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DeviceNet; geniş bir ürün yelpazesini içeren çok sayıda cihazın kolayca bir ağ sistemi oluşturacak
şekilde bağlanmasına ve uzaktan yönetimine olanak sağlayan yeni bir endüstriyel ağ sistemidir.
PLC’lerden, uzaktan I/O sistemlerinden fiberoptik sensörlere, görüntü sistemi kontrolörlerine,
servolara ve invertörlere kadar her şey DeviceNet’e kusursuz bir şekilde entegre edilebilir;
bu özellik, DeviceNet’i pazardaki en iyi endüstriyel ağ sistemi yapmaktadır. DeviceNet’in popülerliği,
karmaşık ya da basit otomasyon proseslerini kontrol etmek için basit ama etkili bir çözüm arayan
son kullanıcılar ve OEM’ler (makine imalatçıları) için giderek artma eğilimindedir.

Toplam çözümler
için endüstriyel ağ sistemi
DeviceNet’in kurucu üyesi olan Omron, DeviceNet ara birimlerini temel
ürünlerinin büyük bir kısmına entegre eden az sayıdaki şirketten biridir.
Omron ayrıca, DeviceNet üzerinde kablosuz iletişim sistemini kullanmaya
başlayan ilk şirkettir. Ve Omron, tüm DeviceNet ürünlerini, en yüksek
performans sunacak şekilde ayarlamanıza yardımcı olan kullanıcı dostu
bir yazılım paketi geliştirmiştir. Böylesine rakipsiz bir ürün
portföyüne ve DeviceNet’i geliştirme kapasitesine sahip olan
Omron, otomasyon sistemini optimize etmek isteyen herkes
için en mantıklı seçenek durumundadır.

PLC ana kumanda üniteleri (master)
ve bağımlı üniteler (slave)
Konu PLC’ler olduğunda, Omron kalite, güvenilirlik ve
ileri teknoloji alanlarında rakipsiz bir konumdadır.
Omron’un CJ1 PLC sistemi, sektördeki en iyi
boyut/performans oranına sahiptir. Güncel tüm
Omron PLC’leri gibi, CJ1 de DeviceNet ara birimine
sahiptir. Sistem, ana kumanda ünitesi (master) olarak,
bağımlı ünite (slave) olarak, ya da aynı anda her iki
fonksiyona da sahip olacak şekilde kullanılabilir.
Omron’un entegre DeviceNet bağımlı ünite (slave)
ara birimine sahip CPM2C mikro PLC sistemi gerçek
anlamda kusursuz bir dağıtılmış kontrole olanak
sağlamaktadır. PLC programlama ve izleme işlemleri
bile DeviceNet üzerinden yapılabilmektedir.

DeviceNet konfigürat
Basit “sürükle ve bırak”
parametrelerinin ayrıntıl
da rahat kullanım. Mevcu
yüklenmesine olanak tan
ile ilgili ileri dereceli fonk

Uzaktan I/O (input/output - giriş/çıkış) sistemleri
Omron’un son geliştirdiği I/O sistemleri otomatik baud (transfer) hızı algılama
özelliğine sahiptir, bu özellik DeviceNet’in eşsiz bir özelliğidir. I/O sistemleri
tak/çalıştır bağımlı üniteler (slave) olarak kullanılabilir ya da uygulamaya tam olarak
uyacak şekilde ayarlanabilir. Omron’un DRT2 serisi entegre bakım uyarısı
fonksiyonuna sahiptir. Bu akıllı bağımlı üniteler (slave), güç kaynağını, kullanım
süresini, I/O işlemi sayısını, çıkış-giriş gecikme sürelerini izler ve kaydeder, ayrıca
bakım zamanı geldiğini uyarıda bulunabilirler.

DeviceNet ve Omron – avantajlar
Geleneksel endüstriyel otomasyon sistemleri, çok kanallı kablolar, kablo taşıyıcılar, bağlantı
kutuları, kontrol kabinleri ve veri kablolarından oluşan bir bağlantı sistemi kullanılmasını
zorunlu kılmaktadır. DeviceNet ağ sistemi, hem güç hem de veri aktarımı için sadece iki
bükülmüş çift kablo kullanarak kablo tesisatını basit bir yapıya indirgemektedir. Bu şekilde
kablo tesisatı masraflarından ve montaj için harcanan zamandan tasarruf sağlanır.
Ayrıca, Omron, endüstriyel otomasyon sisteminizi optimize etmek için DeviceNet
ortamında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü ürünü de tedarik edecektir.

