Sysmac Otomasyon Platformu
Tek kont rol , tek bağ l antı, tek y a zılım

Tek Makine Kontrolü

Hareket, Lojik, Güvenlik ve Görsel Denetim Bir Arada
Tek bir makinenin tek bağlantı ve tek yazılımla kontrolü yeni Sysmac otomasyon platformunu
tanımlama biçimimizdir. Yeni NJ makine otomasyon kontrol cihazı, hareket, lojik sıralama,
güvenlik, görsel denetim ve ağ oluşturmayı Sysmac Studio adı verilen tek bir yazılım çatısı
altında birleştirir. Bu tek yazılım, özel bir 3D hareket simülasyon aracını içeren eksiksiz bir
Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) sunar. NJ kontrol cihazı dahili EtherCAT ve Ethernet/IP ile
birlikte standart olarak gelir. Tek bağlantılı iki ağ, gerçek zamanlı hızlı makine kontrolü ile veri
tesisi yönetimi arasında mükemmel bir uyum sunar.

Tek makine kontrol cihazı: NJ Serisi
Makinenizi tam olarak kontrol etmek ve yönetmek için.
Lojik ve gelişmiş hareket kontrolü bir arada
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Tek fabrika otomasyon ağı:
EtherNet/IP
Makinenin tamamına yerel veya uzaktan erişim için

Tek makine ağı: EtherCAT
Servo sürücü, invertör, görsel denetim sistemi ve G/Ç'nin gerçek
zamanlı kontrolü için

Tek yazılım: Sysmac Studio
Konfigürasyon, programlama, simülasyon ve izleme

Sysmac, OMRON Corporation'ın Japonya ve diğer ülkelerde OMRON fabrika otomasyon ürünlerine yönelik ticari
markası veya tescilli ticari markasıdır. Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markasıdır. EtherCAT®, tescilli ticari marka ve patentli bir teknolojidir, lisansı Almanya'da Beckhoff Automation
GmbH şirketine aittir. Safety over EtherCAT®, tescilli ticari marka ve patentli bir teknolojidir, lisansı Almanya'da
Beckhoff Automation GmbH şirketine aittir. EtherNet/IPTM, CompoNetTM ve DeviceNetTM, ODVA'nın ticari
markalarıdır. Bu belgedeki diğer şirket adları ve ürün adları ilgili şirketlerin kendi ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Bu katalogda kullanılan fotoğraf ve çizimler gerçek ürünlere göre biraz farklılık gösterebilir.
Microsoft ürününün ekran görüntüleri Microsoft Corporation'ın izniyle tekrar basılmıştır.
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Tek bağlantı
Tek makine ağı

NJ Serisi kontrol cihazı aracılığıyla sağlanan
tek bağlantı, makine ve fabrika ile kusursuz

NJ Serisi hareket özellikleri

kontrol ve iletişim olanağı sunar. Yeni NJ Serisi
kontrol cihazları, dünya standardı fabrika
otomasyon ağı EtherNet/IP'yi, en iyi Ethernet
tabanlı makine kontrol ağı EtherCAT ile
birleştirir.

»» 64 eksene kadar kontrol
»» Hareket Kontrolünde PLCopen Fonksiyon Bloklarıyla uyumludur
»» Doğrusal, dairesel ve spiral (helisel) interpolasyon
»» Master slave fonksiyonları: kayıt kontrolü, hareketli testere, vb.
»» Anında tepki veren E-cam

NJ Serisi sistem özellikleri
»» Sistem döngüsü: 32 eksen, eksen/500 μs
»» Programlama ve veri türleri IEC 61131-3 ile

tamamen uyumludur

»» Multi-tasking program
»» Dahili EtherCAT, EtherNet/IP

»» Birebir kontrol cihazı haberleşmesi
»» Sysmac Studio, NS HMI serisi veya SCADA yazılımına

sahip arabirim

»» Dahili SD kartı yuvası ve USB portu

»» SQL İstemcisi

»» CJ-PLC modüllerinin büyük çoğunluğuyla

»» FTP sunucusu

çalışır

»» 10 yıl bakım gerektirmez
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EtherNet/IP: TEK bir fabrika otomasyon ağı

»» MATLAB®/Simulink® simülasyon yazılımı desteği

NX G/Ç

NX Güvenlik

FQ-M Görsel Denetim
Sensörü

MX2 İnvertör
G5 servo sistemi

EtherCAT: TEK bir makine ağı

Makine otomasyonuna entegre
güvenlik

»» 192 adete kadar slave
»» Piyasadaki en hızlı makine ağı

»» FSoE – Safety over EtherCAT

»» Omron'un katı standartlarına uygun parazit bağışıklığı

»» Dağıtılmış güvenlik G/Ç ile esnek sistem

»» Entegre edilebilir Omron servo sürücü, invertör, görsel denetim

»» IEC61131-3 standardı programlamayla uyumlu

sensörü ve G/Ç

»» RJ45 konektörleriyle standart STP Ethernet kablosu kullanılır

PROGRAMLAMA

SİMÜLASYON

Sysmac Studio

»» Güvenlik için PLCopen Fonksiyon Blokları

BİLGİ

SQL Veritabanı
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Tek bağlantı

EtherCAT optimum makine ağı
EtherCAT, makine otomasyonu alanında en hızlı gelişen ağ türüdür. Omron’un saha
ve hareket cihazlarından oluşan geniş ürün yelpazesinde kullanılan genel makine
ağıdır. EtherCAT, Ethernet tabanlı, hızlı, hassas ve veri aktarımı açısından yüksek
verimlidir. Tüm EtherCAT aygıtlarımız, Omron’un parazit bağımlılığına yönelik en katı
gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.

