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Sysmac - Her ihtiyaca  
karşılık veren ürün ailesi

Sysmac otomasyon platformunun bir parçası olarak Omron NA HMI, FA üretim tesislerindeki 
gerekliliklere göre makine verilerini bilgiye dönüştürür, bilgiler gösterir ve cihazları kontrol eder.
NA Serisi daha hızlı, daha verimli şekilde kontrol ve izleme sağlar.
16.770.000 renk gösteren geniş bir ekranı olan dinamik, sezgisel ve kestirimci HMI, endüstriyel 
makinelerin daha ilgi çekici olmasını sağlar ve rekabet gücünü artırır. 

1S AC Servo Sistemi

FH Görsel Denetim 
Sistemi

NX G/Ç 
NX Emniyet

NJ/NX/NY Kontrolör
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Yaşamınıza entegre olur

Sysmac Studio lojik, hareket, görsel denetim, emniyet ve görselleştirme dahil tüm 
otomasyon alanlarını bir araya getiren Sysmac platformunun en önemli parçasıdır.
NA Serisi, diğer cihazlarla birlikte tek bir entegre projede programlanabilir. 
Bu sayede geliştirme süreci hızlanır.

TEK Etiket Veritabanı
• Makine arayüzü uygulamasında  

NJ/NX/NY Kontrolör Değişkenlerini 
(Etiketler) paylaşın.

• Kontrolör ile paylaşılan 
değişkenler, programlama 
süresini ve karmaşıklığını azaltır.

• Makine arayüzü uygulamasında NA 
veri yapılarını tanımlayın/kullanın

TEK Öğrenme, TEK Proje
• Kontrolörünüzü ve emniyet sistemlerinizi programlayın
• Sysmac Studio'da NA Serisini cihazla eş zamanlı olarak programlayın
• Tüm makinenizi tek bir projede programlayın
• Tüm cihazlarda bildiğiniz yöntemle çalışın

Güvenli ve güvenilir
• Çoklu erişim seviyeleriyle her kullanıcıyı yapılandırın

BASİT
• Görünümü net ve hızlı şekilde tanımlayın
• Özellikleri, animasyonları, etkinlikleri ve eylemleri hızlıca değiştirin 
• Grup nesneleri için güçlü sayfa düzenleyici
• Yalnızca tek tıklamayla döndürün ve yeniden boyutlandırın

VE HALA ESNEK 
• Visual Basic komut dosyanızı yazın
• Visual Basic ile olasılıkları artırın

Hız özellikleri 
• Yapılandırılmış programlama (Tek bir yazılımla)
• Ağ cihazı görüşü
• Görsel denetim ayarı 
• Makine Kontrolörü sorun giderme

TEK bir yerde test edin
• Kontrolör ve HMI'de aynı anda program simülasyonu ile entegre test.

Cihazınızın çalışmasını aynı anda kontrol etmek, hata 
ayıklamanın daha hızlı ve kolay olmasını sağlar. 

• Cihaz işlemlerinizi Simülatör aracılığıyla hızlı bir şekilde test edin.

Editörler TEK bir yerde
• Hızlı tasarım için hem kontrolör hem de HMI düzenleyicilerini tek ekranda görüntüleyin.
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Görüş ve emniyet en üst düzeye 
çıkarılırken... ...duruş süresi en aza indirilir

NA serisi, değerli varlıklarınızın her zaman güvende olmasını sağlayan tam güvenlik ve kimlik doğrulama özellikleri içerir. 
Beklenmeyen bir durum olduğunda, makinenizde sorunu hızlıca çözebilir ve aynı durumun tekrar oluşmasını önleyebilirsiniz. 

Bir bakışta anlaşılabilen bir makine görünümü sunabilirsiniz. NA Serisi; sezgisel ve proaktif makine yönetim aracı sunmak için PDF, 
video ve veriler gibi zengin ortamı ile tüm birimleri bir araya getiriyor.

