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Sterownik ruchu Trajexia  
 zintegrowany ze sterownikiem PLC 

W ofercie zaawansowanych sterowników ruchu  

Trajexia, zapewniających precyzyjne sterowanie 

napędami dostępny jest teraz nowy, zintegrowany 

sterownik w wersji kompaktowej. Poznaj sterownik ruchu 

Trajexia-PLC, który łączy elastyczność i modułowość 

sterowników programowalnych PLC firmy Omron  

z wyjątkowymi funkcjami sterowania ruchem na bazie 

platformy Trajexia.

Jeśli chcesz wyposażyć swój system sterowania  

w zaawansowane funkcje obsługi ruchu, zwróć uwagę 

na sterownik Trajexia-PLC, który radzi sobie nawet  

z najtrudniejszymi wyzwaniami, a jednocześnie nie 

wymaga dużo miejsca, zmniejsza ilość połączeń 

przewodowych, przyczynia się do optymalizacji  

projektu i umożliwia łatwą integrację z panelami 

operatorskim HMI. 

To jest rozwiązanie, którego szukasz oraz produkt 

zapewniający wydajność, której potrzebujesz! 



Sterownik Trajexia-PLC został zaprojektowany w taki sposób, aby 

spełniać potrzeby użytkowników w różnorodnych zastosowaniach. 

Charakteryzujący się kompaktową budową i prostą obsługą 

sterownik nowej generacji umożliwia szybszą i prostszą 

konstrukcję nawet najbardziej zaawansowanych maszyn. 

Integracja z istniejącą aplikacją jest wyjątkowo prosta.  

Oprócz wbudowanego portu MECHATROLINK-II umożliwiającego 

precyzyjne sterowania nawet 30 osiami, rozwiązanie to pozwala 

korzystać z dostępnego w wielu wersjach modułu interfejsu  

Zaawansowany system sterowania w jednym kompaktowym rozwiązaniu 

do sterownika CJ1 w celu komunikacji z innymi sieciami Fieldbus 

(m.in. Ethernet, Profibus czy DeviceNet) oraz zapewnia największy 

wybór wysokiej klasy serwonapędów i falowników. 

Wymiana danych pomiędzy sterownikiem ruchu Trajexia  

a sterownikiem programowalnym PLC odbywa się za pomocą 

współdzielonej pamięci, co umożliwia uproszczenie 

programowania i dostępu do danych oraz zapewnia szybsze  

i łatwiejsze projektowanie maszyn. 

MECHATROLINK-II

Obsługa do 30 osi 

Sieć Ethernet  
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Oszczędność cennego miejsca w konstrukcjach 

montażowych oraz skrócenie czasu potrzebnego  

na podłączanie przewodów to zaledwie część tej wyjątkowej 

oferty. Oprócz ogromnych korzyści, które daje oszczędność 

miejsca i ekonomiczność użytkowania, nowy sterownik 

ruchu Trajexia-PLC oferuje także wszystkie wyjątkowe  

i dobrze znane funkcje autonomicznych sterowników  

ruchu Trajexia, bazując na tym samym oprogramowaniu 

użytkownika. Oszczędza to cenny czas potrzebny  

na uczenie się od początku jego obsługi! 

Większa wydajność  
 przy mniejszych gabarytach... 

... jest już rzeczywistością 

Wymiana danych odbywa się za pomocą magistrali PLC, 

zapewniając uproszczenie projektowania, oszczędność 

miejsca i łatwą integrację z innymi urządzeniami. 

Sterowanie nawet 30 osiami 

Koordynacja sterowania przez szybką magistralę ruchu 

MECHATROLINK-II z wybieraną przez użytkownika długością 

cyklu wynoszącą od 0,5 do 4 sekund. 

Interfejs enkodera 

Możliwość podłączenia do stystemu sterowania 

zewnętrznego enkodera. Obsługa enkoderów przyrostowych 

i absolutnych oraz wyjścia impulsowego. 

Cyfrowe We/Wy 

Sterownik ruchu jest wyposażony we wbudowane  

i konfigurowalne gniazda We/Wy. 

Port nadrzędny MECHATROLINK-II 

Sterowanie nawet 30 serwonapędami lub falownikami. 

Napędy 

Pełna możliwość podłączenia wszystkich serwonapędów  

i falowników obsługiwanych przez inne sterowniki ruchu  

z serii Trajexia. 

Zaawansowane narzędzia programowania 

Procesor sterownika ruchu CJ1-MCH72 używa takiego 

samego zaawansowanego języka programowania, jaki jest 

używany w procesorach autonomicznych sterowników 

Trajexia, oraz nowego narzędzia do monitorowania  

i debugowania dostępnego w pakiecie oprogramowania 

TRAJEXIA Studio. 



