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KIO (Klemsan Internet Objects) 
MODÜLLERİ VE ÖZELLİKLERİ 



Gelişmiş Raporlama Modülü

Gelişmiş İzleme Modülü

Faturalama Modülü

Sensör ve I/O Modülü

WEB SCADA Modülü

Mobil Uygulama

Enerji Verimliliği (ISO 50001) 
Modülü

Çok Koşullu Durum Modülü

Standart Modül

KIO’NUN MODÜLLERİ

Veri Aktarma Modülü



Gelişmiş Raporlama Modülü

Gelişmiş raporlama modülü ile zamanlanmış rapor kurabilir, bütçe, 
hava durumu ve regresyon analizi raporları alabilirsiniz.



Gelişmiş İzleme Modülü

Gelişmiş izleme modülü ile farklı lokasyonlarda yer alan cihazları 
haritadan takip edebilir, enerji verimlilik ve birim maliyet hesabı, 
cihaz ya da organizasyon bazlı tüketim karşılaştırması yapabilirsiniz.



Faturalama Modülü

Parametrik yapıda oluşturulan 
fatura tarifelerine göre fatura 
oluşturabilir, cihazlarınızın 
dönemlere ait fatura tutarlarını 
görebilir, kesilen faturalar için 
tahsilat yapabilirsiniz. Ödemesi 
yapılmamış faturalar için cihazların 
enerji kesme işlemini faturalama 
modülü ile sağlayabilirsiniz.



Sensör ve I/O Modülü

Sensörleri ve uzaktan yönetilebilir giriş/çıkış birimlerini bu modül ile 
yönetebilir ve bu cihazlara alarm kurabilirsiniz. Sensör verileri üzerinden dört 
işlem uygulayarak türetilmiş değer yaratabilirsiniz. Türetilmiş değerler 
üzerinden de alarm kurabilirsiniz.

Sensör İzleme Giriş/Çıkış Birimi Kontrol



WEB SCADA Modülü (1)

SCADA sistemini web ortamına taşıyabilir, kolaylıkla web üzerinden 
cihazlarınızı SCADA mantığı ile yönetebilirsiniz. Cihazlarınız için alarm 
kurabilir, çeşitli grafiklerle SCADA ortamınızı zenginleştirebilirsiniz. Verilerin 
değişimini SCADA sistemine benzer şekilde anlık olarak görebilirsiniz.



WEB SCADA Modülü (2)

OPC UA* fabrika otomasyonuna iki önemli yarar sağlar: 
·  Fabrikada SCADA sistemi yoksa, ancak başka protokoller (IEC-104, 101) 
kullanılıyorsa , KepWare EX (OPC UA için protokol dönüştürücü yazılım) 
kurmamız gerekir ve bu sayede farklı protokollerden veri almaya başlarız. 
· Fabrikada OPC UA destekli bir SCADA sistemi varsa, OPC standardına sahip 
SCADA sisteminden verileri kolayca alabiliriz. Bu durumda SCADA sisteminin 
OPC UA'yı destekliyor olması önemlidir.

(*) - OPC Unified Architecture (OPC UA), endüstriyel otomasyon için OPC Vakfı tarafından geliştirilen 
makineden makineye iletişim protokolüdür. Başlıca özellikleri:
- Veri toplama ve kontrol için endüstriyel ekipman ve sistemler ile iletişim kurmaya odaklanır 
- Açık – ücretsiz kullanılabilir 
- Çapraz platform - bir işletim sistemine veya programlama diline bağlı değil 
- Servis odaklı mimari (SOA) 
- İçsel karmaşıklık - spesifikasyonlar 14 belgede 1250 sayfadan oluşuyor 
- Sağlam güvenlik



Mobil Uygulama

Cep telefonu ya da tablete indirilen mobil uygulama ile 
işletmenizin enerji verilerine kolayca ulaşabilirsiniz.



Energy Verimliliği (ISO 50001) Modülü

Enerji ölçme planı ile tüm noktaların kontrolünü sağlarken karbon salınımı 
ve TEP hesabı ile çevre yönetim sistemine de yardımcı olabilirsiniz. Enerji 
performans göstergeleri ile enerji noktalarınızın durumunu görebilirsiniz



Çok Koşullu Durum Modülü

Gelişmiş alarm yönetimi olarak bilinir. Çeşitli mantıksal operatörlerin 
analog, dijital ve türetilmiş değerlere uygulanarak aksiyon alınması 
sağlanır. Alarmların oluşması durumunda kullanıcılara bildirimde 
bulunulur.



