-4-4, CE EN61000-4-5, CE 
EN61000-4-6, CE EN61000-4-8,  CE EN61000-
4-11, CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE 
EN61000-6-4 

• UL, CE/EN60950-1 
• IEC60068-2-32 (Serbest Düşme), IEC60068-2-

27 (Şok), IEC60068-2-6 (Titreşim)

PAVO-P2404 sahip olduğu özelliklerle anahtarlama 
ve yönlendirme imkanı sunar. Katman 2 
(Yönetilebilir Anahtarlayıcı - Managable Swicth) 
ve Katman 2+ (Yönlendirici-Router) yeteneklerine 
sahiptir.

Temel Özellikler

• 24 × 1 Gbps (10/100/1000 Ethernet) UTP LAN/
WAN Portu, PoE+ 

• 4 × 1/10 Gbps WAN Portu (SFP, SFP+) 
• 1 × OOB Yönetim Arayüzü 
• 1 × RS232 Konsol ve Seri Yönetim Arayüzü 
• 1 × USB 2.0 Arayüzü 
• 1× 220 VAC Güç Girişi 150W 
• 4 × Fan

Boyutlar ve Ağırlık

• Ağırlık: 5500 g 
• Uzunluk: 445 mm 
• Genişlik: 333 mm 
• Derinlik/Yükseklik: 44.2 mm 

Teknik Özellikler

• 24 × 10/100/1000 Gbps RJ45 Port PoE+ 
• 4 × 1G/10G SFP+ Port 
• Konsol Port 
• USB 2.0 Port 
• OOB Yönetim Port 
• 220 VAC Giriş Konnektörü 
• On/Off Güç Anahtarı 
• 4 × FAN 

Bildirim LED’leri

• Hata LED’i (ERR) 
• Uyarı LED’i (WRN) 
• Güç LED’i (PWR) 
• 4 x P25-P28 SFP+ LED
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ENDÜSTRİYEL 24 GE PORT 
BAKIR, 4X10 GE FİBER 
YÖNETİLEBİLİR ANAHTAR

Besleme ve PoE Özellikleri

• 220 VAC
• 24 PoE+ Port (Max. 400W)

Cihaz 24 adet 1 Gigabit Ethernet Portuna ve 4 
adet 1/10 Gigabit Ethernet Fiber portuna sahiptir. 
Cihaz üzerinde ayrıca bir adet OOB yönetim 
portu, 1 adet 115.2 Kbitps RS232 Konsol ve 
Seri Yönetim Arayüzü, 1 adet USB 2.0 Arayüzü 
vardır. Cihaz sahip olduğu özelliklerle 84 Gbit/s 
yönlendirme ve anahtarlama imkanı sağlar. 
Katman 2 (Yönetilebilir anahtarlayıcı) ve Katman 
3 (Yönlendirici) yeteneklerine sahiptir.

Güvenlik Standartları

• NAT (Network Address Translation – Ağ Adresi 
Çeviricisi

• IPSec (IPv4, IPv6)
• VPN Desteği

WAN Protokolleri

• PPP-Noktadan noktaya protokolü
• BGP(Border Gateway Protocol - Sınır Geçit 

Protokolü
• Yönetim ve Trafik Analizi için RFC 2578(SMIv2) 

ve RFC 1213(MIB-II) desteği

Trafik Yönetimi

• Cihaz, gelişmiş QoS özelliklerine sahiptir.
• Kullanıcı tarafından LAN/WAN portları için 

‘Uplink’ ve ‘Downlink’ olarak IP bant genişliği 
limitleri belirlenebilir.

• Rate Limiting 
• VPN desteği

PAVO-P2403 endüstriyel yönlendirici ürünümüzün 
özellikleri şu şekildedir:

Teknik Özellikler
• Dual Band: 2.4 GHz ve 5 GHz
• 1 port Fiber
• Linux işletim sistemi
• Uzaktan firmware yükleme
• SDN Open Flow 1.3
• 1 port SATA
• 2 FXS port
• 24 x GE (Gigabit Ethernet) UTP LAN/WAN Portu
• 4 x 1/10 GE WAN Portu (SFP, SFP+)
• 1 x 115.2 Kbitps RS232 Konsol ve Seri Yönetim 

Arayüzü
• 1 x USB 2.0 Arayüzü
• 2 x 220 VAC Güç Kaynağı (Yedekli)
• 4 x Fan (Dinamik kullanım)

İç Yönlendirme Protokolleri
• Dual Band: 2.4 GHz ve 5 GHz
• 1 port Fiber 
• Linux işletim sistemi
• Uzaktan firmware yükleme
• SDN Open Flow 1.3
• 1 port SATA
• 2 FXS port
• IPv4/v6 suite
• RIP v1/v2 (Routing Information Protocol)
• OSPF v2/v3 (Open Shortest Path First)
• PIM (Protocol-Independent Multicast)
• ICMPv4/v6 (Internet Control Message Protocol)
• IGMPv3 (Internet Grup Management Protocol)
• IS-IS (Intermediate System to Intermediate 

System
• DHCPv4/v6 (Dynamic Host Configuration 

Protocol)
• VLAN
• Static Routing 
• Muhtelif Layer 2 protokolleri desteklenmektedir 

(LA: Link Aggregation, Etherchannel vb.)
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5G İLE YENİ NESİL 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİLERİ VE YENİ 
FIRSATLAR 

Mobil iletişim altyapısında 5G teknolojisine 
geçiş ile birlikte akıllı cihazlar (mobil telefonlar, 
tablet PC’ler, notebooklar, vb.) ve IOT yetkinliği 
artacak veya yeni kazanacak tüm cihazlar da  
(buzdolabı, fırın, merkezi ısıtma, araçlar, güvenlik 
sistemleri, vb.) yeni bir çağ yakalanmış olacak.

2025 yılı itibari ile tüm Dünya’da toplam 
bağlantı sayısının 100 milyarı geçeceği tahmin 
edilmekte olup, insanlar ve nesneler arasında 
iletişimin artması normal kabul edilecektir. Bu 
kapsamda 5G Şebekesinin servis ihtiyaçları 
daha da çok çeşitlenecektir. Üçüncü Nesil 
Şebeke (3G) Partnerlik Projesi (3GPP) yedi 
telekomünikasyon standardı geliştirme 
organizasyonunun (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, 
TSDSI, TTA, TTC) “organizasyonel ortak” olarak bir 
araya gelmesiyle üyelerine (çoğunlukla Telekom 
Operatörleri ve Ekipman üreticilerine) 3GPP 
teknolojilerini tanımlamışlardır.

3GPP tarafından üç temel kullanım senaryosu 
(UseCase) belirlenmiştir. 
1 - Gelişmiş Mobil Geniş ağ (eMBB, 10Gbit/s). 
2 - Ultra güvenilir ve düşük gecikmeli iletişim 
(uRRLC, 1ms). 
3 - Çok büyük (masif) makina tipi iletişim (mMTC, 
1milyon/km2). 

3GPP tarafından tanımlanan gereksinimler ve 
nitelikler baz alınarak, 5G teknoloji detayları 
netleştirilmiştir. 17 Nisan 2019’da İsviçre Telekom 
firması Avrupa’da ticari olarak 5G şebekesini 
kullanıma açan ilk şirket olmuştur. Sonrasında 
Avrupa, ABD ve Asya ülkeleri teknoloji geliştirim 
firmaları tarafından çeşitli Telekom firmalarında 
5G altyapıları testlere açılmıştır. Bu gelişmeler 
paralelinde Türk telekomünikasyon şirketleri de 
5G teknolojilerine gelişmiş ülkelerle eş zamanlı 
olarak geçebilecektir. 

HABERLEŞME SİSTEMLERİ VE AĞ ÇÖZÜMLERİ

5G teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla 
Türkiye’de Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) adlı yerli şirketlerden 
oluşan bir konsorsiyum kurularak “Yerli Milli 5G 
Şebekesi” için ürünlerin hazırlanması amacıyla 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
gözetiminde 2018 Ocak itibari ile harekete 
geçmiştir. Uluslararası spektrum ve lisanslama 
için otoritelerin tahmin ettiği zaman aralığı 
2023-2025 olarak  tahminlenmiş olup, bu süreye 
kadar yerli ve milli ürünlerimizin olgunlaşma 
sürecine imkan sağlanabilecektir. Pavotek, 
HTK konsorsiyumu içinde anahtarlama ve 
yönlendirme cihaz tasarım-üretim sorumluğunu 
üstlenen tek teknoloji firması olarak yer almakta, 
teknolojinin altyapısında radyo link cihazları da 
dahil tasarımlarını olgunlaştırmaktadır.
TÜBİTAK destekli 16 Küme üyesi firma ve 3 
Operatör iş birliği ile devam eden Yerli ve Milli 
5G Haberleşme Şebekesi Projesi alt başlıkları 
aşağıda sıralanmıştır: 

• CRAN 
• Yeni Radyo 
• Çekirdek Şebeke 
• Siber Güvenlik 
• Radyolinkler 
• OSS/EMS 
• Anahtarlama Ekipmanları 
• NFV 
• Yazılım, Sistem Test ve Entegrasyon 

2020 yılında tamamlanacak olan proje 
Haberleşme teknolojilerinde Türkiye’yi ilk defa 
dünyada teknoloji üreticileri ile eş zamanlı olarak 
ürünlerini piyasaya hazırlama imkanı verecektir. 
HTK üye firma sayısı 122, üye firma çalışan sayısı 
ise 7000’in üzerindedir. 

Haberleşme alt yapısı ülkemizde ve dünyada 5G 

5G
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ile değişecek olup, ortaya çıkabilecek sorunlar ve 
olası çözümleri şöyle özetleyebiliriz:

SOĞUTMA SORUNLARI 
5G Site’ların güç tüketiminin iki katına 
çıkması beklenmekle birlikte soğutma için 
enerji tüketiminin paralel olarak artacağı 
varsayılmaktadır. Bazı kurulumların ısı çıkış 
yeteneklerinin (klima sistemleri) 5G için gerekli 
ihtiyacı karşılayamayacağı düşünülmektedir. 
Kuruluşlardaki klima sistemlerinin yenileştirilmesi 
nispi olarak daha uzun ve zorlu bir süreçtir. 

EKİPMAN ODASI VE KABİNET YER SORUNLARI 
Bugün itibari ile operatörlerin Kabinetleri içindeki 
genişleme olanakları sınırlıdır bu sebeple 5G 
ekipmanlarının kabinetlerde gerekli yer bulması 
başka bir zorluk getirmektedir. Yeni kabinetlerin 
eklenmesi daha çok sistem odalarında yer 
ihtiyacını doğuracaktır bu da sınırlı kaynaktır. 

NETWORKING VE OTOMASYON 
Gelecekteki iletişim ağları (5G, 6G vs.), çok daha 
fazla sayıda daha ileri seviye ve çeşitli hizmetleri 
destekler halde ve daha önce görülmemiş 
düzeylerde çalışma hızı, verimlik ve otomasyonu 
gerektireceklerdir. 
Bu gereksinimlerin çoğu mikrodalga iletimine 
özgü olmasa bile (RF, xRAN), her ağ katmanı 
ve segmentinde desteklenmeleri gerekir, 
aksi takdirde asla baştan sona (E2E) kurulup 
çalıştırılamazlar. 

• Şebeke Dilimleme (Network Slicing):              
Bu, ortak bir fiziksel altyapı üzerinde çok farklı 
gereksinimlere sahip olan birden fazla sanal 
ağı destekleme yeteneğidir. 