We/Wy enkodera 

Intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzia programowania 
Trajexia Studio to proste w obsłudze i intuicyjne środowisko komputerowe 

umożliwiające programowanie i debugowanie aplikacji za pomocą 

zaawansowanych programów narzędziowych. 

• Udoskonalony graficzny interfejs użytkownika 

•	Obsługa	wielu	urządzeń	

•	Funkcja	„przeciągnij	i	upuść”	

•	Programowanie	w	trybie	offline	i	zaawansowane	funkcje	pobierania	

•	Narzędzie	do	porównywania	programów	

•	Kreator	konfiguracji	osi	

•	Zaawansowany	edytor	

Port Mechatrolink-II 

Diody LED procesora  
i stanu We/Wy 

Cyfrowe We/Wy 

Akumulator 
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CJ1W-MCH72 — MECHATROLINK-II 

Modu  kontrolera ruchu
Zaawansowany kontroler ruchu oparty na 
sterowniku PLC i magistrali MECHATROLINK-II 
• Koordynacja zaawansowanych ruchów w 30 osiach za 

po rednictwem wydajnego i szybkiego cza 
MECHATROLINK-II

• Sterowanie po o eniem, pr dko ci  i momentem 
obrotowym 

• W ka dej osi mo na realizowa  skomplikowane ruchy 
interpolacyjne, funkcj  krzywki elektronicznej (e-CAM) 
i przek adni  elektroniczn  

• Zaawansowane narz dzia do szukania b dów, w tym 
funkcje ledzenia i oscyloskopu

• Sprz towe wej cie kontroli pozycji dla ka dej osi 
serwonap du

• Sterowanie serwonap dami i falownikami za 
po rednictwem pojedynczej sieci kontroli ruchu 

• Zintegrowane cyfrowe We/Wy i g ówny enkoder. 

Konfiguracja systemu

M

Trajexia Studio
CX-One

Interfejs HMI
serii NS

JUSP-NS115
Moduł
MECHATROLINK-II

Silniki liniowe
serii Sigma-II

Maks. 30 osi
Całkowita długość: 50 m

Zakończenie

Serwomotory
serii Sigma-II

Serwonapęd
serii Sigma-II

Wejście

Moduł kontrolera ruchu
CJ1W-MCH72

Cyfrowe We/Wy
Wejście/wyjście enkodera

Szybkie wejście 
rejestracyjne, 
położenie początkowe

Ethernet/szeregowy

Seria CJ1

MECHATROLINK-II

Falownik

6 Moduł kontrolera ruchu



2 Kontrolery ruchu

Charakterystyka techniczna

Ogólne dane techniczne

Modu  kontroli ruchu

Parametr Szczegó y
Model CJ1W-MCH72 
Temperatura otoczenia 0–55 C
Wilgotno  wzgl dna rodowiska pracy Wilgotno  wzgl dna 90% (bez kondensacji)
Temperatura sk adowania  od –20° do 70° C
Atmosfera Bez gazów korozyjnych
Odporno  na wibracje od 10 do 57 Hz (amplituda 0,075 mm)

57–100 Hz, przyspieszenie 9,8 m/s² w kierunkach X, Y i Z przez 80 minut
Odporno  na wstrz sy 143 m/s², 3 razy w ka dym z kierunków X, Y i Z 
Rezystancja izolacji 20 M
Wytrzyma o  dielektryczna 500 V
Struktura zabezpieczenia wed ug IP20
Normy mi dzynarodowe CE:IEC61131-2, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4

cULus: UL508C (przemys owe urz dzenia steruj ce)
Lloyds; zgodnie z dyrektyw  RoHS (ograniczenie u ycia niebezpiecznych substancji)

Parametr Szczegó y
Liczba osi 30 (31 z osi  wirtualn )
Liczba falowników Maksymalnie 8 (w trybie sterowania pr dko ci  lub momentem obrotowym)
Czas cyklu Do wyboru: 0,5 ms, 1 ms, 2 ms lub 4 ms
J zyk programowania J zyk kontroli ruchu typu BASIC. Taki sam zakres funkcji jak dla Trajexia TJ1-MC16

Uwaga: Modu  MCH72 Trajexia korzysta z tego samego zestawu instrukcji. Nale y przebudowa  
aplikacj  MCH 71 BASIC, aby u ywa  jej z nowym kontrolerem.

