
Kompakt Makineler için 
Gelişmiş Kontrol 
Kompakt boyutlu ve güçlü fonksiyonlara sahip yeni 
NX1 Makine Kontrolörü, Sysmac platformunun 
gelişmiş özelliklerini, Ethernet IP ve EtherCAT 
haberleşme protokollerini ve dahili I/O’ları 
Kompakt çözümleriniz için bir araya getirir. NX1, 
tüm makinelerin hareket, I/O, güvenlik ve görsel 
denetim gibi fonksiyonlarının tek bir Entegre 
Yazılım Ortamında senkronize şekilde kontrol 
edilebilmesini sağlar. 

Yeni Kompakt Makine Kontrolörü  
Sysmac NX1 Makine Kontrolörü

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?    
  +90 (216) 556 51 30
  info.tr@eu.omron.com

industrial.omron.com.tr/nx1

Yazılım

Görselleştirme

Makine Otomasyon Kontrolörü

Hareket

Güvenlik

I/O

Görsel Denetim
Algılama

NX1 Başlangıç Kiti

Yeni NX1 kontrolörü denemenize imkan tanımak için iki adet 
başlangıç kiti seçeneği sunuyoruz. Bu broşürün arka yüzünde 

daha fazla bilgi bulabilir veya ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

• Promosyon teklifi her müşteri için BİR kit ile sınırlıdır

• Bu özel teklif, Mart 2017'de sona erer 



TANITIM AMAÇLI ÖZEL TEKLİF 

Sensörler, sürücüler, HMI veya daha fazlasıyla çözümünüzü tamamlayın.  
Sipariş vermek veya bilgi almak için lütfen bize danışın:

  +90 (216) 556 51 30
  info.tr@eu.omron.com

industrial.omron.com.tr/nx1

NX1 başlangıç kiti teklifi, müşteri başına bir kit ile sınırlıdır ve 31 Mart 2017 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlara KDV dahil değildir. Geçerli teslimat koşullarına uymaktayız. Nakliye ücretleri uygulanabilir. Mükemmelliği hedefleyerek çalıştığımız 
halde, Omron Europe BV ve/veya bağlı ve alt kuruluşları, bu belgedeki bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır. Önceden bildirmeksizin her türlü değişikliği yapma hakkımız saklıdır ve hatalı basım 
mümkündür. 

NX1 Makine Kontrolörü
NX1 serisi, kontrol edebildikleri eksen sayılarına göre ayrılan 3 modelden oluşur. Bütün modeller, 4 adet tek eksenli servo pozisyon 
kontrolünü destekler. En üst model, 4 servo eksenli senkron kontrolü sağlar. Orta model, 2 senkron eksenli hareket kontrolü; en düşük model 
ise bağımsız pozisyon kontrolü desteği sağlar. PNP transistör çıkışının yanı sıra NPN transistör çıkışı seçenekleri de mevcuttur.

Başlangıç kitleri - Yeni NX1 kontrolörü denemenize imkan tanımak için iki adet başlangıç kiti sunuyoruz. 
Cazip fiyatlı bu kitlere, ücretsiz tanıtım günü veya Sysmac eğitim kurslarında indirim de dahildir.

Her bir başlangıç kiti aşağıdakileri de içerir:
SYSMAC-LE201L Sysmac Studio Lite için tek kullanıcılı lisans 

SYSMAC-SE200D Sysmac Studio DVD'si

S8VK-S06024 24 V, 60 W, 2,5 A Güç Kaynağı, Push-in Plus modeli

NX-ID3417 4 giriş, 3 kablolu bağlantı, Senkronize/Serbest Çalışma, PNP

NX-OD3256 0,5 A 4 çıkış, 3 kablolu bağlantı, Senkronize/Serbest Çalışma, PNP

NX-PF0630 Maksimum 4 A I/O güç besleme ünitesi

XS6W-6LSZH8SS200CM-B Ethernet Cat.6 patch kablosu, (Mavi), 2 m

XS6W-6LSZH8SS200CM-Y Ethernet Cat.6 patch kablosu, (Sarı), 2 m

Toplam gerçek 
eksen sayısı

Hareket kontrollü 
servo eksenler

Tek eksenli pozisyon 
kontrollü servo 
eksenler

CPU I/O noktaları Giriş noktaları Çıkış noktaları

8 4 4 40 24 16 PNP transistör NX1P2-1140DT1

6 2 4 40 24 16 PNP transistör NX1P2-1040DT1

4 0 4 24 14 10 PNP transistör NX1P2-9024DT1

Hareket Kontrolü başlangıç kiti
NX1P2-1040DT1

Pozisyon Kontrolü başlangıç kiti
  NX1P2-9024DT1