Temel özellikler
• Endüstriyel Ethernet ağıdır ve IEEE 802.3 standardı çerçeveler kullanır
• Dağıtılmış saat mekanizması kullanarak yüksek senkronizasyon

hassaslığı elde eder.

• 100 µ s yenileme süresi ve 1 µ s'den daha düşük gecikme ile pazardaki

en hızlı ağdır

• Nodlar için otomatik adres atama sayesinde kurulumu kolaydır
• Standart Ethernet kabloları ve konektörleri kullanır
• Sadece makine kontrolü değil aynı zamanda güvenlik kontrolü sağlar
• Güvenlik çözümünün EtherCAT makine ağına sorunsuz entegre

edilmesini sağlar

Master saat

Slave saat
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EtherCAT, Endüstriyel Ethernettir

Safety over EtherCAT (FSoE)

EtherCAT Yazısı, IEEE 802.3 Ethernet çerçevesinin Ethernet Verileri
bölümünde bulunur. Çerçeve, tam dupleks modunda ortam içinde
100 Mbps hızla hareket eder.

Makine otomasyonuna sorunsuz güvenlik entegrasyonu.
FSoE çerçevesi, EtherCAT işlem verilerinde bulunur. Bu
sistem dağıtılmış güvenlik G/Ç yaklaşımı sayesinde esnek
bir çözüm sağlar.

6000

0

276 μs

479 μs

763 μs

Profinet G/Ç

1000

Profinet IRT

2000

Sercos III

3000

Powerlink

4000

EtherCAT

Döngü süresi μs

5000

2347 μs 6355 μs

40 eksen ve 2200 G/Ç
Not: Tüm ayrıntılar için www.ethercat.org adresini ziyaret edin

Slave saat

Slave saat

Slave saat

“Anında” veri alışverişi

Slave saat

Slave aygıtlar verileri anında çıkartır ve/veya ekler. Bu yöntem
mümkün olan en yüksek verimliliği sağlar.

NX Güvenlik kontrol
cihazı

Basit kablolama: 100Base-TX

NX Güvenlik G/Ç

EtherCAT, 100BASE-TX standardı Ethernet haberleşmeyi,
blendajlı Ethernet kabloları ve konektörleri üzerinden çok
verimli şekilde kullanır. Çizgi topolojisinde ağ anahtarlarına
ihtiyaç duyulmaz.

Dağıtılmış saatler

Esnek topoloji

EtherCAT nod slave, gelen ve geri dönen çerçeve arasındaki zaman
farkını (zaman etiketi) hesaplar. Bu zaman bilgileri sayesinde master,
özel bir slave aygıtın çoğaltma gecikme offset değerini hassas şekilde
belirleyebilir. Bu mekanizma 1 μ s'den daha düşük gecikme ile
aygıtlar arasında hassas senkronizasyon sağlar.

Tüm aygıtlardaki iki EtherCAT portu sayesinde doğrusal ağ
oluşturmak için ek anahtar gerekmez. EtherCAT bağlantıları
bölümlerin ayrılarak yalıtılmasına olanak sağlayacak şekilde
ağaç ve yıldız topolojileri oluşturmak için kullanılabilir.
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Tek yazılım

Makine üreticileri için Sysmac Studio
Sysmac Studio'nun arkasında makine programcılarını makine üreticilerine dönüştürme vizyonu
bulunur. Temel hedefimiz, programlama, hata ayıklama ve kurulum zamanını azaltırken makinenizin
fonksiyonlarını ve per formansını ar tırmaktır. Sysmac Studio bu amaç doğrultusunda tüm makine
için TEK yazılım sunmayı hedefler. Sadece bir kez öğrenilen, birlikte programlanan, test edilen,
ayarlanan ve güvenliği bütünsel olarak sağlanan bir yazılımdır.

BİR KEZ ö
ğrenin
HIZL A geliştirin
BÜTÜNSEL OL AR AK test edin

n
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ğ
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l
n
TAM güve
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BIR KEZ öğrenin

HIZLA geliştirin

»» Hareket, güvenlik, sürücüler ve görsel denetim için tek

»» Kapsamlı bir talimat setiyle Ladder, Yapılandırılmış Metin ve

»» Açık IEC 61131-3 standardı ile tam uyumluluk

»» Karmaşık hareket profillerinin kolay bir şekilde

yazılım

Satır İçi ST programlamayı destekler

»» Konfigürasyon, programlama ve izleme için tek bir tasarım ve

çalışma ortamı

programlanması için CAM editörü

»» Ladder ve Yapılandırılmış Metin programlama için otomatik

tamamlama yardımı bulunan sezgisel editör

»» Program kodu oluşturma ve simülasyon kontrol sistemleri

için Simulink® ortamını destekler

BÜTÜNSEL OLARAK test edin

TAM güvenlik sağlayın

»» Bir 3D ortamda sıralama ve hareket için tek simülasyon aracı

»» 32 haneli güvenlik parolasıyla gelişmiş güvenlik fonksiyonu.