Yüksek emniyet 
NA Serisi, parola korumalı çoklu 
erişim seviyesi ile belirli personel için 
yapılandırılabilir. Böylece makineyi 
yalnızca yetkili kişiler kullanır.

Varlıklarınızı koruyoruz 
• Projeniz diğer uygulamalarla 

birlikte (Kontrol ve Emniyet) parola 
korumalı hale getirilebilir. 

• Veri aktarımı korunabilir (üstüne 
yazma veya hırsızlık engellenir).

Uzaktan erişim 
• Üretim tesislerinde kurulu HMI'yi Ethernet veya WiFi kullanarak tabletinizden görüntüleyebilir 

ve çalıştırabilirsiniz.
• Uzak cihazların erişimi yönetilebilir ve sınırlanabilir. Bu, erişilebilirliği güvence altına alırken 

yanlışlıkla çalıştırmayı ve bilgi sızmasını önlemeye yardımcı olur.

Kılavuzunuzu bir filmle gösterin
Belirli prosedürleri gerçekten de gösterebildiğinizi hayal 
edin. NA Serisi ile operatör tarafında 7/24 eğitimli bir 
mühendisiniz olur.  

PDF görüntüleyin *
Yönteminizi açıkladığınız görsel varlıklarınızı kullana-
bilirsiniz.

Hata oluşur

Kontrolörü kontrol edin
Sorun giderici, NJ/NX/NY Kontrolör hatalarının/olaylarının 
yanı sıra kullanıcı tanımlı hataları/olayları izlemenize ve 
yayınlamanıza olanak tanır. 

NJ/NX/NY sorun gidericisi

Hata ayrıntıları  
gözden geçirilebilir.

PDF

* Pdf dosyasının 1.5 veya sonraki sürümleri desteklenmemektedir.

Cihaz A
Erişime izin verildi

İki cihaz (A, B) erişiyor. 

Cihaz B
Erişime izin verildi

Cihaz C
Yetkisiz erişim yasaktır

Erişim izni 
istemcisi
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 

Basit ve Esnek!

NA Serisi, kullanıcılara IAG'leri (Akıllı Uygulama Araçları) kullanarak tasarım yapma imkanı tanır. IAG'ler, projeyi yapılandırarak ve 
tekrar kullanımı zenginleştirerek geliştirme sürecini basitleştirir ve hızlandırır. Basit grafiklerden karmaşık nesnelere kadar kendi 
koleksiyonunuzu oluşturabilir ve bunları Fonksiyon Bloğu gibi projeler arasında paylaşabilirsiniz.

Adım 1: Makine Parçaları, Görsel
Makinenin parça koleksiyonundaki standart kontrollerini veya grafiklerini kullanarak 
kendi IAG'nizi tasarlayın. Nesnenizi tekrar kullanımda hayata geçirmek için arayüz 
özelikleri ve yöntemler ekleyin.

Adım 2: Visual Basic ile genişletilebilir
Pek çok grafik IAG'nin yanı sıra, bir IAG'ye kod gömmek 
de mümkündür. Bu kod, örneğin özel bir cihaz 
haberleşmesi sağlayarak araç olanaklarını artırır. Visual 
Basic sayesinde NA'nın standart işlevselliği gerektiği 
kadar genişletilebilir.

Adım 3: Yayınlayın ve Paylaşın
IAG oluşturulduğunda ve test edildiğinde (simülasyon 
kullanılarak) yayınlanabilir ve koleksiyon dosyası tekrar 
kullanılmak üzere dağıtılabilir. Omron, NA Serisi'nin 
işlevselliğini artırmak için yeni IAG koleksiyonları 
yayınlamayı planlamaktadır.

myTemperature

mySpeed

RunMotor(Boolean bStatus)

