
Řešení EtherNet/IP   
Síťová řídicí jednotka CJ2

• Zjednodušená architektura stroje
• Zkrácení doby zapojení a potřebného času až o 30 %
• Zvýšená produktivita stroje a efektivita údržby

industrial.omron.eu/ethernet-ip
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Řešení EtherNet/IP - síťová řídicí jednotka CJ2

Příležitosti ke zvýšení efektivity 

Využití výhod jednotky CJ2 se sítí EtherNet/IP 
Konfigurace moderních strojů není nic jednoduchého. Společně s požadavky na výkonnost, spolehlivost a 

konektivitu roste také složitost. Podobné problémy pomáhají řešit standardy a jednou z možností pro výrobce 

strojů i koncové uživatele je Ethernet/IP. Řada řídicích jednotek Omron CJ2 a dalších produktů pro síťovou 

automatizaci vám umožní využít všech výhod sítě EtherNet/IP pro vaše řešení.

Použijte znovu své bezpečnostní konfigurace, 
programy a validace
Naše samostatná bezpečnostní modulární řídicí 

jednotka NX představuje rozšiřitelné řešení, které 

lze přizpůsobit požadavkům jakkoli velkých 

strojů, a které poskytuje flexibilitu a opakovanou 

použitelnost pro vaše bezpečnostní projekty.

Zvýšená produktivita stroje a efektivita údržby
Snadný přístup ke všem datům a nastavením 

zařízení přes připojení HMI a PLC umožňuje 

servisním technikům udržovat si stálý přehled 

a provádět zásahy v době, kdy jsou skutečně 

nutné. 

Výsledek? Vyšší produktivita, menší prostoje.

Příležitost diferencovat vaše stroje bez nutnosti přestavby

PLC
Řídicí jednotka CJ2

Vzdálené I/O 
Řada NX

Kamerové systémy  
FH / FQ2

Frekvenční měniče  
Řada MX2

Samostatné bezpečnostní 
zajištění 
Bezpečnost NX

HMI
Řada NA

Zjednodušená architektura stroje
Do sítě můžete nyní snadno zapojit téměř všechny 

automatizační komponenty vašeho stroje pomocí 

jednoho kabelu a vyhnout se tak složitému zapojování 

několika samostatných sítí.

Zkrácení doby zapojení a potřebného času až o 30 %
Distribuce vstupů/výstupů a zařízení v síti přes jednu síť 

strojů EtherNet/IP zjednodušuje zapojení a zkracuje čas 

potřebný pro uvedení do provozu až o 30 %.
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