»» Programın tamamında veya bir kısmında simüle etme ve hata

»» Tüm proje veya tek Fonksiyon Bloğu korunabilir

ayıklama işlemi gerçekleştirilebilir

»» Makine klonlamayı önleme

»» Ayarlama ve hata ayıklama için veri trendi belirleme

PRO

GRA

MLA

MA

3D

SI

M

A
ÜL

ON
SY

VE

Rİ

İZL

EM

E

9

Tek yazılım

Makine geliştirmek için Sysmac Studio
Otomasyon sisteminiz üzerinde tam kontrol elde etmenizi
sağlamak için geliştirilen Sysmac Studio, konfigürasyon,
programla ve izleme fonksiyonlarını entegre eder. Grafik
tabanlı konfigürasyon, kontrol cihazı, saha aygıtları ve
ağların hızlı şekilde kurulmasına olanak sağlarken, IEC
standardına dayalı makine ve hareket programlamanın yanı
sıra Hareket Kontrolüne yönelik PLCopen Fonksiyon Blokları
programlama süresini kısaltır. Çevrimiçi hata ayıklama
özelliğine sahip Akıllı Editör, hızlı ve hatasız programlamayı
kolaylaştırır. Gelişmiş sıra ve hareket kontrolü simülasyonu
ve veri izleme, makine ayarlama ve kurulum süresini azaltır.

Tasarım ve kullanılabilirlik
Programlama, konfigürasyon ve izleme işlevleri birleştirilmiş tasarım
ortamında gerçekleştirilir. Bu tasarım ayrıca, kontrol modları arasında
sezgisel gezinme sağlar.

Servo sistemi konfigürasyonu ve izleme
Servo sürücü ve invertör için parametre ayarlama, izleme
ve veri izleme.

Hareket kontrolü
Grafik CAM editörü, karmaşık hareket profillerinin hızlı şekilde
uygulanmasını sağlar. CAM masalarında anında değişiklik
yapılabilir. Genel amaçlı hareket kontrolü sağlamak için, Hareket
Kontrol arşivine yönelik PLCopen Fonksiyon Blokları mevcuttur.

Simülasyon
Gelişmiş sıra ve hareket kontrol simülasyonu sayesinde 3D hareket
eğrileri, önceden test edilebilir. Tekli Fonksiyon Bloklarına, POU’lara
(Program Organizasyon Üniteleri) veya programın tamamına
simülasyon uygulanabilir. Ayrıca, Kesme ve Adım gibi tüm standart
özellikler bulunur.

Veri izleme
Hareket komutları, konum, hız geri bildirimi ve G/Ç durum ve
değerlerine yönelik entegre ve senkronize veri izlemesi sayesinde,
kolay sistem ayarlama.
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Programlama

Entegre güvenlik programlama

Multi-tasking ve IEC61131-3 standardıyla tam uyumluluk. Program
editörü, sözdizimi hatası denetiminin yanı sıra değişkenler ve simgelere
yönelik net renk ayrımı gibi akıllı destek fonksiyonlarına sahiptir.
Çevrimiçi ST fonksiyonu sayesinde ST talimatları doğrudan Ladder
programlarında yazılabilir.

Fonksiyon Bloğu Şeması editörü, 79 güvenlik FB/FN
öğesine sahiptir. IEC 61131-3 standardı programlama
ve Güvenlik için PLCopen Fonksiyon Bloklarıyla
uyumludur.
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NJ Serisi Makine Otomasyonu
Kontrol Cihazı
Eksiksiz ve dayanıklı makine otomasyonu

NJ Serisi Makine Otomasyon Kontrol Cihazı, yeni Sysmac platformunun temelini oluşturur. Tek
entegre makine kontrol cihazı, yazılım merkezli mimariye hız, esneklik ve ölçeklenebilirlik
sunarken, Omron PLC'lerden beklediğiniz geleneksel güvenilirlik ve dayanıklılıktan ödün vermez.
NJ Serisi, hareket kontrolü hızı ve hassaslığı, haberleşme, güvenlik ve dayanıklı sistem alanlarında
zorlu makine kontrol gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Siz sadece makinenizi
geliştirmeye odaklanın…

Hareket kontrolü
• 64 eksene kadar kontrol
• Tek eksen hareketleri ve eksen interpolasyonu
• 32 eksen/ 500 µs döngü süresi
• Elektronik cam'lar ve dişliler
• Anında tepki veren E-cam
• Tam Eksen Grup Konumu kontrolü
• 2 ms'de 8'e kadar / 1 ms'de 4'e kadar Delta robot kontrolü
• Delta-3 kontrolü için entegre robot FB kütüphanesi

Sistem dayanıklılığı
• Kontrol cihazı, saha cihazları ve ağlar için tek olay günlüğü
• Standart PLC sistemi denetimi: Güvenlik Zamanlayıcısı, bellek

denetimi, ağ topolojisi denetimi, vb.

