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Veriler, işiniz için çok önemlidir
Veritabanına doğrudan erişim sunan NJ kontrolörü

• Daha az bakım ihtiyacı verimliliği artırır
• Daha iyi veriler, doğru kararlar verilmesine yardımcı olur



32 Veritabanına doğrudan erişim sunan NJ kontrolörü

Doğrudan veri izleme çözümü

Kilit kararlar verebilmek için doğru ve güncel verilere ihtiyaç duyarsınız. Veritabanları ile makine 
kontrolörleri arasındaki doğrudan bağlantı işte bu yüzden önem taşır. Çözümümüz, aracı yazılım 
veya bilgisayar veri toplayıcı ihtiyacını ortadan kaldırır ve tesis katından gerçek zamanlı veriler alıp 
bu verileri ilgili veritabanı sistemine aktarmanızı sağlar.

Daha az bakım ihtiyacı verimliliği artırır
Veriler, ürün hattı ve makine sayısı ne olursa olsun her türlü 
durumda toplanır. Bu da verimliliği ve kaliteyi artırmanıza 
yardımcı olur.

NJ kontrolörü, ayrı bir bilgisayar olmadan doğrudan 
veritabanlarına erişebilir. Fonksiyon bloklarımız, makine 
mühendislerinizin veritabanı bağlantısını kolayca kurmalarını 
sağlar. 

Avantajlar: 
•  Aracı yazılım olmadığından donanım ve yazılım 

güncellemeleri veya virüs koruması bakımı gerekmez
• Kesintisiz üretim: önleyici bakım
• Sistem kolaylığı

Daha iyi veriler, doğru kararlar verilmesine yardımcı olur
Veri kalitesi, yerinde kararlar vermede büyük önem taşır. NJ 

SQL ile hassas ve doğru fabrika verileri sağlandığından daha 
iyi kararlar verebilirsiniz. Üretim koşulları ile üretim sonuçları 

gibi veriler tek bir ürün seviyesinde saklanır. 

Avantajlar: 
• Sıfır hata hedefleyen güvenilir üretim izlenebilirliği.

• Fabrika Kararı iyileştirme alanı
• Verimlilik artışı. 

• Fabrikalar arasında sorun ve çözüm  
yöntemlerinin paylaşılması
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Ürün

• NJ101-9020

• NJ-PD3001

• S8VK-G12024

• CP1W-CN221

• SYSMAC-SE200D

• SYSMAC-SE201L

• XS6W-6LSZH8SS200CM-B

Açıklama

• SQL (0 eksen) ile NJ1 CPU

• NJ Güç kaynağı

• S24VDC Güç Kaynağı

• USB Kablosu

• Sysmac Studio Diski

• Sysmac Studio Lisansı

• Ethernet kablosu  

Başlangıç kitini sipariş etmek için lütfen Omron Satış temsilcinizle iletişime geçin.

Daha iyi kararlar vermeye hazır mısınız?

Doğrudan veri izleme çözümünü sipariş etmek ister misiniz?
SIPARIŞ KODU: NJ1 SQL Başlangıç Kiti
Aşağıdakiler kite dahildir:

Mükemmeli hedeflememize rağmen, Omron Europe BV ve/veya bağlı ortakları ve bağlı irketleri, bu belgede izah edilmili olan 
bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir 
zaman herhangi bir değiikliği yapma hakkımız mahfuzdur

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
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