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MECHATROLINK-II

yüksek h zl hareket bağlant s üzerinden 256 eksene kadar kontrol

Advanced Industrial Automation

MECHATROLINK-II
Hareket kontrolü
kolaylaştı
Değişen pazarla birlikte teknoloji de değişiyor.
Omron’u kullanıcılarına en iyi hareket kontrol
çözümlerini sunduğunun daha iyi akılda kalması için,
şimdi sizlere PLC tabanlı, tekbaşına ve PC bazlı tüm
kontrol yapısını içeren yeni seri kontrolörlerini
sunuyoruz. Kazanç oldukça açık. Kullanıcı, ihtiyaçlarını
karşılayan, sağlam, esnek ve güvenli hareket
kontrolörünü seçtiğinden emin olabilir, bunun başka
yolu yok.

CJ1W-NCF71
Noktadan Noktaya Pozisyonlama İçin PLC
Tabanlı Çözüm
• Pozisyon kontrolü direkt PLC’nin CPU’su içindeki ladder
programdan kontrol edilir

Bu hareket kontrolör serisi, çok kullanılan dijital

• Bir NCF ünitesi ile 16 eksene kadar kontrol yapılabilir

hareket kontrol bus’ı olan Mechatrolink üzerinden

• Pozisyon, hız ve tork kontrol modları mevcuttur

çalışır. Bu bus sistemleri geleneksel analog ve puls

• Tek noktadan tüm sisteme erişim basittir

teknolojisinin yerini almakta ve sayısız faydalar
sağlamaktadırlar:
• Montaj kolaylığı: Mechatrolink Dijital bus
önceden konfigüre edilmiş kablolar kullanır,
hareket kontrolörü ve servo eksenleri arasıdaki
bağlantı gerçekten tak ve git şeklindedir.
Karmaşık sonlandırmalar ve kablolamalar yoktur,
bu sayede kurulum maliyeti azalır, görevlendirme
ve hata tesbiti basitleşir.
• Bilgi işleme: Durum, tork, akım ve hatalar gibi
değerli uygulama verileri, Mechatrolink bağlantısı
aracılığı ile kolaylıkla elde edilir. Makina geliştirme
zamanını, görev ve makinanın devre dışı kalma
zamanını azaltan bu faktörler oldukça hayatidir.
• Güvenilirlik: Çok sayıdaki kablo ve bağlantının
ortadan kaldırılması ile sistem güvenliliği arttırılır.
Bu hareket kontrolörleri, Omron’un tüm otomasyon
ürün yelpazesinin bir parçasıdır. Hareket kontrolü,
makina ya da fabrikalar arasındaki bilgi paylaşımının
sağlandığı uygulamaların, entegre edilmiş bir parçası
haline gelmiştir.

MP2300 & MP2200
İleri seviyeli hareket kontrolü için tek
başına çözüm
• Mevcut sisteme kolay entegre edilebilen esnek çözüm
• DeviceNet, Profibus ve Ethernet ile network’e bağlanma imkanı
• Kolay kurulum için network nod’larının kendi kendine konfigürasyonu
• MP2300, 48 eksene kadar kontrol yapabilir
• MP2200 256 eksene kadar kontrol yapabilir
• Eksen senkronizasyonu, elektronik CAM’lar, tork kontrol fonksiyonları

CJ1/CS1-MCH71
İleri seviyeli hareket kontrolü için PLC
tabanlı çözüm
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• Hareket kontrolörü tamamiyle CJ1 ve CS1 PLC
içerisine entegre edilmiştir
• Bir MCH ünitesi bus üzerinden 30 eksene kadar
kontrol yapabilir
• Basic dili ile multitasking programlama
• Eksen senkronizasyonu, elektronik CAM’lar,
tork kontrol

MP2100
İleri seviyeli hareket kontrolü için PC tabanlı çözüm
• Hareket API’leri farklılaştırılmış kontrol uygulamaları için
mevcuttur. Hareket kontrol komutları PC uygulamasından
ya da MP2100 programından girilebilir
• Kolay kurulum için network nod'larının kendi kendine
konfigürasyonu
• MP2100 16 eksene kadar ve MP2100M 32 eksene kadar
kontrol yapabilir
• Eksen senkronizasyonu, elektronik CAM'lar, tork kontrol
fonksiyonları
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Yetkili Distribütör:

Otomasyon ve Sürücüler
• Programlanabilir mantık (logic) kontrolörleri • Kontrol ağları
• Operatör panelleri (HMI) • Invertörler • Hareket kontrol

Endüstriyel Komponentler
•
•
•
•

Elektronik ve mekanik röleler • Zaman röleleri • Sayıcılar
Programlanabilir röleler • Düşük gerilim anahtarlama üniteleri • Güç kaynakları
Sıcaklık ve proses kontrolörleri • Solid state röleler
Panel indikatörleri • Seviye kontrolörleri

Algılama ve Emniyet
• Fotoelektrik sensörler • Proximity sensörler • Encoder’lar
• Görüntüleme sistemleri • RFID sistemleri • Emniyet switchleri
• Emniyet röleleri • Emniyet sensörleri
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