Temel NJ serisi kontrol cihazı özellikleri
• Sistem döngüsü: 32 eksen / 500 µs
• 64 servo eksenine kadar destekleyen hareket kontrol cihazı
• Dahili EtherNet/IP ve EtherCAT bağlantı noktaları
• 192 adete kadar EtherCAT Slave'leri (64 eksen)
• IEC 61131-3 standardına uygun programlama
• Hareket Kontrolü için onaylı PLCopen Fonksiyon Blokları
• Doğrusal ve dairesel interpolasyon
• Doğrusal ve sonsuz eksen yönetimi
• Elektronik Dişli ve CAM senkronizasyonu
• Global standartlar CE, cULus, NK, LR

Makine kontrolü
• Tam Lojik, Hareket, Güvenlik ve Görsel Denetim

entegrasyonu

• Tüm makine ağ cihazlarının senkronize kontrolü
• Multi-tasking programlar
• Satır içi ST, Yapılandırılmış Metin ve Ladder'ı tek programda

bir arada kullanma

• G/Ç Kapasitesi: 2.560 yerel noktaya ek olarak 192 EtherCAT

slave
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Donanım tasarımı
• Yeni Intel CPU tabanlı mimari
• Sınıfındaki en kompakt kontrol cihazı
• Dahili USB portu ve SD kartı yuvası
• Fansız soğutma
• Özel güç kaynağı tasarımı: güvenli kapatma, 12

saniyeden az başlatma süresi

Standart Fabrika ağı
• Programlama
• Diğer Makine kontrol cihazları
• HMI / SCADA
• IT sistemleri
• Standart Protokoller ve Servisler:

TCP/IP, FTP, NTP, SNMP

• CIP protokolü
• FB'nin DB_Bağlantısı: SQL

İstemcisi

Standart Makine ağı
• Servolar
• İnvertörler
• Robotlar
• Görsel denetim sistemleri
• Dağıtılmış G/Ç

NJ Serisi
CPU Ünitesi
NJ501

Ünite tipi
Standart

NJ301

NJ
Robotics
Standart

Eksenler
SQL
İstemcili NJ

16, 32, 64
4, 8

Standart programlama
• IEC 61131-3 standartlarıyla tam uyumluluk
• Hareket Kontrolüne yönelik PLCopen Fonksiyon

Blokları
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NX G/Ç

Makine performansı için hız ve hassaslık
EtherCAT ağıyla senkronize çalışan ve zaman damgası fonksiyonunu kullanan dahili yüksek hızlı
veri yolu tabanlı NX G/Ç, mikro saniye hassaslık ve nano saniye çözünürlük aralıklarıyla kontrol
edilebilir. G/Ç serisi, konum kontrolü, sıcaklık girişleri ve entegre güvenlik içeren 70'in üzerinde
modelden oluşur.

EtherCAT bağlantı özelliği
• 1 µs'den az gecikmeli G/Ç yanıtı

sağlamak için dağıtılmış saat

• Safety over EtherCAT (FSoE)

EtherCAT bağlayıcı

Dijital G/Ç

• En fazla 1024 byte giriş / 1024 byte çıkış

• 4, 8 ve 16 noktaya yönelik üniteler

• Tüm G/Ç ünite parametrelerini otomatik

• Standart, yüksek hızlı ve zaman etiketli

yedekleme/geri yükleme. Güvenlik Kontrol
ünitesi ve Güvenlik G/Ç üniteleri hariç

modeller

NX G/Ç özellikleri
• NsynX teknolojisi, nano saniye çözünürlükle belirleyici G/Ç yanıtı sağlar
• Dijital G/Ç: yüksek hızlı ve zaman damgası kullanan modeller (NsynX)
• Analog G/Ç: yüksek performanslı modeller kanal başına 10 µs dönüştürme zamanı ve

1:30000 çözünürlük sunar

• Tüm NX G/Ç ünitelerinde vidasız bastırmalı çıkarılabilir ön konektörler
• Sysmac Studio yazılımında Çevrimiçi/Çevrimdışı konfigürasyon, simülasyon ve

birleştirilmiş sorun giderme
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• Yüksek sinyal yoğunluğu: 12 mm

genişlikte en fazla 16 G/Ç
noktasına kadar

NsynX teknolojisi
Zaman Damgası sıralama örneği
NsynX teknolojisi, EtherCAT ağıyla senkronize
edilen dahili yüksek hızlı veri yolu tarafından
sağlanır. Bu teknoloji makine kontrolü için
tasarlanmıştır ve şunları içerir:

NJ Kontrol Cihazı

G/Ç

• Dağıtılmış saatli G/Ç üniteleri
• EtherCAT döngüsüyle senkronize edilen yüksek

EtherCAT döngüsü
500 µs

500 µs
PROGRAM

G/Ç

G/Ç Yenileme

PROGRAM

G/Ç Yenileme

500 µs
G/Ç

PROGRAM

G/Ç Yenileme

NX G/Ç

hızlı G/Ç üniteleri
GİRİŞ

• Zaman Etiketi fonksiyonuna sahip G/Ç üniteleri

(hassaslık < 1 µs )

Zaman Damgası

4578043 ns

52371800 ns

ÇIKIŞ

Nano saniye çözünürlükle giriş olaylarının hassas kontrolü ve mükemmel çıkış kontrolü

