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• Vereenvoudigde machinearchitectuur
• Besparing op bedradings- en engineeringtijd tot wel 30%
• Verbeterde machineproductiviteit en onderhoudsefficiëntie
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EtherNet/IP-machineoplossing - CJ2-controllernetwerk

Mogelijkheden om efficiëntie te verhogen

Maximaal voordeel halen uit het CJ2 EtherNet/IP-netwerk
Het configureren van een moderne machine is geen eenvoudige taak. De groeiende vraag naar prestaties, 

betrouwbaarheid en connectiviteit gaat hand in hand met de toegenomen complexiteit. Standaarden dragen 

bij aan het vinden van oplossingen, waarbij EtherNet/IP de perfecte keuze voor zowel machinebouwers als 

eindgebruikers is. Dankzij Omrons CJ2-controllers en andere op ethernet gebaseerde automatiseringsproducten 

kunt u maximaal profiteren van een EtherNet/IP-netwerk voor machineoplossingen.

Maak opnieuw gebruik van uw veiligheids-
configuratie, programma’s en validaties
Onze modulaire stand-alone NX-veiligheids-

controller is een schaalbare oplossing die kan 

worden aangepast aan alle eisen met betrekking 

tot variaties in uw machines. Hierdoor zijn 

flexibiliteit en herbruikbaarheid van uw 

veiligheidsengineeringprojecten gegarandeerd.

Verbeterde machineproductiviteit en 
onderhoudsefficiëntie
Dankzij eenvoudige toegang tot alle 

apparatuurgegevens en -instellingen via de 

HMI- en PLC-aansluitingen blijven uw service 

engineers en machine operators altijd optimaal 

geïnformeerd en kunnen zij actie ondernemen 

wanneer dat nodig is. Het resultaat? 

Meer productie, minder uitvaltijd.

Dit is de kans om uw machines te differentiëren zonder  
de noodzaak van re-engineering
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Vereenvoudigde machinearchitectuur
U kunt nu vrijwel alle automatiseringscomponenten 

van uw machine via één enkele kabel met elkaar 

verbinden. Hierdoor is het niet langer nodig diverse 

afzonderlijke netwerken te gebruiken. 

Besparing op bedradings- en engineeringtijd tot wel 30%
Dankzij het distribueren van I/O’s en netwerkapparatuur 

over het EtherNet/IP-machinenetwerk kan er tot wel 30% 

op de bedradings- en ontwikkelingstijd worden bespaard.
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