Veri Aktarma Modülü

Veri Aktarma Modülü ile Excel ya da benzer formatta ölçülen değer ve 
parametreler sisteme aktarılarak izlenmektedir. Excel’deki veriler saatlik, 
endeks değerleri ya da cihaz parametreleri formatında olmalıdır. 



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Gerçek Zamanlı İzleme: Tüm 
cihaz durumları anlık olarak 
organizasyonel ya da grafiksel 
olarak anlık takip edilebilir. 
Reaktif güç de anlık olarak 
izlenebilir. 

Alarm Yönetimi: Alarm durumunu 
görebilir, alarmları filtreleyebilir ve 
hatta geçmişte meydana gelen 
alarmları kontrol edebilirsiniz. 
Hem sistem hem de cihaz 
alarmlarının kayıtları tutulur. Alarm 
seviyelerini uyarı, kritik veya 
tehlikeli olarak da 
sınıflandırabilirsiniz. 

Kullanımı Kolay Ekranlar: Ekranları 
ihtiyaçlarınıza göre 
özelleştirebilirsiniz, böylece 
sisteme giriş yaptığınızda en kritik 
verilere doğrudan erişebilirsiniz.

Temel Raporlar: 
Özelleştirilmiş rapor biçimleri 
oluşturabilir veya önceden 
tanımlanmış otomatik 
raporları kullanabilirsiniz. 
(Anlık Veriler, Endeks ve Enerji 
Verileri, Periyodik Enerji 
Tüketimleri, Demand Verileri, 
Fatura)

Web Tabanlı Sistem: Kullanıcılar 
herhangi bir platforma bağlı 
kalmadan standart bir web tarayıcı 
ile sisteme erişim sağlayabilirler. 

Gelişmiş Veritabanı: Gelişmiş 
veritabanı özellikleri detaylı cihaz 
takibi, parametre kaydı, analiz ve 
raporlama sağlar. 

Zaman Dilimi Desteği: Farklı 
bölgelerde bulunan cihazlar 
için farklı zaman dilimleri 
tanımlanabilir.

Marka Bağımsız Entegrasyon: 
Sisteme Klemsan veya diğer 
markalı ürünler eklenebilir ve 
sistemdeki tüm ürünlerin enerji 
tüketimi izlenebilir. 

Güvenlik: HTTPS desteği, kullanıcı 
bazlı şifreleme, işlev ve profil bazlı 
kullanıcı yetkilendirmesi ile üst 
seviyede sistem güvenliği sağlar. 

Herhangi bir özel modül açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki tüm özellikler Standart Modüle dahil edilmiştir.



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Yük Paylaşımı: Yük paylaşımı 
ile sınırsız sayıda cihazla 
haberleşme sağlanabilir; tek 
sunucu ile 2000’in üzerinde 
cihaz desteklenmektedir. 

Tek Hat Şeması (Mimik 
Diyagramı): İşletmenizin tek hat 
şemasını sistem üzerinden web 
tabanlı olarak tasarlayabilir, 
SCADA sistemine benzer özellikler 
kazandırabilirsiniz. (sadece WEB 
SCADA Modülünde bulunur)

Maliyet Analizi: Çeşitli enerji 
kaynaklarına göre bütçe yönetim 
hesabı yapılarak finans birimine 
destek sağlanmaktadır. Hedef ve 
gerçekleşen maliyetlerin 
karşılaştırması yapılabilir. (sadece 
Gelişmiş Raporlama Modülünde 
bulunur)

Çok Koşullu Durum: 
Sistemde yer alan analog, 
dijital ve türetilmiş değerler 
üzerinden mantıksal işlemler 
yapılarak çeşitli kontroller 
sağlanmaktadır. (sadece Çok 
Koşullu Durum Modülünde 
bulunur)

Harita Görünümü: Farklı 
bölgelerde bulunan tesis veya 
şubelerdeki cihazlar harita 
üzerinde işaretlenerek takip 
edilebilir. (sadece Gelişmiş 
İzleme Modülünde bulunur)

SaaS ya da On-Premises
Çözümler: SaaS (Sofware as a 
Service- Hizmet olarak Yazılım) 
sunucu ya da altyapı yatırımı 
yapmak istemeyenlere 
opsiyonel olarak sunulur.