Analog G/Ç

Güvenlik G/Ç

Konum arabirimi

Sıcaklık Girişleri

• +/-10 V gerilim ve 4-20 mA

• Ünite başına en fazla 8 güvenlik

• Sysmac sistemine harici eksen

• Termokupl veya RTD girişleri,

• Giriş ünitesi başına 2, 4

• Güvenlik G/Ç birimlerini serbest

• Çıkış ünitesi başına 2 veya

• Dahili yüksek hızlı veri yolundaki

akım sinyalleri
veya 8 kanal
4 kanal

• Standart ve yüksek

giriş noktası
tahsis etme

güvenlik G/Ç birimlerini serbest
tahsis etme.

bağlantısı için enkoder giriş
birimleri

ünite başına 2 veya 4 adet

Sonlandırıcı
Kapak

• Artım tipli ve mutlak enkoder

desteği

• Pulse train çıkışlı konum kontrolü

ünitesi

performanslı modeller

• Hızlı ve güvenli vidasız bastırmalı

bağlantılar

• Kolay ön kablolama, test ve bakım için

çıkarılabilir G/Ç konektörleri
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NX Güvenlik Kontrolü

Makine otomasyonuna entegre güvenlik
Sysmac platformu, güvenlik çözümünü tek bağlantı ve tek yazılım konseptimize entegre eder.
Tek bağlantı, Safety over EtherCAT -FSoE- protokolü kullanılarak hayata geçirilir. Tek yazılım,
konfigürasyon, programlama ve bakım amaçları için Sysmac Studio'nun kullanılmasıyla sağlanır.
NX güvenlik sistemi, güvenlik kontrol cihazı ve güvenlik G/Ç ünitelerinden oluşur. Güvenlik kontrol
cihazı ve güvenlik G/Ç, ağ boyunca standar t NX G/Ç ile tüm kombinasyonlarda kullanılabilecek
şekilde G/Ç rayında serbestçe dağıtılabilir.

EtherCAT yazısı

NX Güvenlik kontrol cihazı
• Güvenlik kontrol cihazı değişkenleri NJ

kontrol cihazı projesinin parçasıdır

• Programla kodu esnekliği ve yeniden

kullanılabilirliği

NX Güvenlik özellikleri
• Güvenlik kontrol cihazı ISO 13849-1'e göre PLe, IEC

61508'e göre de SIL3 gereksinimlerini karşılar

• Esnek sistem, güvenlik kontrol cihazını ve güvenlik

G/Ç ünitelerini standart NX G/Ç ile serbestçe bir
arada kullanabilmenizi sağlar

• Tek yazılımda entegrasyon: Sysmac Studio

ISO 13849-1, PLe

• Doğrulama işlemlerini azaltan sertifikalı programlar

tekrar kullanılabilir

IEC 61508, SIL3
Not: Yakın zamanda sertifikalandırılacaktır
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Tek yazılımda güvenlik entegrasyonu
• Sysmac Studio'nun Entegre Geliştirme Ortamı,

Sysmac platformunda donanım konfigürasyonu,
programlama ve bakım için tek bir ortak yazılım
sağlar.

• IEC 61131-3 standardı programlamayla uyumlu

79 güvenlik FB/FN ünitesi

• Güvenlik için PLCopen Fonksiyon Blokları

NJ Kontrol Cihazı

Sysmac Studio

Safety over EtherCAT çerçevesi

NX Güvenlik G/Ç
• Ünite başına en fazla 8 güvenlik giriş noktası
• Çeşitli aygıtlarla doğrudan bağlantı için yüksek bağlantı

özelliği sunan G/Ç üniteleri

• NJ kontrol cihazı projesinde G/Ç veri izleme

17

Accurax G5 Servo sistemi
Tüm mükemmel makinelerin temelini oluşturur
Mükemmel makineler, kontrol ile mekanik
arasındaki mükemmel uyumdan doğar. G5, daha
hassas, daha hızlı, daha küçük ve daha güvenli
makineler inşa etmek şeklinde tanımlanabilecek bir
ekstra üstünlük sunmaktadır.

EtherCAT bağlantı özelliği
• CoE -CiA402 Sürücü profiliyle uyumluluk• Döngüsel Senkron Konum, Hız ve Tork modları
• Dahili Dişli Oranı, Ana Pozisyona Dönme ve Profil Konumu

modu

• Yüksek hassaslıkta senkronizasyon sağlamak için dağıtılmış

saat

Güvenlik uyumluluğu
• ISO13849-1 uyumlu PL-d
• STO: IEC61800-5-2
• EN61508 uyumlu SIL2

Accurax G5 servo sistemi özellikleri
• Dahili EtherCAT bağlantı özelliğine sahip kompakt boyutlu servo

sürücüler

• 2 kHz'lik yüksek yanıt frekansı
• Yük vibrasyonu bastırma
• ISO13849-1 Performans Seviyesi d ile uyumlu Yerleşik Güvenlik
• Gelişmiş ayarlama algoritmaları (anti-vibrasyon fonksiyonu, tork ileri

besleme, bozucu etken gözlemcisi)