Praca wielozadaniowa Maksymalnie 14 zada  jednocze nie 
Wbudowane We/Wy cyfrowe 16 wej , 2 z funkcj  rejestracji. 8 wyj , 1 z funkcj  prze czania po o enia realizowan  sprz towo
Jednostki pomiarowe Definiowane przez u ytkownika
Pami  do dyspozycji programów u ytkownika 500 kB
Pojemno  pami ci danych Maksymalnie 2 MB pami ci Flash
Zapisywanie danych programu, kontroler ruchu Pami  S-RAM z podtrzymaniem bateryjnym i Flash-ROM
Zapisywanie danych programu, komputer osobisty Oprogramowanie Via Trajexia Studio
Aktualizacja oprogramowania uk adowego (firmware) Oprogramowanie narz dziowe Via Trajexia
Enkoder We/Wy Sprz enie pozycyjne/pr dko ciowe Enkoder przyrostowy i absolutny

Standardowy enkoder absolutnego Obs uga SSI 200 kHz, EnDat 1 MHz
Maksymalna cz stotliwo  wej ciowa 
enkodera

6 MHz

Maksymalna cz stotliwo  enkodera 
wyj ciowa/impulsowa

2 MHz

Port g ówny 
MECHATROLINK II

Sterowane urz dzenia Serwonap dy Junma ML-II, Sigma-II i Sigma III oraz falowniki V7, F7 i G7
Charakterystyki elektryczne Zgodne ze standardem MECHATROLINK
Szybko  transmisji 10 Mb/s
Typy urz dze  podrz dnych Osie lub serwonap dy i falowniki
Zasi g transmisji Maks. 50 mw bez u ycia wtórnika

Wymiana danych ze sterownikiem PLC Sterownik CJ1W-MCH72 wymienia dane z obszarem pami ci sterownika PLC. Odwzorowanie 
cyklicznej wymiany danych jednostki CPU sterownika PLC z obszarem pami ci modu u kontroli ruchu 
mo na dowolnie konfigurowa .

7Kontrolery ruchu



Modu  kontrolera ruchu 3

Modu  interfejsu serwonap du, MECHATROLINK II (JUSP-NS115)

Nazewnictwo

Modu  kontroli ruchu CJ1W-MCH72 — Trajexia

Modu  interfejsu JUSP-NS115 — MECHATROLINK-II

Parametr Szczegó y
Specyfikacja JUSP-NS115
Odpowiedni serwonap d SGDH-@@@modele E (wersja 38 lub pó niejsza)
Metoda instalacyjna: Monta  po stronie serwonap du SGDH: CN10.
Podstawowe
dane techniczne

Metoda zasilania Zasilanie ze sterownika serwonap du.
Pobór mocy

Komunikacja 
MECHATROLINK-II

Szybko /cykl transmisji 10 Mb/s/1 ms lub wi cej. Komunikacja MECHATROLINK-II 

Format polecenia Dane techniczne operacji Pozycjonowanie za pomoc  komunikacji MECHATROLINK-I/II.
Wej cie odniesienia Komunikacja MECHATROLINK-I/II

Polecenia: po o enie, pr dko , moment obrotowy, parametr odczytu/zapisu, 
wyj cie monitora

Funkcje sterowania 
po o eniem

Metoda przyspieszania/opó niania Liniowa pierwszego/drugiego stopnia, asymetryczna, wyk adnicza, krzywa S
Sterowanie w zamkni tej p tli Mo liwo  sterowania po o eniem z zamkni tym sprz eniem zwrotnym.

Dane techniczne 
systemu ze 
sprz eniem 
zwrotnym

Wyj cie impulsowe enkodera 
w serwonap dzie

5 V wyj cie ró nicowego wzmacniacza linii (zgodne ze standardem 
EIA RS-422A)

Sygna  sprz enia impulsowego 
enkodera 

Wzmacniacz linii A quad B

Maksymalna cz stotliwo  odbierana 
przez serwonap d

1 Mp/s

Zasilanie enkodera w p tli sprz enia 
zwrotnego

Zapewnione przez klienta.