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Gerçek Zamanlı İzleme: 

Organizasyonel Ölçekte İzleme: 
Enerji analizlerini organizasyonel ölçekte değerlendirerek tablolar ve grafiklerle veriyi 
görselleştirebilir, cihazları seçerek daha detaylı cihaz verilerine ulaşabilirsiniz.

Organizasyon Ağacı



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Gerçek Zamanlı İzleme: 
Reaktif Güç İzleme:Grafiksel İzleme:



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Alarm Yönetimi:  Alarm durumunu görebilir, alarmları filtreleyebilir ve hatta 
geçmişte meydana gelen alarmları kontrol edebilirsiniz. Hem sistem hem de 
cihaz alarmlarının kayıtları tutulur. Alarm seviyelerini uyarı, kritik veya 
tehlikeli olarak da sınıflandırabilirsiniz.



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Kullanımı Kolay Ekranlar: Ekranları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz, 
böylece sisteme giriş yaptığınızda en kritik verilere doğrudan erişebilirsiniz.



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Temel Raporlar: Özelleştirilmiş rapor biçimleri oluşturabilir veya önceden 
tanımlanmış otomatik raporları kullanabilirsiniz. (Anlık Veriler, Endeks ve Enerji 
Verileri, Periyodik Enerji Tüketimleri, Demand Verileri, Fatura)



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ 

Maliyet Analizi: Çeşitli enerji kaynaklarına göre bütçe yönetim hesabı yapılarak 
finans birimine destek sağlanmaktadır.  Hedef ve gerçekleşen maliyetlerin 
karşılaştırması yapılabilir. (Gelişmiş Raporlama Modülü)



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ

· SCADA’da yapıldığı şekilde eleman oluşturma yapılabilir.
· SCADA'ya benzer şekilde, hem dijital hem de analog 
komutlar mimik diyagram üzerinden sahaya ya da üretim 
birimine gönderilebilir. 
· Tek hat  şemaları SCADA'daki gibi çizilebilir. 
· Yerel SCADA çözümlerinde olduğu gibi bir otomasyon 
işleminden ve fabrika mimik diyagramından çizilebilir.

Tek Hat Şeması (Mimik Diyagramı): İşletmenizin tek hat şemasını sistem 
üzerinden web tabanlı olarak tasarlayabilir, SCADA sistemine benzer özellikler 
kazandırabilirsiniz. (sadece WEB SCADA Modülünde bulunur)



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ

SaaS ya da On-Premises Çözümleri: SaaS (Sofware as a Service- Hizmet olarak 
Yazılım) sunucu ya da altyapı yatırımı yapmak istemeyenlere opsiyonel olarak 
sunulur. Cihazlarınızı KIO SaaS sunucumuz aracılığıyla izlemek mümkündür. 

Şirket içi çözüm olarak bilinen geleneksel model, KIO platformunu kendi 
sunucunuza indirmekten veya kurmaktan oluşur. Bu model, verileriniz üzerinde 
tam kontrol ve koruma sağlar. 

Öte yandan, KIO SaaS sunucusu maliyet, zaman, kullanım kolaylığı ve bakım 
açısından avantajlar sağlayacaktır. SaaS seçeneği özellikle reaktif güçleri izlemek 
için önerilir.



KIO’NUN ÖZELLİKLERİ

Marka Bağımsız Entegrasyon: Sisteme Klemsan veya diğer markalı 
ürünler eklenebilir ve sistemdeki tüm ürünlerin enerji tüketimi 
izlenebilir. 
Aşağıda listelene 3. parti cihazlar KIO ile mükemmel şekilde 
entegre edilebilir:
· Sıcaklık Sensörü,
· Elektrik sayacı, su sayacı, ısı ölçer,
· Nem Sensörü,
· Titreşim sensörü,
· Parafudr,
· Enerji Yönetim Ürünleri (Enerji Analizörleri, Reaktif Röleler, 
Multimetreler), 
· Kompresör,
· Jeneratör,
· Debi ölçer ,
· PLC,
· Kamera. 
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