• Şebeke Otomasyon (SDN):                        
Yalnızca gerçekten programlanabilir bir ağ 
(SDN) yeni hizmetleri (hem bilinen servislerin 
yeni örnekleri hem de bugün bilinmeyen yeni 
türdeki hizmetler anlamında) gerekli hızlarda 
uyarlayabilir ve destekleyebilir. Yazılım tanımlı 
ağ iletişimi (SDN) ağları daha esnek ve 
çevik hale getirmek için tasarlanmıştır. SDN, 
başlangıçta ağın kontrolünü ve yönlendirme 
düzlemlerini ayıran, ağ kontrolünün doğrudan 
programlanabilir hale gelmesini ve temel 
altyapının uygulamalar ve ağ hizmetleri 

HABERLEŞME SİSTEMLERİ VE AĞ ÇÖZÜMLERİ

için soyutlanmasını sağlayan ağları 
tasarlamak, inşa etmek ve yönetmek için 
bir yaklaşım olarak tanımlandı/tasarlandı. 
SDN, yaklaşmakta olan 5G ekosisteminin 
gereksinimlerini desteklemek için ağ mimarisini 
yeniden tanımlıyor - 5G SDN, 5G kablosuz 
ağların tasarımında önemli bir rol oynayacaktır. 
Özellikle, 5G SDN ağ programlanabilirliği için 
akıllı bir mimari ve çoklu ağ hiyerarşilerinin 
oluşturulmasını sağlayacaktır. 

• Yüksek Hassasiyetli Senkronizasyon (PTP): 
Hava ara yüzünün (air interface) verimliliği 
kritik bir şekilde daha yüksek bir frekansa ve 
zaman / faz ağına bağlıdır. Pavotek ihtiyaçlar 
neticesinde 5G şebekesi için özel tasarlanan 
yeni telco seviyesi anahtarlama/yönlendirici 
ürün ailesinde bütün portlarda PTP (Precision 
Time Protocol) çalışmasını yapmakta daha 
önceki ürünlerde geçerli olan fiziksel zaman 
damgalama (timestamp) hassasiyetini 10^-3 
(milisaniye) ‘den 10^-6 (mikrosaniye)– 10^-9 
(pikosaniye) çekecek geliştirmeleri ürünlerinin 
içinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

YATIRIM ALANLARI VE MALİYETLERİ - FAYDA 
1994-2019 arasında Mobil Ağ Altyapı 
yatırımlarının toplamda 18 Milyar USD olduğu 
tahmin ediliyor. Bu yatırımlarda %20 sinin 2-2,5G 
ses şebekesi için ağırlıklı olduğunu düşünürsek 
14,4 Milyar USD nin mobil data şebekesi yatırımı 
olduğu tahmini çıkar. 

5G, kendinden önceki 4,5G LTE ve 3G data 
şebekelerinin yerini almak ve zaman içinde 
bunların kapatılarak bakım maliyetlerinden 
kurtulması amacı ile gelişecektir. Yerli bir 
çözüm potansiyel olarak >15Milyar USD’lik bir 
rakamdan fazla sağlayacaktır ve daha önceki 
büyük yerli telekom ekipmanı üreten şirketlerden 
daha büyük ve rekabetçi bir ekonomik gücü 
Türkiye Cumhuriyeti’ne ve vatandaşlarına 
kazandıracaktır. 

5G altyapısına özel cihazlarımız
• PAVO-T2400-A1
• PAVO-T2400-A2
• PAVO-T2400-T1
• PAVO-T2400-CS
• PAVO-T2400-RL
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PAVO-T2400-A1
HTK kapsamında yürütülen 5G projesinin 
Radyolink, Baz İstasyonları ve Cell Site 
lokasyonların trafiklerinin toplanması amacıyla 
2021’ de üretim tamamlanacaktır.
Şase başına 2 adet Line Card (T2400 LC)

Line Card Özellikleri
• Anahtarlama Kapasitesi: 1.08 Tbps
• 20x10GE LAN Portu (SFP+)
• 2x100GE WAN Portu (QSFP28)
• 2x48 VDC Güç Kaynağı (Yedekli)
• PTP
• TWAMP

PAVO-T2400-A2
HTK kapsamında yürütülen 5G projesinin 
Radyolink ve Baz İstasyonları ve Cell Site 
lokasyonların trafiklerinin toplanması amacıyla 
2021’de üretim tamamlanacaktır.
Şase başına 6 adet Line Card (T2400 LC)

Line Card Özellikleri
• Anahtarlama Kapasitesi: 1.08 Tbps
• 20x10GE LAN Portu (SFP+)
• 2x100GE WAN Portu (QSFP28)
• 2x48 VDC Güç Kaynağı (Yedekli)
• PTP
• TWAMP

PAVO-T2400-T1
HTK kapsamında yürütülen 5G projesinde Ar-Ge 
çalışmaları devam eden ürünümüzün üretimi 
2021 yılında tamamlanacaktır.

• 20 x 10 GbE SFP+
• 2 x 100 GbE QSFP28
• LineCard
• 5 x 100 GbE Backplane (QSFP28)

PAVO-T2400-CS
HTK kapsamında yürütülen 5G projesinin 
Radyolink ve Baz İstasyonlarının trafiklerinin 
toplanması amacıyla 2020 içinde üretim 
tamamlanacaktır.

• Anahtarlama Kapasitesi: 160 Gbps
• 8x1GE WAN Portu (SFP)
• 8x1GE WAN Portu (RJ45 Bakır)
• 12x10GE WAN Portu (SFP+)
• 2x48 VDC Güç Kaynağı (Yedekli)
• PTP
• TWAMP

PAVO-T2400-RL
HTK TR713 ismi verilen radyolink cihazının 
anahtarlama/yönlendirme işlevlerini yerine 
getiren kart olarak üretimi devam etmektedir.

• Anahtarlama Kapasitesi: 160 Gbps
• 12x1GE Backplane
• 4x1GE WAN Portu (SFP, SFP+)
• 2x1GE WAN Portu (RJ45 Bakır)
• 2x10GE WAN Portu (SFP+)
• PTP
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Pavotek Serisi
Ethernet Anahtarlayıcı &

Yönlendirici Ailesi

* Güç ve SFP aksesuarları opsiyonel olarak ayrı satılmaktadır.

Ürün Kodu Özellikleri Görseller

PAVO-E2400-A1PAVO-E2400-A1
3 RU 2 Slot

Max ports: 60 x 10 GbE + 2 x 100 GbE 
Güç: (2 x 1000 W) 220 VAC (Yedekli)

PAVO-E2400-A2PAVO-E2400-A2
6 RU 6 Slot

Max ports: 180 x 10 GbE + 6 x 100 GbE 
Güç: (2 x 2700 W) 220 VAC (Yedekli)

PAVO-E2400-H1PAVO-E2400-H1
30 x 10 GbE SFP+

1 x 100 GbE QSFP28
Line Card

5 x 100 GbE Backplane (QSFP28)

PAVO-T2400-A1PAVO-T2400-A1
3 RU 2 Slot

Max ports: 40 x 10 GbE + 4 x 100 GbE 
Güç : 2 x 48 VDC (Yedekli)

PAVO-T2400-A2PAVO-T2400-A2
5 RU 6 Slot

Max ports: 120 x 10 GbE + 12 x 100 GbE 
Güç : 2 x 48 VDC (Yedekli)

PAVO-T2400-T1PAVO-T2400-T1
20 x 10 GbE SFP+

2 x 100 GbE QSFP28
Line Card

5 x 100 GbE Backplane (QSFP28)

PAVO-T2400-CSPAVO-T2400-CS
8 x 1 GbE LAN Portu (SFP)

8 x 1 GbE LAN Portu (RJ45)
12 x 10 GbE LAN/WAN Portu (SFP+)

PAVO-T2400-RLPAVO-T2400-RL
Line Card

12 x 1 GbE Backplane (2 x 6 RF Modem)
4 x 1 GbE LAN/WAN Portu (SFP)
2 x 1 GbE LAN Portu (RJ45 Bakır)

PAVO-P4801PAVO-P4801
L2&L3

48 x 1 GbE (RJ45 Bakır) PoE+ veya PoE’siz
4 x 10 GbE (Fiber SFP+), 2 x 100 GbE (Fiber QSFP28)

Güç: 2 x 150 W/500 W 220 VAC (Yedekli)

PAVO-D2401-TORPAVO-D2401-TOR
L2&L3

24 x 10 GbE (Fiber SFP+)
 4 x 100 GbE (Fiber QSFP28)
Güç: 2 x 150 WAC (Yedekli)

PAVO-D4801-TORPAVO-D4801-TOR
 L2&L3

48 x 10 GbE (Fiber SFP+)
6 x 100 GbE (Fiber QSFP28)

Güç: 2 x 150 W 220 VAC (Yedekli)

PAVO-P2403 PAVO-P2403 
 L2&L3

24 x 1 GbE (RJ45 Bakır) PoE+ veya PoE’siz
4 x 10 GbE (Fiber SFP+), Uzun/Kısa Şase 
Güç: 2 x 150 W/500 W 220 VAC (Yedekli)

PAVO-P2404PAVO-P2404
Yönetilebilir L2

24 x 1 GbE (RJ45 Bakır) PoE+ veya PoE’siz
4 x 10 GbE (Fiber SFP+), Uzun/Kısa Şase 
Güç: 2 x 150 W/500 W 220 VAC (Yedekli)

PAVO-P1203PAVO-P1203
L2&L3

12 x 1 GbE (RJ45 Bakır) PoE+ veya PoE’siz
4 x 10 GbE (Fiber SFP+), Uzun/Kısa Şase 
Güç: 2 x 150 W/500 W 220 VAC (Yedekli)

PAVO-P1204PAVO-P1204
Yönetilebilir L2

12 x 1 GbE (RJ45 Bakır) PoE+ veya PoE’siz
4 x 10 GbE (Fiber SFP+), Uzun/Kısa Şase 
Güç: 2 x 150 W/500 W 220 VAC (Yedekli)

PAVO-P0803PAVO-P0803
L2&L3

8x 10/100/1000 Mbps PoE+ Port
4x 1/10 Gbps Fiber SFP+ Port

Güç 2x 48 VDC

100Gbps

100Gbps

100Gbps

100Gbps

100Gbps

100Gbps

5G

5G

5G

5G

5G
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NETWORK PACKET BROKER
İÇ AĞ PAKET YÖNETİMİ

Ağ yönetimi ve ağ izlenebilirliği terimleri, 
kurumların güvenlik, performans yönetimi, takip, 
izleme ve komplike ağ yapıları devreye alma 
ihtiyaçları kapsamında önemini gün geçtikçe 
arttırmaktadır. Network Packet Broker (NPB) bu 
çözümlere yönelik olarak ham veri paketlerini 
ağ arayüzlerinden spesifik bir ağ servisine, takip 
cihazlarına, performans yönetimi ve güvenlik 
uygulamalarına ileten aktif bir cihazdır. 

İnternet ağlarını güvende tutmak ve yüksek 
hızda veri akışını izlemeyi kolaylaştırmak için 
gerçek zamanlı çalışabilen bir dizi araca ihtiyaç 
duyulmaktadır. Network Packet broker sayesinde 
ağ hız sorunları giderilecek, ağ ihlalleri daha 
hızlı tespit edilecek, güvenlik araçları üzerindeki 
yük azaltılacak ve izleme araçlarının ömürleri 
uzatılmış olacaktır. 

Network Packet Broker; izleme cihazları, 
güvenlik cihazları gibi yoğun yük altında 
çalışan cihazlar ile işbirliği halinde çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. Konumlandığı noktalarda 
internet trafiğini istenen kurallar çerçevesinde 
fiziksel portlara bölerek, istenen türde trafiğin 
ayıklanmasını sağlayabilecektir. 

FPGA tabanlı tasarım ile gerçek zamanlı trafik 
analizini yapabilecek kapasitede yüksek hızlı 
cihaz tasarımları sağlanmaktadır.