Sygna y wej ciowe 
serwonap du

Mo liwa zmiana alokacji sygna u Zabroniony ruch do przodu/do ty u, zeropunktowy powrót opó niania LS
Zewn trzny sygna  zatrzaskiwania 1, 2, 3
Sterowanie momentem obrotowym ruchu do przodu/do ty u

Funkcje wewn trzne Funkcja zatrzaskiwania danych 
po o enia

Zatrzaskiwanie danych po o enia jest mo liwe przy u yciu fazy C 
i sygna ów zewn trznych 1, 2, 3

Zabezpieczenia Uszkodzenie parametrów, b dy ustawienia parametrów, b dy komunikacji, 
b dy timera WDT, wykrywanie roz czenia sprz enia zwrotnego enkodera

Wska niki LED A: alarm, R: Komunikacji MECHATROLINK-I/II

NS115

Diody LED 
stanu We/Wy

Diody LED 
stanu modułu

Komora
baterii

9-stykowe złącze 
enkodera

MECHATROLINK-II 
port

Ustawienie nr. modułu

Cyfrowe 
złącze We/Wy

NS115

Przełącznik obrotowy (SW1)
Służy do ustawienia adresu stacji MECHATROLINK-II

LED(A)
Stan alarmu

LED(R)
Stan komunikacji MECHATROLINK-II 

Przełącznik DIP (SW2)
Służy do ustawienia komunikacji MECHATROLINK-II

Złącza komunikacji MECHATROLINK-II CN6A i CN6B:
Służą do połączenia z systemem MECHATROLINK-II

Złącze sygnałowe sprzężenia enkodera CN4
Służy do podłączenia sygnału sprzężenia

Przewód masy
Podłączony do oznaczenia masy na serwonapędzie

8 Moduł kontrolera ruchu



4 Kontrolery ruchu

Wymiary

Modu  kontroli ruchu CJ1W-MCH72 – Trajexia

Interfejs JUSP-NS115 — MECHATROLINK-II 

4

7
6
5

2

0

3

I/O

MLK

Enc.

UNIT
No.

1RUN
ERC
ERH

BF
WDOG

OPEN

BATTERY

MCH72

Mm48,75

90

65

71

98

 24 

CN6A

Jednostki: Mm         Przybliż. masa: 0,2 kg

NS115

S
W
1

20 128

14
2

10
0

2

S
W
2

A
R

C
N
6
A

C
N
6
B

C
N
4

Tabliczka
znamionowaCN6B

CN4

Zacisk FG

Złącze do 
SERVOPACK

M4
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Modu  kontrolera ruchu 5

Monta
M t ???

Po czenia interfejsu MECHATROLINK-II

+

-

+

-

Moduł MECHATROLINK I/F 
typ JUSP-NS115

Do innych stacji 
MECHATROLINK-II 

Bateria podtrzymująca*1 
2,8-4,5 V

Zeropunktowy powrót 
Opóźnianie LS*2 
gdy /DEC ON

Zabroniony ruch do przodu*2 
gdy P-OT OFF

Zabroniony ruch do tyłu*2 
gdy N-OT OFF

Zatrzask zewnętrzny 1*2 
gdy /EXT1 ON

Zatrzask zewnętrzny 2*2 
gdy /EXT2 ON

Zatrzask zewnętrzny 3*2 
gdy /EXT3 ON

*1 Podłączyć, gdy jest używany enkoder absolutny, a bateria jest niepodłączona do zacisku CN8.
*2 Ustawić sygnał na stałą użytkownika.

CN 6A2
3
4

/S
SP

P

SH

120 Ω S
S

SH

BAT (+)
P

BAT (-)

+24 VIN

/DEC

P-OT

N-OT

/EXT 1

/EXT 2

/EXT 3
Pancerz złącza

Podłączyć ekran do pancerza złącza.
FG

+24 V

3,3 kΩ

2
3
4

21

22

47

40

25

1

39

38

37

26

27

28

29

30

31

32

/COIN+

SG

AL 03

AL 02

AL 01

Wyjście kodu alarmu
Maksymalne napięcie pracy 30 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy 20 mA DC

/COIN-

/BK+

/BK-

/S-RDY+

/S-RDY-

ALM+

ALM-

41

42

43

44

45

46

CN 6B

CN 1

Dla stacji końcowej należy podłączyć 
terminator (JEPMC-W6022)

Pozycjonowanie zakończone*2

(ON, gdy pozycjonowanie jest zakończone)

Wyjście BK *2

(ON, gdy hamulec zwolniony)

Wyjście gotowości serwonapędu*2

(ON, gdy jest gotowy)

Wyjście alarmu serwonapędu
(OFF z alarmem)

Wyjście transoptorowe
Maksymalne napięcie pracy 30 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy 50 mA DC

Typ serwonapędu 
SGDH

(Połączenia SERVOPACK, 
zob. rozdział Sigma-II)

CN 4

Zewnętrzne 
źródło zasilania

1, 2, 3PG0V
PA
/PA
PB
/PB
PC
/PC

16
17
18
19
14
15

Sprzężenie zwrotne 
enkodera do wykrywania 
prędkości/położenia

PG

P oznacza skrętkę dwuprzewodową. oznacza ekranowanie.

