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Riadiace jednotky pod platformou Sysmac 
majú označenie NX a NJ a sú plne vy-
zbrojené pre Industry 4.0. Ako štandard 
majú zabudovaný EtherCAT a Ethernet/IP. 
EtherCAT je využívaný nielen Omronom 
a predstavuje najrýchlejšiu sieť na trhu. 
Vďaka nej má naša najvýkonnejšia riadiaca 
jednotka s označením NX7 čas cyklu len 
125 µs, zvláda riadenie až 256 synchro-
nizovaných osí a môže obsluhovať 512 
zariadení slave. Úroveň strojov je prepojená 
s podnikovou sieťou pomocou Ethernet/IP. 
Vybrané riadiace jednotky majú zabudova-
ný server OPC UA a podporujú priame spo-
jenie s databázou (Microsoft SQL, Oracle, 
MySQL, IBM DB2, Firebird a PostgreSQL). 
Programovanie prebieha už v spomínanom 
štúdiu Sysmac, ktoré predstavuje pre použí-
vateľa komponentov Omron len jednorazovú 
investíciu, nakoľko licencia nie je viazaná 
na počet riadiacich jednotiek a nepodlie-
ha ani ročným poplatkom. Štúdio Sysmac 
poskytuje kontrolu aj nad ďalšími prvkami, 
ako sú HMI radu NA, bezpečnostný systém 
NX, servosystémy radu G5 a 1S, frekvenčné 
meniče radu MX2 a RX, kamerové systémy 
radu FH, komponenty sietí radu GX a vybra-
né inteligentné senzory. Keďže Omron svoje 
portfólio neustále rozširuje a aktualizuje, 
je na mieste predstaviť si niekoľko novi-
niek, ktoré boli uvedené na trh v ostatnom 
období.

V našom najnovšom rade serv 1S ovláda-
ných cez EtherCAT sa zvýšil výkon z nie-
kdajších 3 kW až na 15 kW, pričom až 
do výkonu 7,5 kW je zachovaná rovnaká 
výška s ohľadom na jednoduchšiu organi-
záciu rozvádzača. K lepšej organizácii roz-
vádzača prispieva aj logické rozmiestnenie 
vstupov a výstupov realizované prostred-
níctvom bezskrutkových odpojiteľných svor-
kovníc. Tieto výnimočné servoovládače sú 
battery-less, teda nie je nutná zálohovacia 
batéria. Štandardom je absolútny 23-bitový 
enkodér, ale existujú aj modely s inkremen-
tálnym enkodérom. Servá 1S majú zabu-
dovanú funkciu STO, ktorá spĺňa kategóriu  
Pld/SIL2 po sieti a Ple/SIL3 prostredníc-
tvom I/O. Dostupné sú motory s 1 000, 
1 500, 2 000 a 3 000 RPM v rôznych vý-
konoch v závislosti od napájania a výkonu.

Staršia generácia frekvenčných meničov 
RX bola aktualizovaná verziou RX2, ktorá 
má zachované kľúčové rozmery z hľadiska 
fyzickej výmeny meniča a tiež umožňuje 
preniesť program/nastavenia zo starého 
meniča do nového. RX2 je univerzálny 

vektorový menič s uzavretou slučkou 
s rozsahom výkonu 400 W a 132 kW. Má 
zabudovaný EMC filter kategórie C3, bez-
pečnostnú funkciu STO, zabudovaný brzd-
ný tranzistor (až do výkonu 22 kW) a plný 
krútiaci moment už od 0 Hz. V porovnaní so 
staršou verziou pribudol farebný odnímateľ-
ný operátor, ktorý obsahuje aj český jazyk. 
Novinkou sú aj sloty na doplnkové moduly 
(rôzne typy komunikácie). Omron ďalej 
rozšíril rad meničov o modely Q2A a Q2V, 
ktoré síce do rodiny Sysmac nepatria, ale 
posúvajú frekvenčné meniče o krok ďalej 
so svojím odnímateľným operátorom, blue-
tooth pripojením, aplikáciou pre mobilné te-
lefóny, podporou pre širokú škálu motorov a 
komunikáciou zbernicového typu (EtherCat, 
PROFINET, Ethernet I/P, PowerLink ai.).

Novinky vyšli aj v radoch kamerových in-
špekčných systémov, kde Omron vydal 
rýchlejšie kamerové riadiace jednotky, ktoré 
zvládajú spracovávať v minimálnom čase 
dáta aj z úplne nových 20,4-megapixelo-
vých kamier. Pre aplikácie vyžadujúce len 
jednu kameru bola na trh uvedená smart 
kamera FHV7, ktorá so sebou prináša silu 
a odolnosť kamerového systému FH a pritom 
zákazníkovi znižuje náklady. Ide o kameru 
s odolným telom, vlastným voliteľným osvet-
lením a rozlíšením od 0,4 až do 12 Mpx.  
Nastavenie kamery je totožné so systémom 
FH, teda prostredníctvom softvéru PANDA, 
ktorý beží priamo v kamere.

V oblasti bezpečnosti uviedol Omron na trh 
nový rad bezpečnostných závor F3SG-SR/
PG, ktorý ponúka ochranu s rozlíšením 

na prst, ruku, nohu a telo. Tento rad prináša 
niekoľko noviniek, ako je ABI (Area Beam 
Indicator), kde sú po celej dĺžke závory 
rozmiestnené trojfarebné LED diódy, ktoré 
urýchľujú montáž aj detekciu problému 
pri údržbe. Ďalšou novinkou je Intelligent 
Tap. Ide v podstate o malé zariadenie, 
ktoré sa pripojí ku káblom a rozšíri závo-
ry o rozhranie IO-Link, bluetooth a USB 
Type-C. Závory majú bohaté príslušenstvo, 
ako je signalizačné svetlo, držiaky muting 
senzorov a kryt na vysokotlakové umývanie 
s krytím IP69K. Samotná závora má krytie 
IP67G.

Ponuka Omronu sa rozrástla aj o rôzne sní-
mače, pričom vo všetkých nových radoch 
nájdeme IO-Link – a presne na túto tému 
bude náš ďalší článok.
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OmrOn a platfOrma SySmac
Omron predstavil pojem Sysmac už začiatkom 70. rokov minulého storočia, keď označoval 
automaty PLC a vyjadroval zásady spoločnosti – spoľahlivosť, odolnosť a rýchle riadenie. 
Dnes sa tieto zásady rozšírili na celý stroj. Platforma Sysmac je založená na princípe 
jedného riadenia, jedného softvéru a jedného pripojenia. Riadiaca jednotka preto dnes 
integruje logiku, pohyb, bezpečnosť, robotiku, strojové videnie, spracovanie informácií, 
vizualizáciu a vytváranie sietí, a to všetko pod jedným softvérom – Sysmac Studio.