Teknik Özellikler

Fonksiyonel Özellikler

• Trafik çoklama
   • Seçilmiş bir porttan aynalanmış trafik iletme 
   • Trafiği fiziksel portlara bölme
• Layer1-4 seviyesinde paket analizi
• Tünel analizi
• Akıllı kırpma (Paketin belli bir kısmını iletme)
• Yük dengeleme 
• Trafik şekillendirme
• Belirlenebilen kurallara göre filtreleme
• SSL decryption / encryption

Arayüzler

• 48 adet 1Gbps ethernet arayüzü
• 4 adet 10Gbps ethernet arayüzü
• 1 adet USB 2.0 konfigürasyon arayüzü
• 4 adet sağlık durum LED’leri
• 2 adet (yedekli) güç girişi
• 1 adet güç LED’i

2021-Q3

38



HABERLEŞME SİSTEMLERİ VE AĞ ÇÖZÜMLERİ

NETWORK THREAT ANALYZER  
AĞ ANOMALİ ANALİZİ

Ağ yönetimi ve ağ izlenebilirliği terimleri, 
kurumların güvenlik, performans yönetimi, takip, 
izleme ve komplike ağ yapıları devreye alma 
ihtiyaçları kapsamında önemini gün geçtikçe 
arttırmaktadır. Network Threat Analyzer (NTA) 
ham veri paketlerini ağ arayüzlerinden kayıt 
altına alarak gerçek zamanlı veya geçmişe 
dönük analiz yapmaktadır. 

Verilerin önemli olduğu noktalarda, veriler olası 
tehditlere karşı korunmak istenmektedir. Bu 
işlemi gerçekleştirebilmek için ise yüksek bant 
genişliğine sahip ağ trafiğinin sürekli incelenerek 
ağdaki anomalileri tespit edebilecek ileri 
teknolojik cihazlar gerekmektedir. 

Network Threat Analyzer (NTA), ağ paketlerinin 
toplama noktalarında paket analizi, filtreleme, 
akıllı raporlama, uzun dönem paket özeti 
saklama, ağ anomali tespiti işlevlerini yerine 
getirecek donanım ve yazılım çözümünü 
sunacaktır. 

FPGA tabanlı Network Threat Analyzer (NTA) 
kullanılarak akan trafik içerisinde yapılacak 
olan ağ analizleri paralel bir yapıda yüksek bant 
genişiliklerinde sağlanabilmektedir. Yapılan 
bu analiz sayesinde veri güvenliği arttırılarak 
ağ anomalileri tespit edilmektedir. Özellikle, 
kaydedilen uzun dönem ağ özeti paketleri 

(metadata) içerisinde arama/filtreleme/davranış 
belirleme işlemleri yapılırken FPGA tabanlı yapı 
hız ve tasarım esnekliği katmaktadır. 

Teknik Özellikler

Fonksiyonel Özellikler

• Mirrorlanmış canlı trafiğin analizi
• Zararlı trafiğin tespiti
• IOC listesine göre trafik analizi
• Command Control Bilgisayar IP’lerine göre 

trafik analizi
• Hash bilgilerine göre trafik analizi
• Makina öğrenmesi (Machine Learning) ile 

anomali tespiti
• Meta dataların saklanması 
• Raw dataların saklanması
• Raw ve Meta datalar üzerinde analistlere hızlı 

arama ve analiz altyapısının sunulması 

Donanımsal Özellikler

• 2 adet 1Gbps ethernet arayüzü
• 2 adet 10Gbps ethernet arayüzü
• 1 adet USB 2.0 konfigürasyon arayüzü
• 4 adet sağlık durum LED’leri
• 2 adet (yedekli) güç girişi
• 1 adet güç LED’i
• 250 TB Depolama alanı

2021-Q3
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TRAFİK ŞEKİLLENDİRİCİ

VOIP TERMİNAL

Trafik Şekillendirici bir tampon mekanizması 
olarak düşünülebilir. Giren veri miktarının 
geçici olarak çıkış kapasitesinin üzerine çıktığı 
durumlarda, bu veri cihaz üzerinde depolanır. 
Bu şekilde de bahsedilen veri kaybının önüne 
geçilmiş olunur. 

Teknik Özellikler

• Dual Band: 2.4 GHz ve 5 GHz
• 1 port Fiber
• Linux işletim sistemi
• Uzaktan firmware yükleme
• SDN Open Flow 1.3
• 1 port SATA
• 2 FXS port
• 1 adet 10/100/1000BaseT Bakır Port
• 1 adet 100BaseFX/1000BaseX Fiber Port
• 1000Base-LX/SX/ZX ve 100Base-X Fiber 

Arayüz Desteği
• 1 adet USB 2.0 Portu
• Transparan Çalışma (IGMP, ICMP, TCP, UDP, 

RTP, RTCP, RTSP ve UPNP protokollerinin 
çalışmasını engellemez.)

• TELNET, SSH, CLI ve WEB arayüzü ile 
konfigürasyon

• SNMPv1/v2c/v3
• RMON1/2/3/9
• SNMP Trap: CPU ve RAM limit aşımlarının 

miktarı ve süreleri
• 512 MByte ROM, 1 GByte RAM
• Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ile +70 °C aralığında
• Çalışma Ortamı: %10-%95 Bağıl Nem
• Fansız Soğutma
• IP30 ortam şartı koruma standardını destekler.
• Harici 12 VDC Besleme
• Gecikme < 500 ms

VoIP terminali sayesinde Ethernet Anahtarlayıcı 
üzerinden bağlı iki VoIP terminal, karşılıklı 
olarak kriptolu sesli haberleşme sağlamaktadır. 
Ethernet arayüzü ile bir IP şebekesi üzerinden 
bağlanan iki VoIP terminali, kriptolu veya 
kriptosuz olarak karşılıklı sesli haberleşme 
sağlamaktadır.
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Uyumlama ve yönlendirme birimleri, spesifik sistem 
ihtiyaçlarınayönelik tasarlanmıştır.

• HF Telsiz Uyumlama Birimi (HFTUB) 

HFTUB kendisine bağlı, 3 ses girişini uyumlandırarak bir ses 
çıkışına yönlendiren birimdir. Bu iletimi yaparken  her bir giriş için “Push To Talk” (PTT) sinyalini kontrol 
sinyali olarak kullanır.

• Kontrol Yönlendirme Birimi (KYB) 

KYB, kendisine bağlı bulunan ekipmanların besleme gerilimlerini, birbirleri ile haberleşmelerini sağlayan 
birim olarak çalışmaktadır. KYB, USB arayüzü ile Ethernet, RS422, RS232 arayüzleri arasında köprü görevi 
görmektedir. KYB, USB arayüzü üzerinden sağlık durumu, pil bilgileri ve kendisine bağlı bulunan LED 
arayüzü bilgilerini verebilmektedir ayrıca LED durumlarını da güncelleyebilmektedir. 

UYUMLAMA ve 
YÖNLENDİRME BİRİMLERİ

VDSL 2 MODEM ve Wi-Fi 
ACCESS POINT 
PAVOTEK, savunma sanayi alanındaki uzmanlık 
bilgisini ev ve ofislerde kullanmak için VDSL 2 
Modem ve Wi-Fi Access Point geliştirmiştir.

Teknik Özellikler (VDSL 2 Modem)
• 4 GE L2 Switch
• 1 Port Fiber
• Linux işletim sistemi
• Uzaktan firmware yükleme
• USB sharing
• 2 FXS port
• ARM 9 işlemci

Teknik Özellikler (Wi-Fi AP)
• Dual Band: 2.4 GHz ve 5 GHz
• 1 port Fiber 
• Linux işletim sistemi
• Uzaktan firmware yükleme
• SDN Open Flow 1.3
• 1 port SATA
• 2 FXS port

LTE CPE
4G teknolojisi ile birlikte yüksek hızlı mobil 
haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere yerli 
tasarım ve üretim bünyemizde yapılarak, yabancı 
markalara ikame bir ürün geliştirilmiştir. 

Pavotek LTE modem:
•  Maliyet etkindir ve düşük güç tüketimine 

sahiptir.

• USB portu üzerinden çalışmaktadır.
• LTE şebekesinin bulunduğu her yerde 

kullanılabilir.
• Yüksek hızlarda veri iletişimi sağlar.
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AKILLI ENERJİ SİSTEMLERİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMLERİ

Kaynak kullanımında insanların hayatını 
kolaylaştırıcı ve yaşam standardını yükselten 
çözüm arayışlarının başında enerji gelmektedir. 
Enerji sektörü, Akıllı Şebeke Çözümleri ile 
ileri seviyede otomasyona geçmekte, anlık 
haberleşme ve kontrol teknolojileri ile gerçek 
zamanlı, yönetilebilir hale gelmektedir. 
Kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve 
yönetilebilir hale getirilmesi için Akıllı Enerji 
kavramı ülkelerin stratejik hedefleri haline 

Akıllı Şebeke Çözümleri 
ile ileri seviyede 
otomasyona geçmekte, 
anlık haberleşme ve 
kontrol teknolojileri 
ile gerçek zamanlı, 
yönetilebilir hale 
gelmektedir.

gelmiştir. Bu bağlamda en önemli iyileştirme 
adımları olarak enerji tüketiminde ve dağıtımında 
etkinliğin geliştirilmesi, paylaştırılan ve 
yenilenebilen kaynaklarda verimliliğin arttırılması 
ve akıllı yönetimi gelmektedir. Enerji tüketiminin 
Pavotek, Akıllı Şebekelerin getirdiği tüm 
kazanımları, Türk Enerji Dağıtım, Üretim, İletim 
firmalarına sağlamak üzere hareket halindedir ve 
çözümler tasarlamakta ve üretmektedir.
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KORUMA RÖLESİ

Elektrik dağıtımı iki aşamalı yapılmaktadır. 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ülke genelinde 
yüksek gerilim hatları üzerinden bölgelere 
elektrik sağlar. Trafo merkezlerinde orta gerilime 
indirgenen bu akımın bölgesel dağıtımı elektrik 
dağıtım şirketleri tarafından yapılır. Bu etapta, 
orta gerilim hatlarından gelen akım üzerinde 
anahtarlama yapılarak, yine orta akımlı çıkış 
hatlarına aktarılır. Ev ve ofis gibi son kullanıcılara 
aktarılacak akım, yine bir trafo istasyonunda 
düşük gerilime çevrilir. Organize Sanayi Bölgeleri 
ve bazı fabrikalara ise, orta gerilim düzeyinde 
elektrik sağlanır. 

PAVOTEK tarafından geliştirilen koruma röleleri, 
orta gerilim hatları üzerinden dağıtım yapan 
elektrik santrallerinde kullanılmaya yönelik 
cihazlardır. Bu santrallere güç taşıyan besleme 
hatlarına orta gerilim besleme kablosu (fider) 
denir. Fider hatlar, hücre adı verilen sistemlere 
bağlanır. Hücrenin içerisinde elektro-mekanik bir 
anahtar olan kesici ve bu kesiciyi kontrol eden bir 
röle yer alır. 

PAVOTEK tarafından geliştirilen ürünler, bu 
rölelerdir. Bu röle, gerekli hallerde kesiciyi kontrol 
ederek fiderden (feeder) gelen akımın iletimini 
sağlar veya engeller. Bunun için koruma rölesi, 
sorumlu olduğu fiderden gelen akımı izler ve 
yüksek akım veya yüksek gerilim gibi anormal 
hallerde hücreyi devre dışı bırakır. Bununla 
birlikte, koruma röleleri münferit hücrelerin 
yönetiminden ziyade, şebekede var olan 
hücrelerin koordineli yönetimini sağlamaya 
yöneliktir. 

Röleler, merkezi SCADA sistemi ve birbirleri ile 
haberleşerek bu koordinasyonu sağlar. Anormal 
bir durum tespit edildiğinde, bunun hasara yol 
açmaması ve mümkünse elektrik kesintisinin 
yaşanmaması için sorunun kaynağının otomatik 
olarak saptanarak gerekli tedbirlerin devreye 
sokulması amaçlanmaktadır. Röleler merkezi 
SCADA sistemi ve birbirleri ile IEC 61850 

standardında tanımlanan protokollere göre ağ 
haberleşmesi gerçekleştirirler. MMS protokolü 
rölenin merkezi sistem ile, GOOSE protokolü ise 
rölelerin birbirleri ile haberleşmesi ile ilgilidir.

