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Együtt előre
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A Mitsubishi Electric elkötelezetten hisz
a független ötletek erejében. Legfonto-
sabb célunk olyan innovációk kidolgozá-
sa, amelyek elősegítik ügyfeleink munká-
ját, továbbá versenyelőnyt és magasabb
szintű működést biztosítanak számukra
az adott piaci szegmensben.

A több mint 85 évvel ezelőtt a hajóé-
pítő vállalatként indult Mitsubishi Elect-
ric nagy múltra tekint vissza az automa-
tizálás területén. A megalakulása óta
eltelt idő alatt a vállalat 30 milliárd $ for-
galmú, világszerte több mint 100 000
embert foglalkoztató nemzetközi cég-
gé nőtte ki magát. Technológia ismere-
teink folyamatos gyarapításával megál-
lás nélkül termékeink és üzleti folyamataink
sebességének, pontosságának növelé-
sén, illetve minőségének tökéletesíté-
sén dolgozunk. Fáradozásaink eredmé-
nyeként mára a világ számos vezető
logisztikai vállalata szavazott bizalmat
a Mitsubishi Electric kiváló teljesít-
ményű termékeinek.

A kulcs az
integráció
A Mitsubishi Electric alapelve, az auto-
matizálási termékek egyetlen közös
platformba való integrálása, kulcsfon-
tosságú előnyt biztosít napjaink költ-
ségérzékeny alkalmazásai számára. Az
automatizált vezérlés minden szeg-
mensének eszköze, az egyszerűbb
vezérlésektől a legkifinomultabb rend-
szerekig, a szervókon és frekvenciavál-
tókon át a HMI egységeinkig mind
a közös, integrált platformunkon műkö-
dik. Ennek köszönhetően ügyfeleink
standard komponensekből építhetik fel
a nekik megfelelő PLC technológiai,
folyamatalkalmazási, IT és PAC (progra-
mozható automatizálási vezérlő) archi-
tektúrákat.

Megfelelni az ipari
követelményeknek
Amennyiben vállalata poggyászkezelési,
csomag- és áruválogatási raklapmozga-
tási, áruelosztási, automatikus raktározási,
automatikus postai válogatási vagy auto-
matikus gyártási feladatokhoz készít külön-
álló gépeket vagy komplett berendezése-
ket, a Mitsubishi Electric automatizálási plat-
formjai és komponensei között megtalál-
hatja a gépeihez tökéletesen illeszkedő
megoldást. A Mitsubishi Electric kiváló tel-
jesítményű termékeinek és egyedülálló
műszaki tudásbázisának köszönhetően
rendkívül egyszerűen alakíthat ki komplett
és teljes értékű automatizálási architektú-
rákat.
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Gyártó- és
elosztó-berendezések

MELSECNET/G

ERP/MES

A raktárrendszerek intenzív és biztonságos adatkommunikációt és adatkövetést igényelnek.

Az áruátvétel és az árukiadás közötti
gyors és zavarmentes szállítás döntő
fontosságú a vállalat sikeressége szem-
pontjából. Ehhez megfelelő logisztikai
koordináció és az ismétlődő folyamatok
hibamentességének biztosítása szükséges.

A hatékony gyártó-, raktár- és elosztó-
rendszerek a legtöbb esetben jobb jöve-
delmezőséget és nagyobb ügyfél-elége-
dettséget eredményeznek. Az üzemi
folyamatok azonban nem önmaguktól
válnak tökéletessé: ez mindig egy folya-
matos, részleteiben átgondolt tervezésen
és a visszajelzések értékelésén alapuló
fejlődés eredménye.

As/rs (Automatikus be- és
kitárolásirendszerek pl.
kötöttpályás felrakógéppel)Válogató (terelő,

kitoló, vezetőcsúszka,
keresztpálya, váltó)

Vezérlőhelyiség

be- és
kirakodó
rámpák

Függőleges
válogató

bemeneti állomás szállítóberendezés vezérlése

Automata szállítójárművek (AGV)

Egyesítő vagy szétválasztó

Elkülönítő egység
be- és kitároló pályák
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Kapcsolat az
informatikai és az
automatizálási
szint között
A nagy adatmennyiségek kezelése, vala-
mint hatékony és biztonságos feldolgo-
zása nem csupán az anyagmozgatás,
hanem az automatizálás egészét tekint-
ve is komoly kihívás. Az üzemi szint
egyes gépei közötti adatátvitelre számos
automatizálási vállalat nyújt megoldást.
Korábban gyakran megfeledkeztek
viszont a gyártási és az informatikai szint
közötti adatforgalom részletes és pontos
kialakításáról, ami költséges leállásokat
és kevésbé hatékony folyamatokat ered-
ményezett.

Ezt a problémát a Mitsubishi Electric az
e-F@ctory rendszerrel oldotta meg.
A rendszer a Mitsubishi integrált automa-
tizálási platformjával együtt olyan komp-
lett alkalmazást nyújt, amely nem csupán
a gyártási szintre koncentrál, hanem köz-
vetlen, valós idejű kapcsolatot biztosít az
ERP és MES rendszerekkel is, valóban
átlátható megoldást biztosítva ezzel.