1

2

3
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ÇALIŞTIRMA
göstergesi

Tüm geniş ekran modeller: 7, 9, 12, 15 inç 

Özel Sysmac 
tasarımı

Fonksiyon tuşları
Belirli eylemleri yürütmek için pro-
gramlanabilir

Siyah ve Gümüş

Kenardan kenara 
tasarım

Dirençli dokunmatik ekran, tek dokunma... Operatörlerin 
eldiven giymesi gerektiği ve su geçirmezlik gereken ortamlar 
için idealdir

Her ihtiyacı karşılayan farklı seçenekler

1   USB slave (Araç portu) 

2   2x USB

3   1 Seri*

4   2 Ethernet portu; biri fabrika, diğeri ofis ağı içindir

5   SD Kart yuvası

6   24 V DC

NJ/NX/NY Serisi
CK3E/CK3M Serisi

(Modus/TCP)

Klavye
Fare

USB Bellek

Sysmac Studio

2x Ethernet
USB 2.0:
2x Host
1x Slave

CJ Serisi (FINS ve CIP)
Sysmac Studio

• Yüksek hızlı haberleşme ağı
• Çok çeşitli bağlantı olanakları
• Donanımı değiştirmeye gerek kalmadan çıkarılabilir 

USB kablosu
• Su ve toz geçirmez tasarım

Ethernet

USB

* Seri port gelecekte yapılacak genişletme içindir.

5 1 4 2 6 3 

Çok şık, çok işlevsel Sistem konfigürasyonu

2 Ethernet portu ve SD Kart yuvası
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Touch Tab Page1 is displayed.

Makinenizi GÖSTERİN
- Daha iyi görselleştirme

Metin dizelerinin dolaylı referansı
Bir etiket nesnesinde (1 satır) veya metin kutusu nesnesinde (1 veya daha fazla satır) gösterilen metin dizesi dolaylı referans ile 
değiştirilebilir. Makinenin çalışma durumu ve alarm ayrıntıları kolayca görüntülenebilir.

Sekme denetimi
Ekranın bir bölümü not defteri olarak kullanılabilir. 

Sekme Denetimi nesnesi için 64 kadar sekme sayfası 
oluşturulabilir. Ekrana 10 kadar Sekme Denetimi nesnesi 
yerleştirilebilir. 
Çeşitli verileri izlemek/değiştirmek için ekran yerine 
sekme sayfasını değiştirin.

Alarmları ayarlama, sıralama ve filtreleme
Alarmlar kolayca ayarlanır. Böylece alarm ekranı oluşturmak için harcanan zaman ve çaba azalır. 

Alarmları önceden ayarlanan maddeye göre "sıralayabilir" ve herhangi bir anahtar sözcükle "filtre" uygulayabilirsiniz.
Çok sayıda alarmdan hata konumu hızlıca belirlenebilir.

CSV

■İyileştirilmiş Kullanıcı Alarmları Görüntüleyicisi

■Sıralama ■Filtreleme

Açılan menüden bir öğe seçin. Sütun genişliği ve başlık 
değiştirilebilir.

Filtrelenen alarmlar 
gösterilir. 

İstediğiniz alarm ekranlarını hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Artan veya azalan düzeni seçin.

Görüntülenecek hata 
seviyesini seçin.

Sıralanacak öğeyi seçin. 

Kırık çizgi grafikleri
Kontrolördeki değişkenlerin ve çok boyutlu dizilerin 
verileri, kırık çizgi grafikleri olarak gösterilebilir. Kırık 
çizgi grafikleri, alt yordamlar (Visual Basic) kullanarak 
NJ/NX/NY Kontrolör'e takılı SD karta kaydedilen CSV 
dosyalarındaki verilerden de oluşturulabilir. Çalışma 
kaydı gibi büyük dizi verilerini görüntüleme aralığını, 
uzaklık değerini ayarlayarak belirtebilirsiniz. 

Ölçeklendirme
Veri Görüntüleme/Veri Düzenleme nesneleri ve 
genel değişkenler için ölçeklendirme ayarlanabilir. 
Değişkenlerin değerleri, dönüştürme ifadeleri 
belirterek dönüştürülebilir. Bu, verilerin kontrolörde 
gösterilmesini kolaylaştırır.