Proje Hakkında

PAVOTEK, stratejik ortaklarıyla kurduğu işbirliği 
çerçevesinde, yukarıda belirtilen kullanım 
alanına yönelik ürünler geliştirmektedir. Ürünler 
IEC 61850 Yüksek Akım-Gerilim Koruma Rölesi 
ve 400 Serisi Koruma Röleleri diye de tabir 
edilmektedir. Proje, 2013 senesinde TÜBİTAK 
TEYDEB desteği ile başlamıştır. Ürünlerde yer 
alan elektronik kartlar ve yazılım PAVOTEK 
tarafından tasarlanıp üretilmekte olup, mekanik 
tasarım ve son montaj ise stratejik ortaklarımız 
tarafından yapılmaktadır.  

Proje kapsamında geliştirilen ürün ailesi, birden 
fazla ürünü içermektedir.

• VPM (Gerilim Koruma Rölesi)
• CPM (Akım Koruma Rölesi)
• DPM (Directional - Akım ve Gerilim Koruma 

Rölesi)
• MPM (Motor Koruma Rölesi)

45



AKILLI ENERJİ SİSTEMLERİ

Otomatik Sayaç Okuma Modemi (OSOS-AMR), 
AMR cihazlarının temel işlevi, sayaç okumak 
için bir yetkilinin aboneleri dolaşması ihtiyacını 
ortadan kaldırmak, bunun yerine sayaçların 
uzaktan okunmasını sağlamaktır. Bunun için, 
cihazlara takılan GPRS modem kullanılmaktadır.

OTOMATİK SAYAÇ 
OKUMA MODEMİ (AMR) 

2015 senesi itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) ile işbirliği içerisinde başlanılan 
bir Ar-Ge projesidir. 

Elektrik şirketleri ve sayacın düzgün 
çalışmadığını iddia eden aboneler arasında 
zaman zaman ihtilaf yaşanabilmektedir. Bu 
tür durumların çözümlenmesi için sayacın test 
edilmesi ve alınan sonuçların doğrulanması 
gerekmektedir. Bunun için normalde izlenen 
yaklaşım, yetkili tarafından sayacın sökülerek 
test merkezine götürülmesi ve burada teste tabii 
tutulmasıdır. 

Sistem, sayacın sökülmesine gerek kalmaksızın, 
testin yerinde gerçekleştirilebilmesine 
olanak sağlayacak mobil sayaç test sistemi 
gerçekleştirmektedir. Yetkilinin yanında taşıdığı 
bir çanta içerisinde bu testi gerçekleştirmek için 
gerekli tüm ekipman yer almaktadır.

MOBİL SAYAÇ TEST 
SİSTEMİ

OPTİK SENSÖR

EL TERMİNALİ

AKIM TRAFOSU

ELEKTRONİK YÜK
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AKILLI ŞEBEKE DÜĞÜMÜ
Akıllı Şebeke Düğümü Projesi, 2016 senesinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile başlatılan işbirliği 
çerçevesinde bir TÜBİTAK TEYDEB projesi olarak başlamıştır. Ürün içerisinde dört adet koruma rölesi yer 
almaktadır. Modüler bir yapısı olan ürünün içerisinde buna ek olarak, ürün için geliştirilen Güç Kalitesi 
Analizörü ve iki adet I/O modülü yer almaktadır. Ürünün temel yetkinliği; CPU, ekran ve haberleşme 
arayüzü gibi bileşenlerin birden fazla koruma rölesi tarafından paylaşılması sayesinde maliyetin 
azaltılmasıdır.

Alçak Gerilim (AG) Otomasyon sistemi 
trafo merkezlerinin AG tarafının 
anabara ve AG depar bazında 
izlenmesini sağlamak amacıyla Saha 
Kontrol Cihazı (FCD), Depar Takip 
Modülü, Analizör, Dijital Giriş/Çıkış 
modüllerinden oluşmaktadır. AG tarafın 
yanı sıra Orta Gerilim (OG) hücrelere 
ait dijital sinyaller de izlenebilmektedir. 
Sayaç ve röle bilgileri de merkeze 
aktarılabilmektedir.

ALÇAK GERİLİM SCADA
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TRAFO HABERLEŞME 
SİSTEMİ

Mevcut durumda, bir elektrik dağıtım şirketi 
herhangi bir sebepten ötürü bir abonenin 
elektriğini kesme kararı aldığında, bu kararın 
icra edilmesi için bir yetkilinin aboneye giderek 
buradaki sayaç üzerinde kesme işlemini 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu durumda 
yetkilinin abone ile karşı karşıya gelmesine 
yol açmakta ve zaman zaman gerginlik 
yaşanmasına sebebiyet vermektedir. 

Ürün, bu işlemin uzaktan gerçekleştirilebilmesine 
olanak sağlayacak bir sistem tasarlanması 
sonucu oluşmaktadır. 

AKILLI ENERJİ SİSTEMLERİ

Saha Kontrol Cihazı (FCD), fiziksel saha ekipmanları ile SCADA sistemi arasında iletişimi sağlayan, 
sahadan gelen sinyal ve bilgileri merkez kontrol sistemine ileten ve merkez kontrol sisteminden gelen 
komutları sahaya taşıyan cihazdır Fiziksel olarak zor şartlarda bulunan ve ulaşılması güç noktalardaki 
cihazların yönetilmesinde büyük rol üstlenen, RTU (Remote Terminal Unit) tipi bir üründür.

SAHA KONTROL CİHAZI

Teknik Özellikler

• 2 x RS-485
• USB 2.0 Device
• Ethernet (10/100 FE)
• Opsiyonel: CANBUS
• Opsiyonel: 3G, 4G ve NB-IoT
• İzole 2 adet Dijital giriş, 2 adet Röle çıkışı
• IEC 60870-5-104
• MQTT
• Modbus TCP
• Modbus RTU
• IEC 62056-21
• 1 adet Güç LED’i
• 1 adet Durum LED’i
• 1 adet Haberleşme LED’i
• Maksimum 3W
• 18-30 VDC
• Micro SD Card Yuvası
• -20 ºC / + 60 ºC

FCD - 100 FCD - 300 (3G)

FCD - 400 (4G)
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Depar Takip Cihazı Bluetooth (DTC-BT), Alçak 
Gerilim deparlarının Enerji Var/Yok bilgisini 
Bluetooth ile yayın yapmaktadır. Bu cihaz Depar 
kablosu üzerine direk monte edilebilmektedir 
olup beslemesini ölçtüğü 3 fazdan almaktadır.

DTC cihazı ile sahada kablo montajı ve depar 
panosu ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bu 
sayede personel iş güvenliği en üst seviyede 
tutulmaktadır. R, S, T ve N fazları 1 adet DTC-BT 
ile izlenebilmektedir.

Endüstri standardı Modbus RTU protokolü 
üzerinden kontrol edilebilen Pavotek I/O-1606RS 
Dijital Giriş/Çıkış Modülü, kullanıcılara uygun 
maliyetli uzaktan izleme ve kontrol olanağı 
sunmaktadır. 

Enerji otomasyonu başta olmak üzere tüm 
sektörlerdeki otomasyon çalışmalarında 
kullanılabilecek endüstriyel bir üründür.

KABLOSUZ DEPAR 
TAKİP CİHAZI

INPUT/OUTPUT 
MODÜLÜ

Depar Takip Cihazı (DTC), Alçak Gerilim 
deparlarının Enerji Var/Yok bilgisini 
RS-485 Modbus RTU ile modeme 
iletmektedir. 

8 kanallı ve 12 kanallı olmak üzere 2 
çeşidi bulunmaktadır. Ürün standardı 
kablolu olup kablosuz Bluetooth özelliği 
de opsiyoneldir.

DEPAR TAKİP CİHAZI
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GÜÇ KONTROL SİSTEMLERİ

Özellikle elektrikli 
motor sürücüleri, güç 
adaptörleri, güç dağıtım 
ve batarya yönetim 
sistemleri konularında 
geliştirmiş olduğumuz 
çok sayıda ürünümüz 
mevcuttur.

GÜÇ KONTROL SİSTEMLERİ

Doğadaki her canlı ve cansız varlık hareket 
etmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerjinin verimli 
kullanılması adına makinelerde gücün kontrol 
edilmesine ihtiyaç vardır. Elektrik - Elektronik 
sistemlerin enerji verimliliği dikkate alındığında 
güç elektrikten gelir. Ancak elektrik şebekesi veya 
akümülatör gibi kaynaklardan alınan elektrik 
akımı, cihazlarda doğrudan kullanıma uygun 
değildir. Ayrıca, akım veya gerilim değerlerinin 
anlık yükselişi veya elektrik kesintisi gibi 
beklenmedik durumlar gerçekleştiğinde verimin 
ve cihazların korunması esastır.

Güç elektroniğinin temel amacı, alınan elektrik 
akımını kontrol ederek ihtiyaca uygun hale 
getirmek, girdi değerlerinde meydana gelen 
anomalilere karşı alınan tedbirler ile cihazı 

korumak ve aksamadan çalışmasını sağlamaktır. 
Bununla birlikte, enerji verimliliğinin sağlanması 
çevrenin korunması, bu amaçla konulmakta 
olan yeni kanunlar ile uyumluluk ve operasyonel 
maliyetin düşürülmesi bakımından son derece 
önemlidir. 

Güç elektroniği, Pavotek’in temel yetkinlik alanları 
arasında yer almaktadır. Özellikle elektrikli motor 
sürücüleri, güç adaptörleri ile dağıtım ve batarya 
yönetim sistemleri konularında geliştirmiş 
olduğumuz çok sayıda ürünümüz mevcuttur. Hem 
akım ve gerilim seviyesi bakımından hem de 
kullanım alanı bakımından çok farklı cihazlara 
yönelik yüksek hassasiyetli, dayanıklı ve enerji 
verimliliği sağlayan çözümler tasarlamakta, 
üretmekte ve rekabetçi fiyatlarla sunmaktayız. 