10 Moduł kontrolera ruchu



6 Kontrolery ruchu

Specyfikacja
Kontroler ruchu

MECHATROLINK-II — urz dzenie pokrewne

Serwonap d
Uwaga: Szczegó owe informacje znajduj  si  w sekcji po wi conej serwonap dom.

Falowniki
Uwaga: Szczegó owe informacje znajduj  si  w sekcji po wi conej falownikom

Oprogramowanie komputerowe

Nazwa Model
Modu  kontroli ruchu MECHATROLINK-II Trajexia CJ1W-MCH72

Nazwa Uwagi Model
Kable MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01
3 m JEPMC-W6003-03
5 m JEPMC-W6003-05
10 m JEPMC-W6003-10
20 m JEPMC-W6003-20
30 m JEPMC-W6003-30

Terminator MECHATROLINK-II Rezystor ko cowy JEPMC-W6022
Modu y sieci MECHATROLINK-II Do serwonap dów z serii Sigma-II (oprogramowanie uk adowe w wersji 38 lub nowszej) JUSP-NS115

Do falownika Varispeed V7
(w sprawie obs ugiwanych wersji falownika nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem 
handlowym firmy OMRON)

SI-T/V7

Do falownika Varispeed F7 i G7
(w sprawie obs ugiwanych wersji falownika nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem 
handlowym firmy OMRON)

SI-T

Repeater MECHATROLINK-II Gdy do sieci MECHATROLINK-II zosta o pod czonych 17 lub wi cej osi, wymagany jest 
repeter

JEPMC-REP2000

Dane techniczne Model
Oprogramowanie Trajexia Studio V1.0 lub nowsze (dost pne z licencj  CX-One) CX-One

Ze wzgl du na ci g e unowocze nianie wyrobu dane techniczne mog  by  zmieniane bez powiadomienia.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
Aby zamieni  milimetry na cale, nale y pomno y  przez 0,03937. Aby zamieni  gramy na uncje, nale y
pomno y  przez 0,03527.

Cat. No. I54E-PL-01
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KPP_Trajexia_PLC_PL01

Systemy sterowania 
•	Programowane	sterowniki	logiczne		•	Panele	operatorskie		•	Zdalne	moduły	We/Wy

Sterowniki i napędy
•	Kontrolery	ruchu		•	Serwonapędy		•	Falowniki	

Komponenty sterujące 
•	Regulatory	temperatury		•	Zasilacze		•	Przekaźniki	czasowe		•	Liczniki		
•	Przekaźniki	programowalne		•	Cyfrowe	wskaźniki	panelowe		 
•	Przekaźniki	elektromechaniczne		•	Przekaźniki	monitorująco-kontrolne		
•	Przekaźniki	półprzewodnikowe		•	Wyłączniki	krańcowe		•	Przyciski		 
•	Niskonapięciowa	aparatura	przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
•	Czujniki	fotoelektryczne		•	Czujniki	indukcyjne		•	Czujniki	ciśnienia	i	pojemnościowe		 
•	Kable	połączeniowe		•	Czujniki	przemieszczania	i	pomiaru	szerokości		 
•	Systemy	wizyjne		•	Sieci	bezpieczeństwa		•	Czujniki	bezpieczeństwa		 
•	Moduły	bezpieczeństwa/moduły	przekaźnikowe		•	Zamki	bezpieczeństwa/zamki	ryglujące		

Autoryzowany dystrybutor: 

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani 
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia. 

OmrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

Belgia 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.industrial.omron.be 

Dania 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Francja 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr 

Hiszpania 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es 

Holandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.industrial.omron.nl 

niemcy 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.industrial.omron.de 

norwegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no 

portugalia 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.industrial.omron.pt 

republika Czeska 
Tel: +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

republika południowej Afryki 
Tel: +27 (0)11 579 2600 
www.industrial.omron.co.za 

rosja 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

Szwajcaria 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.industrial.omron.ch 

Szwecja 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.industrial.omron.se 

Turcja 
Tel: +90 216 474 00 40 
www.industrial.omron.com.tr 

Węgry 
Tel: +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Wielka Brytania 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk 

Włochy 
Tel: +39 02 326 81 
www.industrial.omron.it  

Inne przedstawicielstwa  
firmy Omron
www.industrial.omron.eu

pOlSKA 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul.	Mariana	Sengera	“Cichego”	1,	02-790	Warszawa	
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
Fax: +48 (0) 22 645 78 63 
www.industrial.omron.pl 