Kontrolör ile uyumluluğu artırır.

Artan ve azalan düzen 
arasında geçiş yapmak için 
başlığa dokunun.

Ölçeklendirilmemiş

1/100.000.000
belirtilerek ölçeklendirilmiş

NJ/NX/NY değişkeninin 
değeri: 10.000.000

Havalı Nesneler Çeşitli yazı tipleri

*Havalı Nesneler almak için Omron temsilcinizle iletişime geçin.

16 milyondan fazla ekran rengi (24 bit tam renk) 
Yüksek çözünürlüklü bit eşlem grafikler* ve 67 farklı yazı tipi türü, sezgisel ve hoş görünümlü ekranlar oluşturmak için kullanılabilir. 
Ayrıca, CAD verilerini görüntülemek için DXF dosyaları desteklenir. Boyutu büyütülüp küçültülse bile çizimin kalitesi hiçbir zaman 
bozulmaz.

Yeni bir kaynak grubu kaydedin.

Özelliklerde grubu 
değiştirmek için kimliğe 
bir değişken atayın.

Kimliğe değişken atandıktan  
sonra metin dizisi kimliğe 
göre gösterilir.

Sıralama için 
önceden ayarlanan 
madde kullanılır.

10.000.000 ns

0,1 saniye

Çok boyutlu dizi

Grafik görüntüleme aralığıUzaklık, görüntüleme 
aralığının başından 
itibaren belirtilebilir.
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Subroutine XX
Dim I as Integer
Dim Val as Integer =0

For i=0 to 100000
Val=i
Next

For i=0 to 100000
Val=i
Next

For i=0 to 100000
Val=i
Next

No.10 No.11 No.12

Makinenizi ÇALIŞTIRIN 
- Rahat kullanım

Tuş takımlarını özelleştirme ve nesneleri yeniden boyutlandırma  
Tuş takımı boyutunu değiştirebilir, yalnızca ihtiyacınız olan tuşları seçebilir ve tuşları belirtilen eylemleri yürütecek şekilde 
özelleştirebilirsiniz. Uygulamalarınıza uygun kendi tuş takımınızı oluşturun. 
Onay Kutusu, Kaydırıcı, Radyo Düğmesi nesnelerinin boyutu da değiştirilebilir. Bu nesnelerin boyutunu genişleterek makinenizin 
kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırabilirsiniz.

Birden çok iş parçacığı içeren bir alt yordamı yürütme
Bazı alt yordamlar, yinelenen işleme veya bekleme süresi nedeniyle zaman gerektirir.
Ekran güncellemesi sırasında, kullanılabilirliği ve görünürlüğü etkilemeden bu tür bir alt rutin bile yürütülebilir.

Kullanıcı alarmından sayfa atlama
Geçiş yapılacak sayfa her alarm ayarında belirtilebilir.  
Alarm olduğunda, görüntülenen alarmı seçerek sorun giderme
ekranını gözden geçirebilirsiniz.

Asya dilleri desteği
NA Serisinin tuş takımında kullanılmak üzere Asya dilleri (Japonca, basitleştirilmiş Çince, geleneksel Çince veya Korece) seçilebilir. 
Dil ayarlarında dil değiştirildiğinde, tuş takımının dili otomatik olarak değişir. 
Gıda paketleme makinesinin yeni tarifleri eklendiğinde ürün adlarını girmek için yerel diller kullanılabilir.

Üst/alt sınır değerini dinamik olarak değiştirme
Üst ve alt sınır değerleri, Veri Düzenleme nesnesinin maksimum ve minimum değerleri için değişkenler ayarlayarak dinamik 
bir şekilde değiştirilebilir. Makinenin durumuna göre giriş sınırlanabilir.