Pavotek bu alanda, yerli İHA’larda kullanılan 
askeri aviyonik standartlara uygun elektrikli servo 
motor sürücüleri, askeri denizaltı sistemlerinde 
kullanılan kesintisiz güç kaynağı ve güç 
dağıtım birimleri, yeni AB kanunlarına uygun 
yüksek enerji verimliliği sağlayan hidrofor ve 
kombi motor sürücüleri gibi çok sayıda ürün 
geliştirmiştir. Bu ürünlerin elektronik tasarımı, 
gömülü yazılım tasarımı ve üretimi tamamen 
Pavotek tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu 
alandaki tecrübemiz, tüm Pavotek ürünlerinin güç 
ihtiyaçlarını en iyi, verimli ve dayanıklı biçimde 
karşılayan çözümler geliştirerek, bunları daha da 
iyi hale getirmemize olanak sağlamaktadır.
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PAVOTEK tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
için geliştirilen ve Ay Sınıfı Denizaltılarda kullanılmak 
üzere Güç Dağırım Birimi (GDB) ve Kesintisiz Güç 
Kaynağı (KGK) geliştirilmiştir. GDB’nin temel amacı, 
bağlı cihazları belli sırayla devreye sokmaktır. 
Üzerinde bulunan yazılım, yaklaşık 90 saniyelik bir 
süre boyunca cihazın operasyonunu ve bağlı ünitelere 
hangi sırayla güç verileceğini belirler. KGK’da Lithium- 
Ion pil kullanılmaktadır. Normal şartlarda, harici güç 
kaynağından gelen güç çıkışa aktarılmaktadır. Eğer 
burada bir kesinti tespit edilirse pil devreye sokulur. Bu 
geçiş dışarıdan tespit edilemeyecek ve aksamaya yol 
açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

DENİZALTI 
KESİNTİSİZ GÜÇ 
KAYNAĞI/GÜÇ DAĞITIM 
BİRİMİ 

GÜÇ DAĞITIM BİRİMİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
Teknik Özellikler 

• 180-330 VDC Giriş / 28VDC Çıkış
• 1800W Nominal Çıkış Gücü
• 2000W Çıkış Gücü(5 dakika için)
• Inrush Power < 4800W
• Verim > %90
• 3 Adet Fan İle Soğutma
• Hava Gürültüsü < 49 dBA
• Batarya Hot Swapping
• IP54 sızdırmazlık seviyesi
• Li-ion batarya ile tam yükte 5 dakika çalışabilme
• 32-21.5VDC batarya gerilim aralığı
• İzole RS232 Üzerinden PC arayüzü ile durum ve hata 

kaydı
• Giriş-çıkış gerilimi, sıcaklık, batarya kapasitesi 

durumlarını gösteren ön panel LED’leri
• İzole sıcaklık ve düşük batarya kapasitesi uyarı 

bağlantısı

Teknik Özellikler

• 14 Adet Yarı İletken Röle Modülü İle Güç Dağıtım 
Kontrolü 

• İzole besleme ve haberleşme özellikli yarı iletken röle 
görevini yapan modül kartı 

• Hem RS485 haberleşmesi hem de lojik kontrol ile 
mosfeti açıp kapatabilme 

• Akımı ve giriş-çıkış gerilimlerini, kart sıcaklığı gibi 
değerleri okuyabilmekte ve aşırı gerilim, aşırı akım, 
kısa devre, aşırı sıcaklık durumlarına karşı koruma 
sağlayabilme 

• Flash ile hata kaydı yapılabilme 
• Okuduğu değerleri RS485 haberleşmesi ile aktarabilme
• RS485 üzerinden yazılım güncellemesi yapabilme 
• Ters Gerilim Koruma 
• 100Mbit Ethernet ve İzole RS232 üzerinden PC 

Uygulaması İle Haberleşme ve Kontrol
• 180-330VDC ana giriş beslemesi ile çalışma
• 28VDC Kesintisiz Güç Kaynağı beslemesi ile çalışma
• KGK uyarı durumlarını algılayabilme ve KGK’yı       

açıp/kapatabilme
• Analog çalışma saati
• Devre kesici ve röle durumlarına göre LED göstergeleri
• Uyarı durumlarını LED ve buzzer ile verebilme
• IP54 sızdırmazlık seviyesi
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BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ

UZAKTAN KOMUTA SİSTEMİ BATARYA BİRİMİ

Pavotek güç elektroniği alanındaki bilgi birikimini batarya yönetimi alanında da zenginleştirmiştir. Yetkin 
uzman mühendislerimiz batarya yönetimi konusunda Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir. Torpidolarda 
kullanılmak üzere tasarlanan bir üründür. Ürünün içerisinde Batarya Yönetim Sistemi ve Güç Dağıtım Birimi 
yer almaktadır. Bunlar bataryayı, cell’leri, şarj durumunu, enerji tüketimini ve anahtarlama elemanlarını 
monitör etmektedir. 

TSK için üretilen Telsiz Uzaktan Komuta Sistemi (UKS) ürününde kullanılan batarya ek birimidir. Ürün, UKS 
birimini şebekeden bağımsız, Lithium bazlı bir akü üzerinden besler. Güç anahtarlama, batarya izleme, AC/
DC geçiş gibi özellikleri vardır. Pilin ömrünü uzatmak için optimal şarj etme prosedürlerinin uygulanmasını 
sağlamaktadır.

Teknik Özellikler 

• Üzerindeki AC/DC converter’ların çıkışları: 28 V (1,5 kW), 48 V (2,4 kW) ve 150 V 
(1,5 kW)

• 250 kW güç yönetimi.
• Maksimum akım 600 A
• Transient akım (5 dakika) 800 A

Teknik Özellikler 

• Maksimum 8 saat UKS cihazını çalıştırma.
• 85 – 265 V evrensel AC giriş.
• 18 – 30 V DC giriş.
• 16 W 1 A DC ve AC çıkış opsiyonları.
• Bünyesinde şarjör barındırmakta ve şarj 

olurken UKS birimini beslemektedir.
• Stand-by modda düşük güç tüketimi sağlar.

AKÜMÜLATÖR 
DENGELEYİCİ 
Kamyonlarda iki adet akümülatör 
kullanılmakta olup, araç ön panelde              
24V - 12V enerji kullanımını regüle etmek adına 
akülerin dengelenmesi sağlanmıştır. Bu sayede 
kamyon ve tonajlı araçlarda akülerin dengeli 
ve verimli kullanılması sağlanmıştır. 
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Almanya menşeli KSB firması ile ortaklaşa 
üretilen Su Pompası ve Hidrofor Motor Sürücüsü, 
enerji verimliliğini artırmakta olup Türkiye’nin 
ihracatına önemli katkı sağlamaktadır. 
Kartların, ClassB yazılım ile IEC60335 Avrupa 
güvenlik onayı alınmıştır. Yüksek verimli sürüş 
teknolojisiyle, geniş hız aralıklı değişken hız 
kontrolünü ve akış tahmini, sabit, değişken ve 
adaptasyonlu basınç kontrollerini birleştirerek 
enerji maliyetlerinden maksimum tasarruf sağlar. 
Yüksek verimlilik ve düşük titreşim için 3 fazlı 
stator sargısı ve patentli yüksek verimli rotor 
yapısı kullanılmıştır. ErP 2015 gibi enerji verimliliği 
düzenlemelerinin gereksinimlerini fazlasıyla 
karşılayan maksimum enerji verimliliği ile 
geleceğe yönelik tasarım gerçeklenmiştir.

KSB PROJELERİ: SU 
POMPASI VE HİDROFOR 
MOTOR SÜRÜCÜSÜ

MOTOR KONTROL KARTI

Su Pompası Motor Kontrol Kartı, hem standalone 
su pompalarında hem de OEM su pompalarında 
kullanılabilmektedir. Avrupa Birliği kanunlarınca 
bu tür ürünler için mecburi hale getirilen enerji 
verimliliğini sağlar niteliktedir.

• Yüksek verimli sürekli mıknatıslı senkron motor.
• Maksimum 62W ya da maksimum 150W giriş gücü.
• Sensörsüz alan yönlendirmeli (FOC) kontrol 

yöntemi ile yüksek verimli motor sürüşü.
• Basınç veya akış sensörü olmadan fark basıncının 

sensörsüz algılanması ve kapalı çevrim kontrolü. 
• Sabit basınç kontrol programı.
• Sabit hız kontrol programı.
• Sabit güç kontrol programı.
• Oransal basınç kontrol programı.
• Ecomatch özelliği sayesinde su sisteminin optimum 

çalışma noktasının otomatik bulunması sonucu 
sağlanan yüksek tasarruf.

• Gece modu sayesinde enerji tüketiminin 
azaltılması.

• Standalone pompalar için özel tasarım LED ekran 
ve kontrol butonları içeren HMI kartı.

HİDROFOR
MOTOR KONTROL KARTI

Hidrofor projesi, Enerji Verimli Hidrofor Sürücü 
olarak da tabir edilmektedir. 1,1 kW vektör 
kontrollü enerji verimli motor kontrol ve MMI 
projesi olup tasarımı çalışmaları devam 
etmektedir.

• Yüksek verimli sürekli mıknatıslı senkron motor.
• Maksimum 2.7kW giriş gücü.
• Sensörsüz alan yönlendirmeli (FOC) kontrol 

yöntemi ile yüksek verimli motor sürüşü.
• 4 – 20 mA çıkış basınç sensör kullanımına 

uygun, çıkış basıncının kapalı çevrim kontrolü.
• Sabit çıkış basıncı kontrol programı.
• Standalone pompalar için özel tasarım LED 

ekran ve kontrol butonları içeren HMI kartı.
• 50m hidrofor sistemlerine uygun basınç.
• Akış kontrolü.
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Askeri Platformlar için Güç Dağıtım Birimi, zengin 
giriş ve çıkış özellikleri ile farklı kullanım alan-
larında, farklı özelliklerde konfigure edilerek kul-
lanılabilir. 9-36VDC gerilim aralığında çalışarak 
9-36VDC ve 180-300VAC dağıtım yapabilir, dahili 
24VDC, 12VDC ve 5VDC izole ve regüle çıkışlara 
sahiptir. 

Cihaz MIL-STD-461G, MIL-STD-810G,
MIL-STD-1275D standartları için cihaz özelinde 
tanımlanmış şartları sağlamaktadır. Ters ve 
yüksek DC giriş gerilim korumasıyla yüküne ve 
kendisine zarar gelmeyecek şekilde tasarlan-
mıştır. DC dağıtımında kanal bazında akım sınırı 
ile koruma sağlamaktadır. 

Cihaz içerisinde kartlar arası haberleşme RS485 
ile sağlanmaktadır. Ethernet ve RS422 arayüzleri 
ile dışarıdan kod güncellemeleri, konfigürasyon 
değişimleri ve sistem takibine izin verilmektedir. 
Cihaz konfigürasyonu ve alt kart kodları, haber-
leşme arayüzleri ile dışarıdan izlenebilir ve gün-
cellenebilirdir. 

Önyüzünde şebeke ve jeneratör için 2AC girişi 
bulunmaktadır. Giriş seçimi için seçim şalteri ve 
jeneratör kontrolünü sağlayan Jeneratör Uzak 
Komuta Birimi bulunmaktadır. 

Teknik Özellikler

• Çalışma Gerilimi: 9-36V DC (Ters Gerilim ve 
Yüksek Gerilim Koruması), 180V AC ile 300V AC 
arasında (AC/DC Akım ve gerilim ölçümü)

Cihaz Çıkış Özellikleri

• 6 Adet - 45A akım sınırlı DC çıkış
• 12 Adet - 15A akım sınırlı DC çıkış
• 1 Adet - 24V 120W Regüle ve izole DC çıkış
• 2 Adet - 12V 60W Regüle ve izole DC çıkış
• 2 Adet - 5V 15W Regüle ve izole DC çıkış
• 2 Adet - 100A Devre Kesici korumalı DC çıkış
• 3 Adet - 50A Devre Kesici korumalı DC çıkış
• 1 Adet - 10A Devre Kesicili AC çıkış
• 1 adet - 20A Devre Kesicili AC çıkış
• 1 Adet - 30A Devre Kesicili AC çıkış
• 2 Adet - 40A Devre Kesicili AC çıkış

PALETLİ ARAÇ ASKERİ 
GÜÇ DAĞITIM BİRİMİ

TESİS TİPİ GÜÇ DAĞITIM 
BİRİMİ (28 VDC)
Geniş Tesis Platformları için Güç Dağıtım Birimi, 
zengin giriş ve çıkış özellikleri ile farklı kullanım 
alanlarında, farklı özelliklerde konfigure edilerek 
kullanılabilir. 28VDC +/- %10 ve 220VAC +/- %10  
gerilim aralığında çalışarak dağıtım yapmaktadır. 
Cihaz MIL-STD-810G standartları için cihaz 
özelinde tanımlanmış şartları sağlamaktadır. 
DC ve AC dağıtımında kanallar için farklı akım 
değerlerine sahip devre kesicilere sahiptir. 

