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MECHATROLINK-II

op til 256 akser over højhastigheds-motion-netværk

Advanced Industrial Automation

MECHATROLINK-II
Motion på den lette måde
Markedet ændrer sig, og teknologien ændrer sig
med markedet. For at sikre, at Omron fortsat er
førende inden for levering af de bedste motion
control-løsninger, tilbydes en serie controllere
baseret på forskellige arkitekturer, herunder
PLC-baserede, stand-alone og pc-baserede
arkitekturer. Det giver en lang række fordele for
brugerne, som kan være sikre på, at de vælger en
stabil, fleksibel og driftssikker motion controller,
der opfylder deres behov.

CJ1W-NCF71
PLC-baseret løsning til punkt-til-punkt-positionering
• Positionsstyringen styres direkte af ladderprogrammet
i PLC’ens CPU
• Op til 16 akser styres fra én NCF-enhed

Denne serie af motion controllere arbejder med

• Mulighed for positions-, hastigheds- og momentstyring

Mechatrolink, som er en højhastigheds digital

• Enkel adgang til hele systemet fra ét punkt

motion control-bus, som i større og større omfang
erstatter traditionelle analog- og pulsteknologier.
Dette skyldes de mange fordele, som sådan
en løsning giver:
• Nem installation: den digitale Mechatrolink-bus
anvender prækonfigurerede kabler, så
forbindelsen mellem motion controlleren og
servoakserne virkelig er “plug and go”. Der skal
ikke længere holdes styr på komplekse
forbindelser og kabelføring, hvilket reducerer
installationsomkostningerne og forenkler
idriftsættelse og fejlfinding.
• Informationshåndtering: der kan nemt opnås
adgang til værdifulde applikationsdata som
for eksempel status, moment, strømstyrke
og fejl via Mechatrolink-forbindelserne.
Disse oplysninger er af afgørende betydning for
at kunne reducere tiden til maskinudvikling
og idriftsættelse samt maskinens stoptider.
• Driftsikkerhed: antallet af kabler og
forbindelser reduceres, og dermed forbedres
systemets driftsikkerhed.
Disse motion controllere indgår som en del

MP2300 & MP2200
Stand-alone løsning til avanceret motion control

produkter. Motion control bliver en integreret del

• Fleksibel løsning, der nemt kan integreres
i eksisterende systemer

af applikationen og er i stand til at dele

• Netværkstilslutning via DeviceNet, Profibus eller Ethernet

informationer mellem forskellige områder af

• Autokonfiguration af netværksnoder sikrer nem konfiguration

en maskine eller en fabrik.

• MP2300-controlleren kan styre op til 48 akser

af Omrons samlede udvalg af automatiserings-

• MP2200-controlleren kan styre op til 256 akser
• Funktionerne omfatter synkronisering, elektronisk CAM
og momentstyring

CJ1/CS1-MCH71
PLC-baseret løsning til avanceret motion control
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• Motion controlleren er fuldstændig integreret i CJ1
og CS1 PLC-erne
• Ét MCH-modul styrer op til 30 akser via bussen
• Multitasking ved hjælp af BASIC-baseret
programmeringssprog
• Synkronisering, elektronisk CAM og momentstyring

MP2100
PC-baseret løsning til avanceret motion control
• Adgang til motion-API’er til tilpassede styringsapplikationer.
Motionkommandoer kan sendes enten fra pc-programmet
eller fra MP2100-programmet
• Autokonfiguration af netværksnoder sikrer nem konfiguration
• MP2100-controlleren kan styre op til 16 akser
• MP2100M-controlleren kan styre op til 32 akser
• Funktionerne omfatter synkronisering, elektronisk CAM
og momentstyring
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Autoriseret forhandler:

Automation and Drives
• PLC • Netværk
• Operatørterminaler • Frekvensomformere • Servosystemer
Industrial Components
• Relæer, elektriske og mekaniske • Timere • Tællere
• Programmerbare relæer • Lavspændingsmateriel • Strømforsyninger
• Temperatur- og procesregulatorer • Endestop
• Panelmetre • Niveauregulatorer
Sensors and Safety
• Fotoaftastere • Laserafstandsmålere • Impulsgivere
• Visionssystemer • RFID-systemer • Sikkerhedsendestop
• Sikkerhedsmoduler • Lysgitre og lysbomme
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