Sayfa numarası belirtme
Sayfaya bir numara vererek PLC'deki sayfalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Önceden gereken alt yordam, bu işlem için artık gerekli değildir. Bu özellik, sayfaların çoğunlukla numarayla belirtildiği CJ PLC'yi 
kullanırken özellikle faydalıdır.* 

Minimum ve maksimum 
değerler olarak 
değişkenler ayarlayın

HMI üzerinden veya PLC'den 
girişi kolayca kısıtlayabilirsiniz.

*Bu fonksiyon NJ/NX/NY Serisinde de desteklenmektedir.
Belirtilen sayfa görüntülenir.

Alarmı seçin ve Sayfa Atlama 
Düğmesine tıklayın.

Geçiş yapılacak sayfa her alarm 
ayarında belirtilebilir.  

Belirtilen sayfaya atlamak için _HMI_CurrentPageIndex sistemiyle ilgili değişkende sayfa 
numarasına karşılık gelen numarayı girin.

Sayfaya vermek istediğiniz 
numarayı ayarlayın.

Korece

Tuş takımı, Sysmac Studio'daki Sistem 
Dillerinde ayarlanan dilde görüntülenir.

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

Japonca

Kullanıcıya özel tuş takımı oluşturma 
Yalnızca kullanıcının ihtiyacı olan anahtarlar 
seçilebilir ve belirtilen eylemleri gerçekleştirmek için 
kullanılan anahtarlar özelleştirilebilir.

Nesneleri yeniden boyutlandırma  
Nesne boyutunun özellikleri eklenir.  
Uygulamanıza uygun olacak şekilde nesneleri  
yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Tuş takımı boyutunu değiştirme
Boyut, kullanıcının ihtiyaçlarına göre 
değiştirilebilir.

■Özel tuş takımları ■Nesneleri yeniden boyutlandırma

Bu işlem 100.000 kez tekrarlanır.

Alt yordam, ekran 
güncellenirken 
parçalarda yürütülür.

Alt yordam, ekran 
güncellenirken 
parçalarda yürütülür.
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An object is automatically 
added by drag & drop

Kullanılabilirlik: Tasarım  
- Basit ekran tasarımı

Sysmac Studio'da NA Serisi ile NJ/NX/NY Serisi arasında gerçek zamanlı 
olarak veri paylaşmak, tasarım verimliliğini artırır.

Birleştirilmiş proje verilerini 
paylaştıktan sonra programlama

Güncellenen 
NA cihazı 

verileri

HMI tasarımı

NA Serisine kontrolör değişkenlerinin eşlenmesi iyileştirildi
• NJ/NX/NY Kontrolör değişkenleri NA HMI ile otomatik olarak eşlenebilir.

Bu, tasarım verimliliğini artırır ve eklenen tüm değişkenlerin eşlenmesini sağlar.
• Cihaz adı oluşturma kuralı, manuel eşleme ile özelleştirilebilir. Değişkenler, istediğiniz kurala göre eşlenebilir.

Kontrolöre kolayca eklenen NA değişkenleri 
NA HMI'ye eklenen değişkenler, nesne özelliklerinden veya NA genel değişken tablosundan kontrolör değişken tablosuna 
kaydedilip eşlenebilir. Artık değişken eklemek için kontrolör genel değişken tablosuna geri dönmek gerekmez. Böylece tasarım 
süresinden tasarruf edebilirsiniz.

NA özelliklerinden NA genel değişken tablosundan

Kontrolör genel değişken 
tablosuna ekleme

Cihaz adları 
manuel eşleme ile 
özelleştirilebilir.

 • Kontrolör ekleme
 • Genel değişken ekleme
 • HMI ekleme

Otomatik olarak eşlendi.

Düzenleyicileri tek ekranda görüntüleme
NA HMI Düzenleyicisi ve NJ/NX/NY Kontrolör Düzenleyicisi tek bir ekranda görüntülenebilir. Böylece ekranlar arasında geçiş 
yapma ihtiyacının ortadan kalkması, tasarımın daha kolay ve hızlı olmasını sağlar.