Teknik Özellikler

• Çalışma Gerilimi: 28VDC +/- %10 ve
   220VAC +/- %10  

• Sıcaklık
   • Yüksek Sıcaklık: Metot 501.5, Prosedür I           
      (Prosedür II (İşletme, Çevre Sıcaklığı +44°C)
   • Düşük Sıcaklık: Metot 502.5, Prosedür II
      (İşletme, Çevre Sıcaklığı: -5°C)
• Nem : Metot 507.5, Prosedür II Figür 507.5-7
• Titreşim : Metot 514.6 Kategori-20 Prosedür-I,
   Şekil 514.6C-3 her üç eksende ikişer saat,
   fonksiyonel test
• Mekanik Şok : Metot 516.6,
   Prosedür I - Fonksiyonel Şok, 20g 11ms, testere
   dişi dalga, üçer defa her iki yönde ve her üç
   eksende
• Yüksek İrtifada Çalışma : Metot 507.5,
   Prosedür II Figür 507.5-7, % 95 bağıl nem
   (yoğuşmasız)
• Cihaz çıkış özellikleri
   • 8 Adet - 20A Devre Kesici Korumalı DC Çıkış
   • 9 Adet - 5A Devre Kesici Korumalı AC Çıkış
• Ağırlık: 17Kg
• Boyutlar: 19” RACK 4U
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Lojistik şirketlerinin depolarındaki ağır yüklerin 
insansız taşınması için tasarlanan otonom 
araçtır. Ambarlarda ve depolarda operatöre yük 
taşımasına gerek kalmayacak şekilde yardımcı 
olan, operatörü 30cm’den maksimum 7km/h 
hızla takip edip, yükleri konumlandırmasında 
destek olan yarı otonom veya otonom araçlardır.

Skid-steer yöntemiyle direksiyona gerek 
duymaksızın manevra yapabilen yarı otonom 
araç, 4 PMSM motoru ve incremental encoder 
sensörlü FOC elektronik kontrol kartlarına 
sahiptir. 

Görüntü işleme, operatör takip algoritmasını 
içeren ana kontrol kartı, Lidar ve kamera 
sensörlerini birlikte kullanılmaktadır.

Yerli ve milli servo motor ve sürücü geliştirme 
kapsamında, yedi farklı güç seviyesine uygun 
modüler Permanent Magnet Senkron Motor 
(PMSM) elektronik kontrol kartlarının tasarlanıp, 
gerçeklenip, servo motorlarla birlikte çalıştırılıp, 
performans ölçümlerinin yapılması, yük, 
hız, pozisyon, açı hedeflerinin sağlanması 
konusunda çalışıyoruz.

Bu kapsamda tek faz girişli, giriş katında aktif 
PFC’li servolar 3 fazlı olarak 4500W-9000W 
arasında gerçekleyebilmekteyiz.

Harici PFC ile çalışan Servo sistemlerdeki 
yeteneklerimiz şu şekildedir:

• NXP ARM M4 MKV46F128VLL16 168Mhz, 
128k Flash, 24k RAM mikrokontrolör ile PMSM 
vektör kontrol ile hız, pozisyon ve açı kontrol 
uygulamaları.

• Infineon TLE5012B Giant Magneto Resistive 
(GMR) artımlı 4096 adım enkoder, indexli ve reset 
ile birlikte absolut pozisyon bilgisi.

• Artımlı 2048 adım optik Enkoder, hizalama ile ilk 
konumlandırma.

• Offset ölçümü ve çalışmaya set edilip 
eklenmesi, üretim sonrası kalibrasyon modu.

SERVO MOTOR 
SÜRÜCÜSÜ

YARI OTONOM/
OTONOM ARAÇLAR
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Nesnelerin İnterneti (IoT)
ve Akıllı Sistemler

Pavotek olarak, ülkemizde 
ve dünyada Nesnelerin 
İnterneti teknolojisinin 
geliştirilmesi sürecinde 
öncü rolümüzle yer 
almaya devam edeceğiz.

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE AKILLI SİSTEMLER

Yakın zaman önce hayatımıza giren ve 
yaşamımızın tüm alanlarına derinlemesine 
nüfuz eden bilgisayar ve internet teknolojileri, 
Nesnelerin İnterneti ile şekil değiştirmektedir. 
2022 senesine kadar internete bağlı ‘nesnelerin’ 
sayısının 50 milyarı geçeceği tahmin 
edilmektedir. Sensörlerden toplanan ve işlenen 
veri derinlemesine öğrenme ve yapay zeka 
algoritmaları ile buluştuğunda, ortaya müthiş 
bir potansiyel çıkmaktadır. Özetle, Nesnelerin 
İnterneti dünyamızı ve içerisinde yer alan her 
şeyi, bir yazılım tasarımcısının sahip olduğu 
esneklikle şekillendirebilmeyi ve yönetebilmeyi 
sağlayacaktır. 

Nesnelerin İnterneti beraberinde bazı zorluklar 
da getirmektedir. Düşük kapasiteli gömülü 

sistemler zorlu koşullarda uzun süre hatasız ve 
düşük enerji tüketimiyle çalışabilmeli, üretim ve 
işletme maliyetleri düşük olmalıdır. Cihazların 
gelişmiş haberleşme özellikleri olmalıdır. Çok 
sayıda cihazı yönetebilen ve üretilen büyük 
veriyi işleyebilen merkezi yazılım platformları 
gereklidir. Bu yapılırken bilgi güvenliğinden ödün 
verilmemesi de şarttır. 

Pavotek olarak, ülkemizde ve dünyada 
Nesnelerin İnterneti’ne geçişin öncüleri arasında 
yer almakta kararlıyız. Kısa sürede perakende 
sektörüne yönelik merkezi fiyat etiketi yönetim 
sistemi, kişi ve envanter takip sistemleri, giyilebilir 
bilgisayarlar, otonom araçlar ve akıllı enerji 
dağıtım şebekelerine yönelik çözümler gibi bu 
alanda çok sayıda ürün geliştirmiş durumdayız. 
Kendi işletim sistemimiz PavOS, modüler 
yazılım ve donanım kütüphanelerimiz, zorlu 
ortamlarda bile çalışabilen gömülü elektronik 
cihazların tasarımı ve üretilmesi konusundaki 
deneyimimiz ve merkezi kontrol yazılımı 
geliştirme konusundaki yetkinliğimiz ile dünyayı 
değiştirecek yeni projeler geliştirmeye hazırız.

Üzerine entegre edildiği nesnenin anlık takibini 
gerçekleştirmektedir. Envanter Takip Cihazı, 
toplayıcı ile çift yönlü olarak haberleşme 
yeteneğine sahiptir. Ek olarak envanter takip 
sistemindeki merkez yazılım sayesinde cihazın 
içindeki hafıza birimi ile kartın kimlik bilgileri, 
konum bilgileri vb. verileri toplar, analiz eder ve 
geriye dönük rapor alabilir.

•  Bluetooth teknolojileri sayesinde düşük pil 
tüketimi sağlamaktadır. 

•  Her türlü mekanik yapıya monte edilebilmektedir. 
•  Merkezi yazılım üzerinden alan bazlı 

yetkinlendirme ve anlık takip yapılabilmektedir. 

ENVANTER TAKİP SİSTEMİ
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Firmalara gelen ziyaretçilerin, bulunduğu alanlardaki tüm hareketlerini gerçek 
zamanlı olarak geliştirdiğimiz web tabanlı IoT Platformu üzerinden takip etmeyi sağlar. Ziyaretçi Takip 
Sistemi’nde yasaklı ve izinli bölgeler IoT Web Tabanlı Platformu’muzdan tanıtılabilmektedir. Böylelikle 
ziyaretçiler, hem ziyaretçi kartlarının yetkilendirildiği alanlardayken hem de yasaklı alan geçişlerinde 
takip edilmiş olur. Yetkisi olmayan alanlarda ziyaretçi kartının üzerinde kırmızı led yanmaktadır. Aynı 
zamanda ekranda alan ihlalinde bulunduğu bir uyarı yazısı çıkmaktadır. Yasak bölge uyarısı, ilgili güvenlik 
personeline, ihlalde bulunan ziyaretçinin bilgisini IoT platformu üzerinden verilmektedir.

ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ

Firma içerisinde personellerin bulunduğu alanlardaki tüm hareketlerini eş zamanlı 
olarak geliştirdiğimiz web tabanlı IoT Platformu üzerinden takip edilmesini sağlayan 
sistemler bütünüdür. Personel kartları geliştirdiğimiz şarj üniteleri ile tekrar şarj 
edilebilmektedir. Şirketlere, personellerinin turnikelere temas etmeden sadece kartları 
üzerinde taşıyarak giriş çıkış yapma imkanı sunmaktadır. Teknik özellikleri ziyaretçi 
kartındaki e-ink ekran özelliği, buton, batarya ve şarj yapısı haricinde ortaktır. Ek olarak 
ivme sensörü yeteneği bulunmaktadır.

Personel Geçiş Sistemimizle, personelinizin giriş-çıkışını temassız hale getirirken, 
suistimal etmeye açık başkası yerine kart okutmanın da önüne geçebilirsiniz. Giriş-
çıkış saatlerini günlük, haftalık, aylık olarak filtreleyip anlık konum takibi yapabilirsiniz.

Yiyecek - içecek, elektronik, teknoloji mağazalarında kullanılan kağıt etiketler 
günümüz teknolojisiyle yerini elektronik etiketlere bırakmaktadır. Elektronik raf 
etiket sistemi mağazalardaki etiketleri akıllı hale getirmektedir. Elektronik etiket üzerinde yer alan ürün 
bilgileri merkezden gönderilecek veri ile güncellenir. Böylece merkezden kullanıcı tarafından herhangi bir 
değişiklik yapıldığında anında tüm etiketlere ulaşmış olur. Herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan ilgili 
ürüne ait etiket yeni bilgi ile güncellenir. Böylelikle kağıt raf etiketlerinin kullanımındaki vakit kaybı önlenir 
ve kağıt israfı önlenerek doğaya katkıda bulunulmaktadır. İnsan kaynaklı hatalar böylelikle önlenmiş 
olacaktır.

3 farklı versiyonda (1.9”, 2.7”, 4.2”) bulunan buton özelliği sayesinde müşteriler ya da kullanıcılarla 
etkileşime geçilebilir. Örneğin, mağaza içerisinde bulunan ürünlere bağlı etiketlerde butona basılarak, 
ürünün anket değerlendirmesi yapılabilir. Bunun gibi oluşturulacak birçok senaryo ile uç birim-toplayıcı 
arasında çift taraflı iletişim sağlanabilmektedir. Elektronik etiket, etiket toplayıcısı ve mağaza arayüzü 
biriminden(Linux tabanlı) oluşmaktadır.

AKILLI ELEKTRONİK ETİKET

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ 

Ziyaretçi Kartı Teknik Özellikleri

• Bluetooth Low Energy protokolü ile 2.4 GHz ISM
   bandında haberleşme.
• Ek özellik: RFID etiket.
• Lityum Polimer (LiPo) batarya ve Şarj devresi. 
• 1 adet LED. 
• 2.7 inç E-ink ekran.
• Ergonomik plastik alt birim.
• Sesli alarm özelliği.
• Özelleştirilebilir Buton.

Ziyaretçi Kart İstasyonu Teknik Özellikleri

• Ziyaretçi girişlerinde ekranın Ethernet
   haberleşmesiyle yazılması.
• 10’lu veya 30’lu 2 farklı şarj istasyonu seçeneği.
• Eş zamanlı tüm kartların şarj edilmesi.
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“İSTANBUL KALKINMA AJANSI’NIN DESTEKLEDİĞİ
MODÜLER AKILLI MEDİKAL İZLEME SİSTEMİ PROJESİ 

KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.”

“Modüler Akıllı Medikal İzleme Sistemi Projesi 1 Temmuz-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.

IBEACON ATEŞ ÖLÇER

iBeacon

Tıbbi amaçlı kullanıma uygun olan Pavelsis iBeacon 
Ateş Ölçer vücut sıcaklığını ölçmek için özel 
üretilmiştir. Kolay kullanım özelliğine sahip olan Akıllı 
Ateş Ölçer, civa gibi toksik madde içermediğinden 
güvenle kullanıma uygundur. 