Sensörler
V600, PLC tabanlı sistemlere kusursuz
entegrasyon için DeviceNet ara birimi ile
donatılabilen bir endüstriyel RF-ID sistemidir.
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ı bir şekilde ayarlanması sırasında
ut ağ sistemi konfigürasyonunun
nır. Arıza teşhis ve bakım
ksiyonlara sahiptir

DeviceNet ve Omron – uygun maliyetli ve son
teknoloji ürünü

Omron’un DeviceNet yazılımı – çok kolay kullanım
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Omron’un DeviceNet konfigürasyon yazılımı, cihazların diğer

Sensörler
F150, kalite kontrol uygulamaları için son
derece uygun, küçük fakat güçlü bir makine
görüntüleme sistemidir. Sistemin DeviceNet
arabirimi, basit ‘PASS/FAIL’ (uygun/uygun değil)
veri alışverişinden, resim özellikli veri
transferine kadar her türlü görevin üstesinden
gelebilecek bir kapasite sunmaktadır.

Sıcaklık kontrol cihazları
OMRON’un ünlü tek ve çok kontrol noktalı sıcaklık
kontrol cihazları kontrol sistemlerine kusursuz bir
şekilde entegre edilerek DeviceNet üzerindeki tüm
kontrol parametrelerine tam erişim olanağı sağlar.

Sensörler
Omron’un E3X serisi fiberoptik
sensörleri DeviceNet üzerinden konfigüre edileb
ve kullanılabilir . Her bağımlı ünite (slave) ara biri
fazla 16 sensör amplifikatörünü destekleyebilmek
Sürücüler
Omron’un, DeviceNet bağımlı
ünite (slave) ara birimine sahip
W serisi servo sürücüleri,
servo sistemlerdeki dağıtılmış
kontrolü ve bilgi yönetimini
kolaylaştırmaktadır. OMRON’un
sürücülerinin büyük bir kısmı
DeviceNet opsiyon kartları
kullanılarak ağa eklenebilir.

HMI
DeviceNet opsiyon modülüne sahip
tek renkli ya da renkli dokunmatik
ekranlı terminaller. Açık mesajlaşma,
terminal verilerine arzu edilen şekilde
düzenlenmiş erişim olanağı sağlar.

Omron – tüm ihtiyaçları karşılayabilen üretici

İlk kablosuz ara birim - eşsiz
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Kablosuz DeviceNet bağlantısı
Bu eşsiz ürün, birbirlerine en fazla
60 metre mesafede olan iki ya da daha
fazla DeviceNet sistemini RF
(radyo dalgaları) aracılığıyla
bağlayabilmektedir.
Sistemin sağladığı çok kanallı
(multi-path) iletişim ve frekans
sıçraması özellikleri sayesinde
aktarım hatası riskleri en
aza indirilmiştir.

DeviceNet ve Omron – standartların yaratılması
DeviceNet, ana hedefi DeviceNet’in dünya çapında tanıtılmasını
sağlamak olan Open DeviceNet Vendors Association
(Açık DeviceNet Satıcıları Birliği) (ODVA) tarafından belirlenen
açık standartlar ve özellikler üzerine kurulmuştur.
Omron ODVA’nın kurucu üyesidir ve DeviceNet’in dünya
çapında tanıtımında ve aynı zamanda DeviceNet ile çalışan
ürünlerin üretiminde ve geliştirilmesinde öncü rolü
üstlenmektedir. Tüm Omron ürünleri ODVA sertifikalıdır, bu
sertifika, Omron ürünlerinin DeviceNet ile tam uyumlu olduğunu
gösterir. ODVA’nın ciddi uyumluluk testi politikası sayesinde,
DeviceNet aynı zamanda, dünya çapındaki yüzlerce üretici
tarafından üretilen kontrol cihazlarının bir arada kullanımına
ve birbirleri yerine kullanımına da olanak sağlamaktadır.

DeviceNet ve Omron…
Avantajlara kısaca bakış
Özellikler
Avantajlar:
• Açık iletişim standardı
- Farklı üreticiler tarafından üretilen cihazların bir arada
kullanılmasına imkan sağlar
• Tüm ürünler ODVA sertifikalıdır
- Omron, DeviceNet uygulamaları için ihtiyaç duyacağınız
her türlü ürünü tedarik edebilir
• Hızlı, kolay kurulum
- Zaman ve mekandan tasarruf
• Değişen gereksinimlerinize bağlı olarak sisteme kolayca ilaveler
yapabilme imkanı sayesinde gelecek için hazır
- DeviceNet, Omron ürünlerinin ağ sistemine kolayca
eklenmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
• Sistem çalışır durumdayken, sistemin kapatılmasına gerek
kalmadan yapılabilen konfigürasyon değişiklikleri ve ilaveler
- DeviceNet ilaveler yapılırken bile durmaz
• Omron DeviceNet çekirdek teknolojisinin geliştirilmesinde öncü
rolü üstlenmiştir
- En yeni ürünlerle daima yenilenen bir sistem
• DeviceNet uyumlu yazılım
- Omron’un DeviceNet için geliştirdiği “sürükle ve bırak”
konfigürasyonlu yazılım, kullanıcı dostu bir kullanım
imkanı sağlar

Omron I/O modülleri
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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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