Entegre geliştirme ortamı

Kontrolör ayarlarını 
kontrol ederken ekranı 
düzenleyin.
• G/Ç tahsisi
• Değişken tablosu
• Veri türü

HMI Düzenleyicisi Kontrolör Düzenleyicisi

Ladder ve HMI'yi eş zamanlı geliştirme
NA Serisinin cihaz verileri, proje dosyasında içe ve dışa aktarılabilir.
Kontrolör tasarımcısı ve HMI tasarımcısı bir makineyi eş zamanlı olarak geliştirdiğinde, ekran verileri kontrolör projesiyle 
birleştirilebilir.

Y E N İ

Y E N İ

Y E N İ

Kontrolör tasarımı 
(ladder programı)

Dışa aktar

Proje ana verileri yönetimi.
NA cihaz verileri proje verileriyle 
birleştirilir.

Proje verileri

İçe aktar

Sürükleyip bırakarak nesne ekleme 
Nesne eklemek için NA Sayfa Düzenleyicisi'ndeki Ladder Düzenleyicisi'nden bir değişkeni sürüklemeniz yeterlidir. Değişken, 
eklenen nesnenin özelliğinde* otomatik olarak ayarlanır.
Bu, HMI değişkenleri oluşturma ve tahsis etme gerekliliğini ortadan kaldırarak tasarım işini kolaylaştırır.

The selected variable is 
set in the added object 

* When an input is selected, a Button object is added automatically. 
   When an output is selected, a Lamp object is added automatically. 

1716 Teknolojiyi hayata geçirin: NA Serisi, Makine Arayüzü



Dil Ayarları
• Farklı diller için farklı yazı tipleri, boyutları ve stilleri ayarlanabilir. Belirttiğiniz yazı tiplerini veya yerel dilleriniz için uygun yazı 
tiplerini kullanabilirsiniz. Ayrıca belirtilen bir nesnenin yazı tipi dile göre değiştirilebilir.

• Varsayılan dil değiştirilebilir. Özellikler ve alarm gruplarının yanı sıra ekranlar da yerel dilde gösterilir. Böylece tasarım daha 
hızlı ve daha kolay hale gelir.

Kaynak yönetimi Makinelerinizin global olarak kurulmasına ve tasarımı birimlere ayrıştırmaya yardımcı olur.

Varsayılan dili 
seçmek için  veya  
Düğmesine tıklayın.

Belirtilen nesnenin yazı 
tipi değiştirilebilir.

Farklı diller için 
farklı yazı tipleri 
ayarlanabilir.

Gelişmiş kaynak düzenleme 
• Doğrudan özelliklere metin dizesi girmeye ek olarak, önce kimlik atayıp metin dizesini daha sonra da girebilirsiniz. Bu kaynak 
kimliği tabanlı yönetim, makinenin teknik özelliklerine uygun şekilde önce ekranları standartlaştırıp sonra Excel'de düzenlenen 
tüm metin dizelerini girmenizi sağlar.

Kopyalama

Aynı düzene sahip sayfaları 
verimli bir şekilde ekleyin

Standartlaştırılmış ekran ana verileri Makine teknik özelliklerine göre ekran verileri

• Kaynaklar gruplandırılsa da (ör. makine modülüne göre) tümü bir defada içe ve dışa aktarılabilir.
• Aynı sayfadaki tüm dillerde nesne özellikleri (ör. düğme ve lamba değişkenleri ve ifadeleri, kaynak kimlikleri, metin dizeleri) içe 
ve dışa aktarılabilir.
Birden çok özellik Excel'de aynı anda düzenlenebilir. Böylece kaynak düzenleme daha kolay, daha hızlı ve daha kesin olur.

Aynı anda birçok 
değişkeni ve kaynak 
kimliğini değiştirin.