Akıllı Ateş Ölçer cihazımızla hassas ölçüm 
sonuçlarınızı anlık olarak yüksek doğrulukla 
telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Uzun pil ömrüne 
sahiptir, uygulama üzerinden pil ömrü anlık takip 
edilebilir. Medikal yapışkanlı bantla vücuda temas 
ederek kullanıma uygundur. 

Ateş ölçer 1.2 saniyede ölçümünü tamamlar. Sıcaklık 
37,5 Cº’nin üzerinde her dakikada yeni ölçüm, 
altında her 5 dakikada bir yeni ölçüm almaktadır. 
Eğer 37,5 Cº aşılırsa, uygulama üzerinden sesli 
ikaz desteklenmektedir. Telefon/gateway/PC, ateş 
ölçerden 7 metre uzaklığa kadar ölçüm okuyabilir. 
Fahrenhayt değerlerinin gösterimi uygulama 
tarafından desteklenmektedir. 
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“İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
“Modüler Akıllı Medikal İzleme Sistemi Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının 
içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini 

yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı Pavelsis’e aittir.”

IBEACON SpO2 & NABIZ 
ÖLÇER

Cihaz iBeacon standartlarında ve Bluetooth 5.2 
teknolojisini kullanarak çalışmaktadır ve tüm 
platformlar ile uyumlu çalışmaktadır. Bulundurduğu 
optik sensör sayesinde kişinin nabzını ve kandaki 
oksijen seviyesini (SpO2) algılayabilmektedir. Optik 
Sensörün içerdiği Infrared, Kırmızı, Yeşil renkteki 
farklı dalga boyunda olan ledler sayesinde ölçüm 
hassasiyeti yüksektir.

Sensor ve Cihaz Özellikleri 

Ölçüm Şekli: Parmak ucu 
Sensör Tipi: Optik - IR LED 880 nm Sensör 
Optik Özelliği: Kırmızı LED 660 nm, Yeşil LED 537 nm

Bluetooth Özellikleri

• Bluetooth: Bluetooth 5.2,
   Bluetooth Low Energy 4.x ile uyumlu 
• Bluetooth protokolü: iBeacon 

Sensor Özellikleri

Hassasiyet;

• ±0.1°C – 20°C ile +50°C arasında 
• ±32°F – 50°F ile +122°F arasında ℉

Bluetooth Özellikleri

• Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.2 
• Bluetooth protokolü: iBeacon

Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 60 x 38 x 5.3 mm 
Ağırlık : 12 g 
Renk: Beyaz 
Pil: 1 adet CR2016 
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Günümüzde ortaya çıkan salgın sebebiyle kişiler arasında 
korumamız gereken sosyal mesafe önem kazanmıştır. 
Akıllı bileklik, özellikle halka açık alanlarda ve işyerlerinde 
enfeksiyon riskini azaltmak ve kullanıcılar birbirlerine çok 
yaklaştığında sosyal mesafeyi sağlamak için kullanıcıları 
titreşim ile uyarır. Ayrıca titreşimli uyarının yanı sıra ihlal 
sırasında yanacak kırmızı LED ile uyarı vermektedir. 
Bu sayede kişilerin sosyal mesafeyi korumasına yardımcı olmaktadır. 

Akıllı bileklik takan kişilerin kapalı alanlarda toplayıcılar(gateway) üzerinden konum takibi 
yapılabilmektedir. Ev ve yurtlarda karantinaya alınan kişilerin takibinde, işyerlerinde(ofis/fabrika), 
okullarda, otellerde kullanıcının anlık olarak takibini yapmakla beraber, kullanıcılar arasındaki mesafenin 
güvenliğini de sağlamaktadır. Bilekliği takan kişinin hareketli/hareketsiz durumunu takip ederek akıllı 
bileklik kullanıcılarını uzaktan anlık takip edebilirsiniz. Okullarda ve işyerlerinde giriş-çıkış takibi yapılarak, 
raporlanabilir. Afet durumlarında kullanıcıların toplanma alanlarında olup olmadığını tespit edebilir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında benzer senaryolarda kullanıcıların bilgilerini anlık olarak merkezi 
yazılıma bildirir.

Teknik Özellikler

• Bluetooth: Bluetooth 5.0 ile düşük enerji tüketimi
• Şarj olma süresi: 2 saat
• Pil ömrü: 72 saat
• Hareket, titreşim sensörü
• RGB LED
• IP67 – Su geçirmezlik, CE sertifikası
• Uzunluk: 26 cm
• Ağırlık: 25 g

Genel Özellikler

• 1,5 metre altında titreşim ve LED’li uyarı sistemi.
• Kapalı ortamda alan bazlı konum takibi.
• Turnikesiz giriş-çıkış raporlayabilme.
• Hareket sensörü ile kullanıcının hareketsiz kalma durumunda alarm mekanizmalarının oluşturulması.
• Personellerin acil durumda toplanma alanında olup olmadığının kontrolü.
• Öğrencilerin okula giriş-çıkış saatlerinin raporlanabilmesi.
• Temizlik ya da güvenlik personelinin çalışma noktalarında zamanında olup olmadığı bilgisi.
• Salgın sebebiyle karantinada kalması gereken kişilerin dışarı çıkmaları halinde alarm mekanizmalarının
   oluşturulması.

AKILLI BİLEKLİK
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IoT Toplayıcı (Gateway), multi-haberleşme 
protokollü olup, uçtan merkeze veya tam tersi 
olarak, veri aktarımını gerçekleştiren elektronik 
bir cihazdır. Uç birimlerle Bluetooth, merkezi 
birimlerle Wi-Fi ya da Ethernet üzerinden 
haberleşmektedir.

G1 (Gateway1) Genel Özellikler 

• 2 adet Bluetooth alıcı – verici. 

• 1 adet Wi-Fi 802.11 b/g alıcı verici. 

• Uç birim ve sunucu arasında transparan 
haberleşme. 

• Saha şartlarına uygun geniş besleme gerilim 
aralığına; ani gerilim yükselmeleri ve gerilim 
dalgalanmalarına karşı yüksek dayanıma sahiptir. 

• Güç, çalışma LED’i ve bağlantı durum LED’i ile 
kurulum kolaylığı sağlar. 

• Cihaz üzerinde ayrıca 1 adet RS-232 kanalı,       
2 adet izole giriş kanalı,  2 adet izole çıkış kanalı,  
2 adet 250V AC 2A çift kontakt röle bulunmaktadır. 

G2 (Gateway2) Genel Özellikler

• BLE 5.0 ve önceki versiyonları tarayabilme

• Wi-Fi, Ethernet haberleşmesi

• 3G/4G USB dongle ile sunucu bağlantısı

• TF data kartı ile verilerin saklanabilmesi

• DC 5V, 1A Micro-USB ile çalışma (POE)

• HTTP(SSL,TLS) MQTT(SSL,TLS)

• -25˚C ile 65˚C ortam sıcaklığında çalışabilme

• RGB LED ile çalışabilirlik kontrolü

• Ergonomik tasarım

• Boyut : 150 x 150 x 36 mm

• 2.4 GHz

• Açık alanda 90 m’ye kadar kapsama alanı

• Saniyede 300 reklam paketi toplayabilme

IoT TOPLAYICI BİRİMİ 
(GATEWAY)

65



NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE AKILLI SİSTEMLER

DRONE İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARI

Gök Alp Quadrator Drone

Gök Alp 2 kg’a kadar yük taşıma kapasitesine 
sahip olan Quadrator Drone olup, yüksüz halde 
1 saat ve yüklü halde ise 45 dakikaya varan 
uçuş süresine sahiptir. Açık halde boyutu 100 
cm x 80 cm x 20 cm, kapalı halde boyutu 50 
cm x 40 cm x 20 cm’dir. GPS/GLONASS uydu 
konumlama sistemi sayesinde otomatik kalkış, 
otomatik iniş, harita üzerinden işaretleyerek 
otomatik sürüş, otomatik eve geri dönme 
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Maksimum 
1.5 metre GPS konum doğruluğu içerir. Açık 
alanda ve görüş hattında 10 km kontrol ve 
görüntü mesafesi bulunmaktadır. Maksimum hızı 
yaklaşık 10 m/s’dir. Kamera görüntü aktarımı 
ile ekrandan canlı görüntü aktarımı özelliklerine 
sahiptir. Tek operatör ile kullanılabilme özelliği 
bulunmakta olup, faydalı yük değişim özelliği 
sayesinde birçok nitelikli ürün taşıma yeteneği 
sağlanmaktadır.

Gök Alp drone sistemleri 
ağırlıklı olarak faydalı 
yükün bir noktadan 
başka noktalara otonom 
taşınmasını sağlayacak 
modüler sistemlerden 
oluşmaktadır. Gök Alp 
drone sistemlerimiz 
endüstriyel, askeri, sağlık, 
tarım, çevre sağlığı 
ve lojistik alanlarında 
aktif hizmet verebilme 
yeteneklerine sahiptir.
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Gök Alp Vtol Drone

Vtol Drone dikey kalkış, yatay uçuş özellikli       
4-6 m kanat uzunluğunda geniş kanatlı drone 
olup, 15 km’ye kadar mesafeden yüksek 
hassasiyetli konum tespiti imkanı sunar. 20 kg’a 
kadar faydalı yük taşıyabilen Vtol dronun uçuş 
süresi 2 saattir. 

Gök Alp Vtol Drone’larımız özel nitelikli 
görevlerde otonom insansız hava araçları olarak 
görev almaktadır. Yapay zeka teknolojisi ile 
güçlendirilen otonom sistemlerimiz sayesinde 
farklı alanlarda yüksek başarımlı hizmetler 
sağlanabilmektedir.
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X-ray; kişilerin üzerindeki manyetik ve manyetik 
olmayan metal objelerin (ateşli silah, her türlü 
kesici, parçalayıcı madde, vb.) tespitine yarayan, 
bina içi / dışı kullanımlarına uygun, panel tipi 
“Kapı Tipi Metal Detektörünün (Walk-Through 
Metal Detector)”  üretmekteyiz. Elektromanyetik 
uyumluluk testlerinden (EMI-EMC),  WTMD, NJI 
Standartlarına uyumlu, CE sertifikalı, IP sertifikalı 
olarak güvenlik ve dayanıklılık gereklilikleriyle 
hamileler, kişisel tıbbi elektronik cihaz (işitme 
cihazı, kalp pili vb.) taşıyan insanlara zarar 
vermeyecek ve bu cihazların fonksiyonlarını 
bozacak şekilde etkilememektedir. İki veya daha 
fazla detektör birbirlerinin çalışma fonksiyonlarını 
bozucu etki göstermeden çalışmaktadır. Aynı 
zamanda cihaz elektronik(USB disk, RFID Kartlar, 
CD/DVD vb.) ve manyetik medyaya(manyetik 
kaset ve disketler, vb.) zarar vermemektedir.

Cihazın hafızasında en az 5 adet uluslararası 
güvenlik standardı bulunacak ve istendiğinde 
cihazlar direkt bu standartlara set 
edilebilmektedir. X-ray Metal Detektör, çevrede 
bulunan aşırı miktardaki metallerden ve parazit 

sinyallerinden etkilenmemesi için gerekli her türlü 
önlem alınmış olacaktır. Baz istasyonu, radar, 
telsiz, yürüyen merdiven, döner kapı, asansör 
girişleri yakınlarında ve kapalı dar betonarme 
bina içi koridorlarda (cezaevi girişleri gibi) 
etkilenmeden çalışmaktadır. Cihaz çok algılama 
bölgeli (multizone) olacak şekilde ışıklı alarm 
sinyali sadece metal objenin geçtiği bölgeden 
alınacaktır. Bölge sayısı 20+20+20=60 olacaktır.

