Dane to kluczowy element
w funkcjonowaniu firmy
Sterownik NJ z bezpośrednim dostępem do bazy danych

• Mniej czasu poświęconego na serwis to wyższa wydajność
• Lepsze dane umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji

industrial.omron.eu/directdatatracing
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Sterownik NJ z bezpośrednim dostępem do bazy danych
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Bezpośrednie śledzenie danych
Aby podejmować właściwe decyzje, należy mieć dostęp do dokładnych i aktualnych danych. Dlatego tak
istotny jest związek pomiędzy bazami danych a sterownikami maszyn. Nasze rozwiązanie eliminuje potrzebę
wykorzystania oprogramowania pośredniczącego lub koncentratora danych. Pozwala to przekazywać dane
w czasie rzeczywistym z hali fabrycznej do powiązanej bazy danych.
Mniej czasu poświęconego na konserwację to wyższa produktywność
Bez względu na liczbę linii produkcyjnych i maszyn dane są gromadzone
cały czas, co przekłada się na poprawę wydajności i jakości.

MES

Za pomocą sterownika NJ można uzyskać bezpośredni dostęp do baz
danych bez konieczności korzystania z oddzielnego komputera. Nasz
zestaw bloków funkcyjnych pozwala łatwo skonfigurować połączenie z
bazą danych.

Zarządzanie
produkcją

Korzyści:
• Brak konieczności aktualizowania oprogramowania i sprzętu oraz ochrony
antywirusowej (z powodu braku oprogramowania pośredniczącego)
• Produkcja bez przestojów: konserwacja zapobiegawcza
• Prosty w obsłudze system

Systemy IT

Korzyści:
• Niezawodne metody kontroli eliminujące ryzyko
występowania wad
• Ocena obszarów poprawy funkcjonowania zakładu
• Poprawa wydajności
• Możliwość dzielenia się problemami i rozwiązaniami
pomiędzy zakładami

Bezpośrednie
połączenie z bazą
danych

SQL

Lepsze dane to trafne decyzje
Kluczową rolę w podejmowaniu właściwych decyzji
w biznesie pełni jakość danych. Sterownik NJ SQL
umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, ponieważ
znane są dokładne dane produkcyjne. Dane takie
jak warunki czy wyniki produkcji gromadzone są na
poziomie indywidualnego produktu.

NIEWYMAGANA
INSTALACJA
OPROGRAMOWANIA POŚREDNICZĄCEGO

Sterownik NJ

Robotyka

Mobilność

Bezpieczeństwo

System wizyjny

Detekcja

Czas na podejmowanie lepszych decyzji

Zacznij korzystać z systemu bezpośredniego śledzenia danych

KOD ZAMÓWIENIA: NJ1 SQL Zestaw startowy

Elementy zestawu:

Pozycja

Opis

•

NJ101-9020

•

Sterownik NJ1 z dostępem do bazy danych SQL (0 osi)

•

NJ-PD3001

•

Zasilacz NJ

•

S8VK-G12024

•

Zasilacz 24 VDC

•

CP1W-CN221

•

Przewód USB

•

SYSMAC-SE200D

•

Płyta z oprogramowaniem Sysmac Studio

•

SYSMAC-SE201L

•

Licencja oprogramowania Sysmac Studio

•

XS6W-6LSZH8SS200CM-B

•

Kabel sieciowy Ethernet (w kolorze niebieskim)

Aby zamówić zestaw startowy, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Omron.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami:
OMRON POLSKA
+48 22 458 66 66
industrial.omron.pl
omron.me/socialmedia_pl
PL_01_NJ+SQL

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.