Farklı dillerde birçok 
metin dizesini aynı 
anda değiştirin.

Değiştirmek için 
içe aktarın

Makine tasarımı sırasında metin 
dizelerini Excel'de düzenleyin

Özelliklerde yalnızca  
kimliği girin.

Sabitlik Geçici giriş

Standartlaştırılmış ekran düzeni

• Kullanıcı alarmları, Excel'de kullanıcı alarmı tablosuyla aynı düzenle içe ve dışa aktarılabilir. Tablo, Excel'de sıralanabilir 
veya filtrelenebilir.

• Hem mesaj hem de ayrıntıları Excel'de içe ve dışa aktarılabilir. Bunlar alarm kimliğine göre sıralanarak tüm bilgileri 
görüntülerken metin dizelerini düzenlemenize olanak tanır.

İyileştirilmiş kullanıcı alarmı düzenleme

 • Alarmlar gruplandırılsa da (ör. makine modülüne göre) tümü bir defada içe ve dışa aktarılabilir.

Hem mesajları hem de ayrıntıları, aynı 
sayfada tüm dillerde düzenleyebilirsiniz.

Y E N İ

Y E N İ

Tüm alarm bilgilerinin listesi düzenlenebilir.

Alarm tablosuyla aynı düzene sahip tablo verimli bir şekilde düzenlenebilir.

Y E N İ
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Veri girişi sırası
Veri girişi sırası ayarlanabilir.
Art arda sayısal veriler girildiğinde, Enter tuşuna basılmasıyla odak noktası 
otomatik olarak bir sonraki Veri Düzenleme nesnesine geçer. 
Giriş hataları ve giriş süresi en aza indirilebilir.

Verileri art arda 
girmek için sayfanın 
özelliklerinde 
AutoNavigateKeypads 
(TuşTakımlarınaOtom
atikOlarakGit) öğesini 
etkinleştirin.

Veri girişi sırası, 
Veri Düzenleme 
nesnesinin özelliğinde 
ayarlanabilir.

Enter tuşuna basıldığında 
odak otomatik olarak 
sonraki nesneye geçer.

Düğme türünü değiştirme
Ayarla ve Anlık gibi Düğmelerin türü, istediğiniz zaman, Düğmeyi tasarlama 
sırasında veya sonrasında bile özelliklerde değiştirilebilir.

Türünü değiştirmek için düğmeyi yeniden oluşturmak gerekmez. Tür değiştirilse bile 
ayarlar korunur. Böylece ekran oluşturma işlemi için gerekli çalışma azalır.

Lamba fonksiyonu içeren düğmeler
Lamba fonksiyonunu içeren düğmeleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Ayarlama Şimşek lambaları için koşul 

Dokunma(Düğme) Düğmeye Basma

Değişken(Düğme) Değişken

Geri Bildirim(Düğme) Geri Bildirim İfadesi

Dokunma(Düğme)
+Geri Bildirim(Düğme)

Düğmeye Basma + Geri Bildirim 
İfadesi

Dokunma(Düğme)
+Geri Bildirim(Gösterge)

Düğme: Düğmeye Basma
Gösterge: Geri Bildirim İfadesi

Değişken(Düğme)
+Geri Bildirim(Gösterge)

Düğme: Değişken
Gösterge: Geri Bildirim İfadesi

■Lamba fonksiyonuna sahip Düğme Türleri

Hem düğme hem de lamba fonksiyonu olan tek 
bir nesne oluşturulabilir. Bu, birden fazla nesne 
oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ekranların 
daha hızlı oluşturulmasına yardımcı olur.

■Örnek ■Nesne ayarlama için kavramsal şekil

Yinelenen nesne oluşturma
Bir nesneyi temel alarak bir dizi değişkeni için uzaklık değeri belirtme yoluyla aynı görünüme ve 
ayarlara sahip birçok kopyasını oluşturabilirsiniz. 
Bu, ekran oluşturmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Yatay ve dikey nesnelerin sayısını ve aralıklarını ayarlayın.
Bir dizi değişkeni belirtildiğinde, belirtilen uzaklık değerini eleman numarasına ekleyerek 
nesneyi çoğaltabilirsiniz.

