CJ1 + CS1 CPU’lar

Performanstan ödün vermeden
Omron’un CJ1 ve CS1 PLC’lerinin son sürümleri hız ve kullanım kolaylığı sunuyor,
Fonksiyon Blokları ile performanstan taviz vermeden, kolay programlama.

Tek mimari
Omron’un CJ1 ve CS1 PLC aileleri tek bir çekirdek mimariye

ödün vererek ve ekstra maliyetlerle sağlar. Omron’un Çok-dilli

dayalıdır. Modüler CJ1 serisi kompakt ve eşsiz ölçeklenebilirlik

Kontrol Motoruna dayalı eşsiz yeni donanım mimarisi bu ikilemi

sunarken, CS1 rack PLC’ler çok çeşitli ileri seviye kontrol üniteleri

çözdü. Bu mimari tüm CJ1 ve CS1 PLC’lere entegre edilmiştir

ve yedeklilik (dual-redundancy) seçenekleri sağlar. Bu yüzden her iki

ve Omron’un üniversal PLC programlama yazılımı CX-Programmer

seri birbirini mükemmel şekilde tamamlar.

tarafından desteklenmektedir.

Bu iki ailenin ortak noktası ise, yüksek hızlı kontrol özelliğidir.
Yeni Version 3 CPU’lar kullanıcı tanımlı Fonksiyon Bloklarına IEC

Smart Platform

61131-3 uyumlu Yapılandırılmış Metin programlamayı eklemiş,

Yeni CPU’lar eski modeller ile uyumlu olduğu için, mevcut kullanıcılar

böylelikle kodların tekrar kullanılabilirliği artmış ve programlama

tek bir satır kod bile değiştirmeden yeni mimariye sorunsuz şekilde

verimliliği gelişmiştir. Artık ilave hafıza takılmasına ya da ilave yazılım

geçebilirler. Ayrıca, Omron’un sürekli olarak genişleyen önceden

satın alınmasına gerek kalmadan ve kontrol performansından ödün

test edilmiş Fonksiyon Blokları kütüphanesi yeni sistemlerin

vermeden, tüm CPU’lar bunu standart olarak desteklemektedir.

programlanmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştıracaktır.
PLC’leri sıcaklık kontrol cihazları, akıllı sensörler, hareket

Tek kontrol motoru

kontrolörleri veya görsel sistemler ile birleştirmek tak-ve-çalıştır
yapılandırma şekline gelecektir. Bu, mühendislik, kontrol ve bakım

Geleneksel ladder programlama sıralı kontrol işlemleri için verimli

için gerekli olan süreyi önemli ölçüde azaltacaktır. Omron Smart

ve hızlıdır, ancak kod taşınabilirliği sınırlıdır. Geleneksel PLC

Platform’un şeffaf haberleşme mimarisi, sensörden aktüatöre kadar,

sistemlerinde, Yapılandırılmış Metin programlama ve kullanıcı tanımlı

tam entegre geliştirme ortamı sağlayacaktır.

Fonksiyon Blokları daha fazla esneklik sunar ama bunu performanstan
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• Tek mimari
Bir çok PLC üreticisi firmware yazılımlarında Fonksiyon Bloklarını işlemeye tam olarak güvenseler de, Omron

• Tek kontrol motoru

çekirdek bir bileşen geliştirerek Fonksiyon Bloğu veri yönetimi yazılım masraflarını önemli ölçüde azaltmıştır.

• Tek yazılım
Her Fonksiyon Bloğu bir kez tanımlanıyor olsa da, her Fonksiyon Bloğunun ana programdan çağrılması yeni bir

• Tek komut seti

örnekleme yaratılmasını, parametrelerin ve I/O verilerinin alınmasını gerektirir. Çalıştırdıktan sonra, işlenmiş olan

• Açık ağ

veri geri döndürülmeli ve durum örneğin bir sonraki çalıştırılması için saklanmalıdır. Omron’un Çok-Dilli Kontrol

• Geniş kapasite yelpazesi

Motoru fonksiyon bloklarına giden ve gelen tüm verileri kendiliğinden kontrol eder. Sonuç: Performans kaybı

• Yapılandırılmış Metin programlama

olmadan daha verimli programlama!

• Fonksiyon Blok Kütüphaneleri

I/O kapasitesi (Dijital I/O)

İhtiyaçlarınıza uygun bir CPU her zaman vardır
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3 temel
3 puls I/O ile
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