Havalimanları yurtiçi-yurtdışı ziyaretçi giriş 
kapılarında, cezaevleri ve emniyet birimleri 
giriş-çıkışlarında yüksek güvenliğin kritik olduğu 
yerlerde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 
Düşük miktarda istenmeyen yanlış alarm oranıyla 
mükemmel ayrımcılık, normal miktarda anahtar, 
bozuk para, kemer vb. cepleri boşaltma ihtiyacını 
ortadan kaldırır. Kişileri ve nesneleri 18, 33 veya 
60 parçaya bölerek birbirinden bağımsız olarak 
bu hücrelerin herhangi bir istenmeyen silah, 
kaçakçılık malzemesi tespiti yapabilmekteyiz. 
Bunu yaparken X-ray cihaz hassasiyetini 
kemer, anahtar, saat, bozuk para gibi zararsız 
nesnelerin cihazdan önce çıkarılmasına gerek 
kalmadan ve yanlış üretilmesinin önüne geçilerek 
yapılmaktadır.

Akıllı sayaç özelliği sayesinde giriş ve çıkış yapan 
kişi sayısını ölçebilmektedir.

KAPI TİPİ METAL 
DEDEKTÖR

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE AKILLI SİSTEMLER
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İLETİŞİM VE KONTROL SİSTEMLERİ

Platform bağımsız 
çalışabilen ürünler 
konusunda Pavotek 
olarak çalışmaktayız.

İLETİŞİM VE KONTROL SİSTEMLERİ

Kara, hava ve deniz platformlarında kullanıma 
uygun askeri amaçlarla dayanımı yüksek, 
sistemin yönetimsel/kontrol fonksiyonlarını 
üzerinde bulunduran, istenilen çevre birimlerine 
uyumlu (USB, Ethernet, RS485 vb.) kablolu ve 
kablosuz haberleşme protokollerine haiz kontrol 
ve kumanda birimleri konusunda uzmanlığımız 
bulunmaktadır. Çevresel koşullardan sıcaklık, 
nem, toz, şok, su sızdırmazlık testlerini askeri 
standartlarda sağlayan, platform bağımsız 
çalışabilen ürünler konusunda Pavotek olarak 
çalışmaktayız.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki ihtiyaçlarını 
karşılamak için geliştirilen Güçlendirilmiş 
Dizüstü Bilgisayarların, her türlü saha 
koşullarına dayanıklı ve su geçirmezlik özelliği 
bulunmaktadır. Üzerlerine Linux ve Windows 
işlerim sistemi yüklenebilmektedir. Ayrıca, 
askeri platformlarda iletişim ihtiyaçları için ve 
hedefleme sistemleri gibi belli uygulamaların 
çalıştırılmasında da kullanılmaktadırlar. Ürün, 
Fırtına Topları, Altay Tankı, Kirpi ve MİLGEM gibi 
birçok platformda kullanılmaktadır.

• Taktik sahada kullanıma uygun yeni nesil Intel 
Core i7 işlemcili, yüksek performanslıdır

• Zor arazi koşullarına dayanıklı, elde, masa 
üstünde ve tekerlekli/paletli araçlara monte 
edilerek kullanıma uygun ergonomik bir yapıya 
sahiptir

• Askeri dairesel konektörlerde Güç, Gigabit 
Ethernet, 2 adet RS232/RS422, 3 adet USB 2.0, 
VGA/DVI ve ses arayüzü vardır

• Özel askeri uygulamalar geliştirmeye 
imkan veren, 2 adet dahili donanımsal PMC 
genişleme yuvası

• LED arka aydınlatmalı fonksiyon tuşları, 
QWERTY tuş takımı, işaretleyici ve dokunmatik 
ekranı ile gelişmiş bir kullanıcı cihaz arayüzü 

• Intel Core i7 İşlemci
• 4GB DDR3 RAM
• En az 32 GB sökülüp takılabilir 1.8” SATA Flash 

Disk (SSD) - 8.4”, 800x600 TFT LCD, LED Arka 
Aydınlatma

• Dokunmatik Ekran
• 3xUSB 2.0
• 1xGigabit Ethernet
• 2xRS232/RS422 Seri kanal
• VGA/DVI, Ses Arayüzü
• Dahili 2xPMC Slot ve Dahili Hoparlör
• Dahili GPS (Opsiyonel)
• Windows 7 Embedded / 10 İşletim Sistemi 

desteği
• Yüksek Kapasiteli Li-Ion Pil Bloğu (Opsiyonel)
• İşaretleyici ve Arka Aydınlatmalı Tuş Takımı
• 10-32V DC MIL-STD-1275D Korumalı Güç Girişi
• Boyutlar : 240 mm x 240 mm x 61 mm (ExBxD)
• Ağırlık < 3Kg

GÜÇLENDİRİLMİŞ
DİZÜSTÜ
BİLGİSAYARLAR
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TELSİZ UZAKTAN 
KOMUTA SİSTEMİ (UKS)

EL KONTROL ÜNİTESİ

Uzak Komuta Sistemi, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları 
özelinde ağlar üzerinden, mesafeden bağımsız olarak 
telsizin uzaktan kontrolünü sağlayan IP tabanlı Uzak 
Komuta Birimi ve Yerel İletişim Birimi’nden oluşan 
kontrol cihazları bütünüdür. Geliştirilen modern 
tasarımı sayesinde tek bir telsiz komuta birimi, 
Uzak Komuta Birimi veya Yerel İletişim Birimi olarak 
kullanılabilir olduğu gibi, aynı cihaz yazılım tabanlı 
olan, hem V/UHF deniz telsizini hem de HF kara 
telsizini kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Uzak 
Komuta Sistemi, birden fazla Uzak Komuta Birimi 
tarafından telsiz fonksiyonlarını takip edebilir, VoIP 
iletişimini dinleyebilir, her seferde bir birim olacak 
şekilde komuta edilebilir durumda tasarlanmıştır. Uzak 
Komuta Birimi farklı tip telsizlerin işlevlerini tek ekran 
üzerinden gözlemleyebilmektedir. Bir Uzak Komuta 
Birimi, birden fazla Yerel İletişim Birimi ile bağlantı 
kurarak; farklı tip telsizleri eşzamanlı dinleyebilir.

Zorlu çevre koşullarında çalışabilecek 
(titreşim, şok, yağmur ve toz) ve yüksek sıcaklık 
dayanımına sahip ve hafiftir. Sistemlerin uzaktan 
kablolu komuta birimidir.

Jammer Kontrol Birimi, askeri sistemlerin uzaktan 
kablolu komutasını sağlamak amacıyla üretilmiş 
bir kullanıcı arayüzüdür. Taşınabilir RF Aktif 
Köreltme/Karıştırma Sistemi ve Yazılım Tabanlı 
Karıştırma Sistemi birimlerini kontrol etmek 
amaçlı tasarlanmıştır. Sistem durumunun sürekli 
izlenmesi, operatöre sistemi işletmek için gerekli 
bilgilerin (mod, durum, uyarılar, güç seviyeleri, pil 
gücü, sıcaklık ve arızalar) sağlanması LCD Ekran 
aracılığıyla sağlanır. 

Jammer Kontrol Birimi, 12 adet ikaz LED’i, 8 adet 
önceden programlanmış ve 8 adet genel amaçlı olmak üzere 16 tuşlu tuş takımı ve arkadan aydınlatmalı 
4×20 karakter LCD ekrandan oluşmaktadır. RS422 üzerinden komuta edeceği sistemle haberleşerek 
kullanıcının girdiği bilgileri sisteme aktarır ve sistemden gelen ikaz ve uyarı bilgilerini kullanıcıya sesli 
olarak, yazılı olarak ve/veya LED yardımıyla aktarır.
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IKP (Integrated Keyboard Panel) ve DED 
(Data Entry Display) sabit kanatlı platformda 
kullanılacak olan aviyonik arayüz birimleridir. 
DED, pilota alfa-nümerik gösterge aracılığıyla 
veri gösterimini sağlayan birimdir. Milli Görev 
Bilgisayarları ve IKP ile çift yönlü olarak 
haberleşerek uyarı ve verileri görüntülemeyi 
sağlar. IKP pilot girişlerini DED’e aktaran tuş 
takımı birimdir. IKP ve DED NVIS Green-B 
uyumlu birimlerdir. IKP-DED’in haberleşme 
arayüzleri EIA-RS-485 standardındadır. 
IKP-DED kendi içinde fonksiyonlarını test 
edebilecek test alt yapısına sahiptir.

KLAVYE ENTEGRELİ 
PANEL ve VERİ GİRİŞ 
EKRANI

Tek-Er Komuta Kontrol Sistemi giyilebilir 
bir bilgisayar olarak PAVOTEK tarafından 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerine bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın 
kullanımı için geliştirilmiştir. 

Uç bileşenler;

• Kulaklık/Mikrofon Takımı
• COTS Akıllı Gözlük
• Kablosuz PTT Birimi
• Bataryalar
• Sistem Yönetim Birimi
• COTS Akıllı Saat
• COTS Akıllı Telefon

GİYİLEBİLİR SİSTEMLER
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PANEL PC/ARAÇ INFOTAINMENT EKRANI

76

Binek/Ticari otomobil ve otobüsler, telefon, TV, beyaz eşya gibi elektronik cihazlar gibi akıllı ve dış dünyaya 
erişilebilir hale gelmektedir. Hem sürücü hem de yolcular için dokunmatik, internete girebilen, telefonla 
eşleşip görüşmelerin ve telefon ekranının yansıtılabildiği (Bluetooth, Wi-Fi entegreli) “Panel PC Infotainment 
Ekranları” yapabilme kabiliyetindeyiz. 

Araçlar Wi-Fi ağına panel vasıtasıyla bağlandıktan sonra PC ekran üzerindeki aplikasyonlar yoluyla 
navigasyon hizmetleri, İnternet radyosu ve müzik servislerini ve aracın dahili İnternet tarayıcısını kullanma 
olanağı elde etmektedir. Yolcu eğlence paneli olarak kullanılabilmektedir, cihaza film/dizi paketleri, müzik 
listeleri ve oyunlar aplikasyon olarak yüklenebilmektedir.

İLETİŞİM VE KONTROL SİSTEMLERİ



ENDÜSTRİYEL TABLET Savunma sanayi için geliştirdiğimiz askeri 
bilgisayar ürün ailesinden elde edilen bilgi 
birikiminden (know-how) yola çıkarak ürettiğimiz; 
tablet cihazı, zorlu çevre şartlarına (toz, sıvı 
etkileşimi, sıcaklık, soğukluk, serbest düşme vb.) 
dayanıklı endüstriyel kullanıma uygundur. 

Özel mekanik tasarımımızla ıslak veya tozlu 
ortamlara tam dayanıklı cihaz, -20°C ve +60 °C 
arasında stabil ve yüksek performanslı olarak 
çalışabilmektedir. Dokunmatik ekran kullanıcının 
ihtiyacına göre eldiven veya çıplak elle kullanıma 
da uyarlanabilmektedir.

Teknik Özellikler

• Intel i7-5650U (2 x 2.2 GHz) İşlemci
• 10.1” Dokunmatik Ekran
• Windows Embedded Standard 7, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 / IoT,  Linux İşletim 
Sistemi desteği

• 4GB / 8GB DDR3 RAM
• 32GB / 64GB / 128G SATA Flash Disk (SSD)
• 2 x 1 Gigabit Ethernet
• 3 x USB 2.0
• Boyutlar : 40 mm x 102.1 mm x 195.4 mm
• Dahili Batarya
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www.pavotek.com.tr

“Fikirlerin Teknoloji İle Buluşma Noktası”

AR-GE

Teknopark İstanbul 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi, Ar-Ge Binaları 
1.Blok Zemin Kat, 34912                                            
Pendik / İstanbul 

T   +90 (216) 354 72 86
F   +90 (216) 354 76 77 
E   satis@pavotek.com.tr
E   info@pavotek.com.tr

FABRİKA
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