• Geniş lineer ve döner servo motor yelpazesi
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Gelişmiş döner motorlar
• Düşük tork dalgalanmalı servo motorlar
• 20 bit enkoder tarafından sağlanan yüksek hassasiyet
• Tüm motorlar ve konektörler için IP67
• 0,16 Nm - 96 Nm nominal tork (224 Nm pik)

değerleriyle geniş motor yelpazesi

• Standart ve yüksek ataletli motorlar

Demirsiz lineer motorlar

Demir çekirdekli lineer motorlar

• Kompakt, verimli tasarım

• Kompakt, düz tasarım

• Mükemmel güç-ağırlık orantısı

• Güç ve hacim arasında optimum orantı

• Kilitleme gücü gerektirmez

• Ağırlığı optimize edilmiş manyetik ray
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MX2 ve RX İnvertör serileri

Makine otomasyonuna yönelik sürücü çözümü
MX2 inver tör, gelişmiş tasarımı ve algoritmaları sayesinde sıfır hıza kadar sorunsuz kontrolün yanı
sıra döngüsel çalışmalar için hassas çalışma ve açık çevrim tork kontrol özelliği sağlar. R X serisi,
hassas gereksinimleri karşılamak için yüksek per formans, uygulama fonksiyonelliği ve özelleştirme
olanaklarını birleştirir. MX2 ve R X inver tör serileri, Omron Sysmac otomasyon platformuna tam
entegre edilmiştir.

Açık çevrim tork kontrolü
• Düşük - orta tork uygulamaları için ideal
• Uygun sistemlerde flux vektör invertör veya servo

sürücünün yerini alabilir

Yük dalgalanmasına hızlı yanıt
• Makine hızını azaltmadan dengeli kontrol, kalite ve

verimliliği artırır

Yük

MX2 invertör
Hız

Geleneksel invertör
Süre

MX2

MX2 özellikleri
• 15 kW'a kadar güç aralığı
• Düşük - orta tork uygulamaları için ideal açık çevrim tork kontrolü
• Hareketsize yakın (0,5 Hz) %200 çalışma torku
• İki kat yüksek nominal değer VT %120/1 dak ve CT %150/1 dak
• IM ve PM motor kontrolü
• Sürücü programlama
• Kontrol kartı ve bağlantılar için 24 VDC yedek güç kaynağı
• Dahili uygulama fonksiyonları (örn. Fren kontrolü)

20

Motor verimliliği kontrolü
• İki kat yüksek nominal değer VT

%120/1 dak ve CT %150/1 dak

• Enerji tasarrufu fonksiyonu

%200 başlangıç torku
• Hareketsize yakın çalışma
• Açık çevrim yüksek başlatma torku
• Hızlı döngüsel yük kontrolü

(Hız - Tork Özellikleri Karşılaştırma Örneği:
RX serisi tipi)

Tork (Değerin Yüzdesi)

%200

%100

%0
0

RX

600

1200

1800

Dönüş Hızı (dak-1)

RX özellikleri
• 132 kW'a kadar güç aralığı
• Sensörsüz ve kapalı çevrim vektör kontrolü
• Açık çevrimde, yüksek başlangıç torku (0,3 Hz'de %200)
• Kapalı çevrimde 0 Hz'de tam tork
• İki kat yüksek nominal değer VT %120/1 dak ve CT %150/1 dak
• Sürücü programlama
• Dahili uygulama fonksiyonları (örn. ELS - Elektronik Şaft-)
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FQ-M Görsel Denetim Sensörü
Nesne izleme için tasarlandı

Yeni FQ-M serisi, alma ve yerleştirme uygulamaları için özel olarak
tasarlanmış bir görsel denetim sensörü serisidir. Dahili EtherCAT
ile birlikte gelir ve Sysmac Studio yazılımıyla konfigüre edilebilir
ve izlenebilir. FQ-M serisi kompakt, hızlı olup kolay izleme ve
kalibrasyon için bir ar tımlı enkoder girişine sahiptir.

Bağlantı özelliği
• Nesne izleme için dahili EtherCAT portu
• Gelişmiş konfigürasyon ve izleme için Ethernet portu
• Hassas “anında izleme” ve kolay kalibrasyon için

enkoder girişi

• Otomatik strob zamanlama kontrolü

Algılama
• 360 derece dönüşle dakikada 5000 parçaya kadar
• Değişen çevre koşulları altında dengeli ve güvenilir

algılama

FQ-M özellikleri
• İzleme uygulamaları için özel olarak üretildi
• Sysmac entegre otomasyonda dahili EtherCAT ve entegre yazılım

aracıyla birlikte çalışmak üzere tasarlandı

• EtherCAT özellikli akıllı kamera: kamera, görüntü işleme ve bağlantı

özelliği bir arada

• İzleme fonksiyonu için enkoder girişli görsel denetim sensörü
• Tüm sistemi kalibre etme fonksiyonu
• Geniş bir nesne aralığını algılayabilir
• Görsel denetim sisteminin çalıştırılması ve ayarlanması için Sysmac

Studio yazılımı
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Ethernet

Konveyör izleme ve
kalibrasyon için enkoder girişi
»» Rehberli kalibrasyon prosedürü genel sistem

kurulumunu basitleştirir.