 Sağ tıklayın 

VNC ve FTP kombinasyonu, bağlı 
PC'den NA ekranı yakalamanıza 
olanak tanır.

NA ekranı yakalama
NA Serisinde gösterilen ekranlar yakalanabilir ve NA Serisine takılı SD karta veya NA Serisine 
bağlı USB bellek çubuğuna kaydedilebilir.

• NA Serisine ait bir ekranın makine kullanım kılavuzu oluşturması gerektiğinde 
• Sorun kanıtı olarak geçerli ekranı kaydetmek gerektiğinde 

Desteklenen format: PNG

Tasarım sürecini destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde basit GUI ve tüm fonksiyon paketi sağlar.

Düğmenin üzerine lamba (gösterge) ayarlanabilir. 
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İzleme Sekmesi Sayfası
NJ/NX/NY Kontrolör ile aynı GUI kullanılır. Fiziksel HMI olmadan NA Simülatörü ile ekranlardaki hataları kolayca ayıklamak için 
izlenecek/değiştirilecek değişkeni kaydedin ve İzleme Sekmesi Sayfası'ndaki değerini değiştirin. 

Arama ve Değiştirme
Metin dizelerini, bir projedeki tüm 
alt yordamlarda (Visual Basic), 
nesnelerde ve değişkenlerde arayıp 
değiştirebilirsiniz.
Değişken adlarını düzenleyip hata 
ayıklama ve etiketler arasında geçiş 
işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanılabilirlik: Hata ayıklama  
- Entegre geliştirme ortamında kolay ve hızlı hata ayıklama  

Durdurma ve 
adım yürütme gibi 
işlemler, hem HMI 
hem de kontrolör 
simülasyonları için 
gerçekleştirilebilir.

Entegre Simülatör
NJ/NX/NY Kontrolör Simülatörü ve NA 
HMI Simülatörü tek ekranda görüntüle-
nebilir. Kontrolör programı ile HMI 
uygulamasında aynı anda hızlı bir şekilde 
hata ayıklayabilirsiniz.

• Simülatörü durdurmadan seçilen sayfayı görüntüleyebilir ve özellikleri değiştirebilirsiniz. Oluşturma 
öncesinde simülasyon sırasında anında hata ayıklama, hataları düzeltmeyi unutmanızı önler ve 
oluşturma sıklığını azaltır.

Simülasyon sırasında 
bulunan hatalar hemen 
düzeltilebilir.

Sayfalar ve diller her zaman 
değiştirilebilir.

TRUE olarak değiştirin

Simülatör ile alarmı 
kontrol edin

Çapraz Referans Sekmesi Sayfası'nda değişkenin kullanıldığı 
konumların listesini göstermek için genel değişken tablosundaki bir 
değişkene tıklayın.

Değişkenlerin kullanıldığı nesneye erişmek için konuma tıklayın.

Çapraz referanslar
Çapraz referans fonksiyonu için NJ/NX/NY Kontrolör ile aynı GUI kullanılabilir.
Genel değişken tablosundaki bir değişkene tıklandığında, Çapraz Referans Sekmesi Sayfası'nda değişkenin kullanıldığı 
konumların listesi görüntülenir.
Konumu tıklatarak projenin tamamında değişkenin kullanıldığı nesneye, alt yordama veya ladder programına 
erişebilirsiniz. Bu, ekran tasarımını ve hata ayıklamayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

1) Aramak/değiştirmek 
için bir metin dizesi 
girin

2) Arama/değiştirme 
işlemine başlayın

Aranacak/değiştirilecek 
nesneyi görüntüleyin

3)  Sonuçlar  
görüntülenir

Tasarım için ekrana geçiş yapılabilir.
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