»» Birden fazla görüş alanında üst üste binen nesneler

Tasarım

ayrılır ve verileri yok sayılır.

• Kamera ve görüntü işleme bir arada
• Standart C-mount serisi lensler; görüş alanını seçer ve

istediğiniz mesafeye odaklanır

• Doğru montaj için çok çeşitli endüstriyel konektör tipleri

(açılı, düz)

2
4
1
3

Yazılım aracı
• Sysmac Studio yazılım aracıyla tam entegre
• Sezgisel ve simge yönlendirmeli kurulum ve konfigürasyon

İlk çekim: 1., 2. ve 3. parçalarının konum ve yön verileri
kontrol cihazına gönderilir.

• Trend ve kayıt fonksiyonu

2
4
1
3

Sonraki çekim: Sadece 4. parçanın konum ve yön
verileri kontrol cihazına gönderilir.
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Servis ve Destek

FAALİYET
NOKTALARIMIZ

Dünyanın dört bir yanındaki OMRON teknik ofisleri
Otomasyon Merkezi

Tsunagi laboratuvarı

Kusatsu (Japonya), Şangay (Çin),
Barselona (İspanya), Fremont CA
(ABD)

Kusatsu (Japonya), Şangay
(Çin), Den Bosch (Hollanda)

Teknik ofis

YETKİNLİK
Konsept İspatı

OMRON

Tasarım

Geniş makine otomasyon
uzmanları ağımız gereksinimlerini karşılamak için doğru otomasyon mimarisi ve ürünleri seçmenize yardımcı olur. Uzmanlar
arası iletişim üzerine kurulu
basit yapımız, tüm projeniz
boyunca TEK temsilci ve sorumlu
uzmanla iletişim kurmanıza olanak sağlar.
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Projeniz olgunlaşırken hareket,
robotlar, ağ, güvenlik, kalite
kontrol vb. gibi teknoloji eğilimlerini test etmek ve yakalamak
için Otomasyon merkezlerimizden yararlanın. Yeni makine ağımız (EtherCAT) ve fabrika ağımıza (EtherNet/IP) sahip Tsunagi
(bağlantı özelliği) laboratuvarlarımızdan yararlanarak tüm sisteminizin arabirim, test ve doğrulamasını gerçekleştirin.

Otomasyon sisteminizin ilk kez
programlanması ve önemli
unsurlarının çalışma testine yardımcı olmak üzere özel bir uygulama mühendisi görevlendiririz.
Uygulama mühendislerimiz,
ağlar, PLC'ler, hareket, güvenlik
ve makine otomasyonuna uygulanan HMI'lar hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

Premium ortak

Helsinki
Stokholm

Oslo

Estonya

Göteborg
Malmö
Århus

Kopenhag

Brüksel

Paris

Düsseldorf
Frankfurt

Krakow
Prag

Stuttgart Münih

Viyana
Rotkreuz
Lozan

Nantes

Velenje
Milano

Toulouse

Vitoria

Madrid

Piestany
Budapeşte

Lyon

Bükreş

Zagreb

Bologna

Belgrad
Sofya

Terni

Barselona

Porto

Varşova

Berlin

Den Bosch

Moskova

Hamburg

Amsterdam

Milton Keynes

Letonya
Litvanya

Pleven
İstanbul

Üsküp

Valencia

Atina

Lizbon
Sevilla

Tunus

Alger

Kazablanka

GÜVEN

GARANTİ

Gelişim

Devreye Alma

Seri üretim

Prototip aşamasında teknik destek, ürün tedariki ve değişimi
konularında esnekliğe ihtiyaç
duyarsınız. Prototip aşamasında
doğru ürünleri alabilmenize yardımcı olmak için sizinle birlikte
çalışan bir satış sorumlusu
görevlendiririz.

Servis ve destek alanlarında
dünya çapında ağımızla ürünlerinizi ihraç etmenizi kolaylaştırır
ve dünyanın her yerinde müşterinize yerinde destek sağlarken
sizin yanınızda yer alırız. Eğitim,
yedek parça tedariki ve hatta
makine devreye almayı basitleştirmek için bir satış irtibat
mühendisi görevlendirebiliriz.
Tüm bunların dilinize yerelleştirilmiş belgelerle sunulması, size
rahatlık sağlar.

Ürününüz geliştikçe size 24 saat destek
ve 3 gün içinde onarım sunmaya başlarız.
Tüm ürünlerimiz global standartları karşılayan - CE, cULus, NK, LR - global ürünlerdir.
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NJ3 CPU üniteleri
4 ve 8 eksen için

NJ5 CPU üniteleri
16, 32 ve 64 eksen
için

G/Ç

Kontrol Cihazı

Ürün hakkında genel bilgiler

Güvenlik

NX G/Ç

NX G/Ç
• Konum kontrolü, sıcaklık girişleri ve entegre güvenlik
dahil 70'in üzerinde G/Ç ünitesi modeli
• EtherCAT döngüsüyle senkronize edilen yüksek hızlı G/Ç
üniteleri
• NsynX teknolojisi, nano saniye çözünürlükle belirleyici
G/Ç yanıtı sağlar
• Tüm G/Ç ünitesi parametreleri için otomatik yedekleme/
geri yükleme
• Tüm NX G/Ç ünitelerinde vidasız bastırmalı çıkarılabilir
ön konektörler
• İnce tasarım: 12 mm genişlikte en fazla 16 G/Ç noktasına
kadar
NX Güvenlik
• Güvenlik kontrol cihazı ISO 13849-1'e göre Kategori 4, PLe;
IEC 61508'e göre de SIL3 gereksinimlerini karşılar
• Esnek sistem, güvenlik kontrol cihazını ve güvenlik G/Ç
ünitelerini standart NX G/Ç ile serbestçe bir arada
kullanabilmenizi sağlar
• Ünite başına en fazla 8 güvenlik giriş noktası
• IEC 61131-3 standardı programlamayla uyumlu Güvenlik
Fonksiyon Blokları
• Güvenlik için PLCopen Fonksiyon Blokları

Servo

NX Güvenlik

NJ Serisi
• Tek bir Intel CPU'da Lojik ve Hareket entegrasyonu
• Ölçeklenebilir kontrol: 4, 8, 16, 32 ve 64
eksen için CPU'lar
• Yeni PLC Lojik ve Hareket merkezleri, %100
Omron kalitesi
• IEC 61131-3 programlama dilleri
• Dahili EtherCAT ve EtherNet/IP portları
• Hareket Kontrolü için onaylı PLCopen
Fonksiyon Blokları
• CJ serisinin büyük bölümü G/Ç üniteleriyle
yeniden kullanılabilir
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Accurax G5 servo sürücü

Accurax G5 servo motor

Accurax Lineer motor çözümleri

• 2 kHz'lik yüksek yanıt frekansı
• ISO 13849-1 Performans Seviyesi d
ile uyumlu yerleşik güvenlik
• 20 bit enkoder tarafından sağlanan
yüksek hassasiyet
• Gelişmiş titreşim bastırma fonksiyonları

• 50 W - 15 kW güç çıkış aralığı
• IP67 koruma
• Düşük tork hatası
• Standart ve yüksek ataletli motorlar

• 26,5 - 760 N lineer motor gücü aralığı
• Demirsiz ve demir çekirdekli motor tipleri bulunur
• 100'ün üzerinde standart lineer motor
ekseniyle geniş ürün serisi

İnvertör
Görsel ve algılama

RX

MX2

• 132 kW'a kadar güç aralığı
• Sensörsüz ve kapalı çevrim vektör
kontrolü
• Açık çevrimde, yüksek başlangıç
torku (0,3 Hz'de %200)
• Kapalı çevrimde 0 Hz'de tam tork
• İki Kat Yüksek Nominal Değer VT
%120/1 dak ve CT %150/1 dak

• 15 kW'a kadar güç aralığı
• Açık çevrim tork kontrolü
• %200 başlangıç torku
• İki kat yüksek nominal
değer VT %120/1 dak ve
CT %150/1 dak

FQ-M serisi Görsel Denetim
Sensörü

ZW serisi yer değiştirme
Sensörü

• Kamera, görsel denetim ve bağlantı özelliği kolaylığı bir arada
• Kompakt görsel denetim sensörü
• Yüksek hızda seçme ve yerleştirme işlemleri için tasarlanmıştır
• Enkoder izleme ve akıllı kalibrasyon fonksiyonu
• Hızlı ve güçlü nesne tanıma

• Kompakt ve hafif fiber yer
değiştirme sensörü
• Aynı montaj konumuna
sahip tüm malzemeler için
dengeli ölçümler
• Dayanıklı sensör kafa yapısı

N-Smart
E3NX-FA Fiber Sensörler
• 40.000 defa dinamik aralıkla optimum ışık seviyesine otomatik ayarlama
E3NC-L Kompakt Lazer Sensörler
• Uzun mesafe, değişken nokta ve küçük nokta tipi
için 2 tip başlık mevcuttur
E3NC-S Son Derece Kompakt CMOS Lazer Sensörler
• Sektörün en küçük gövdesine sahip parlak iş parçalarından siyah kauçuğa dengeli algılama*

*OMRON'un Şubat 2013'te yaptığı araştırmaya göre
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Otomasyon Sistemleri
• Programlanabilir lojik kontrol cihazları (PLC) • İnsan makine arayüzleri (HMI) • Uzak I/O
• Endüstriyel PC’ler • Yazılım
Hareket Kontrolü ve Sürücüler
• Hareket kontrolörleri • Servo sistemler • İnvertörler • Robotlar
Kontrol Komponentleri
• Sıcaklık kontrolörleri • Güç kaynakları • Zaman röleleri • Sayıcılar
Programlanabilir röleler
• Dijital gösterge panelleri • Elektro mekanik röleler • Kontrol ve izleme röleleri
• Solid state röleler • Limit switchler • Push buton switchler
• Düşük gerilim anahtarlama elemanları
Algılama ve Emniyet
• Fotoelektrik sensörler • İndüktif sensörler • Kapasitif sensörler ve basınç sensörleri
• Kablo konektörleri • Lazer sensörler ve genişlik ölçen sensörler • Görsel denetim sistemleri
• Emniyet sistemleri • Emniyet sensörleri • Emniyet üniteleri/röle üniteleri
• Emniyet kapısı/koruma kilitleme switchleri
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