Flexibilis gyártás
A mai, sokféle terméket és árucikket
kezelő anyagmozgató rendszerek ese-
tében a komplett és átlátható automa-
tizálási platform nagy fontossággal bír.
A Mitsubishi Electric olyan automatizálási
platformot kínál, amely segítségével
a vonalkód-leolvasók, az anyagmozgató
robotok, a szállítópályák, a mérlegek,
a szkennerek és más intelligens vagy pasz-
szív perifériák könnyedén egy közös
rendszerbe szervezhetők. Az automatizá-
lási eszközök szintjén működő CC-Link
hálózat nagy teljesítményű, mégis költség-
takarékos megoldást kínál az említett
komponensek integrálására. A platform
egy GOT1000 sorozatú operátor terminál-
lal vagy egy robottal együtt közvetlenül és
hálózaton keresztül képes a folyamat
vezérlésére és felügyeletére. Ez az együtt-
működés folyamatosan gondoskodik
arról, hogy a megfelelő termék a megfele-
lő helyre kerüljön.
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A Mitsubishi az egyszerűbb beadó egysé-
gektől a legbonyolultabb elkülönítő rend-
szerekig minden teljesítményszinthez kínál
komponenseket. Ide tartozik pl. a pozicio-
náló modul (QD75P) és az új mozgásvezér-
lő (QD sorozat), amely integrált nagysebes-
ségű hátfali busszal rendelkezik gyors
többprocesszoros kommunikációhoz.
Ügyfeleink emellett távoli I/O részegysé-
gek, valamint 20 ms-os normál, 50 µs-os
gyors (QI60) és 10 µs-os (Q172LX) szuper-
gyors válaszidejű megszakító modulok
közül választhatnak.

A CC-Link hálózattal kompatibilis FR-A700
frekvenciaváltók és a távoli CC-Link I/O állo-
mások kiváló alapot nyújtanak a legtöbb
ipari alkalmazás számára. Nagyobb igé-
nyeket támasztó egyesítő pályákhoz az
SSCNET III hálózatra épülő MR-J3-B szer-
vorendszer iQ platformba integrálható,
újraértelmezve ezzel a „nagy sebesség”
fogalmát.

Egyesítés,
megosztás,
elkülönítés
Számos anyagmozgatási alkalmazás úgy
működik, hogy a termékek először egy,
a fő pályával megegyező sebességű
bevezető pályára kerülnek, majd ha a fő
pályán üres hely lesz, átkerülnek arra.
A csomagokat egy elkülönítő vagy egy
leállító egység állítja be egymástól
egyenlő távolságra.

Mivel eltérő méretük és alakjuk miatt
a szállított áruk nem egyenletesen
helyezkednek el a gyűjtőpályán, az auto-
matizálási rendszernek fel kell ismernie
a különbségeket, majd rövid időn belül
reagálnia kell azokra.

Gyors beadás
Az elkülönítő rendszerek általában egy-
más után következő kisebb szállítópá-
lyákból állnak, amelyek sebessége az
előttük és mögöttük található egységek
sebességétől függ. Az elkülönítő rend-
szer hatékony működéséhez alapvető
követelmény a szállított árucikkek felis-
merése, majd azok sebességének igen
rövid időn belül történő szabályozása.

A csomagok helyzetéről érzékelők kül-
denek jelet kis időközönként a vezérlés-
nek, amely ez alapján rövid ciklusidővel
meghatározza a szükséges sebességet,
és ennek megfelelően vezérli a hajtást,
amelynek képesnek kell lennie, hogy
ezeket a gyorsan változó parancsokat
dinamikusan kövesse.

A pontos időzítés és a rövid válaszidő számos anyagmozgatási alkalmazásban
kiemelt fontosságú.

Közelítéskapcsolók

csúszó kiválasztóelemek

Kiválasztó pálya
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USER

BAT

BOOT

USBUSB

PULL

RS-232

PULL

POWERQ64P
QJ61BT11N QI60

B

Szinkronizálás
Az anyagmozgatási feladatok esetében
nagy kihívást jelent az áru egyik pályáról
a másikra történő áthelyezése anélkül,
hogy az áru sérülne vagy a pályákat meg
kellene állítani. A Mitsubishi Electric
kommunikációs hálózatait kifejezetten
több tengely szinkronizált vezérléséhez
optimalizálták. A teljes duplex SSCNET III
szervohálózat 50 Mbit/s átviteli sebessé-
get biztosít. A kétirányú és nagy sebes-
ségű adatátvitel (szinkron determi-
nisztikus kommunikáció) adatütközés,
késleltetés, nem kívánt állásidő és adat-
veszteség nélküli üzemet garantál. Az
SSCNET III ciklusa a szervoerősítő és
a vezérlés ciklusának figyelembe vételé-
vel került megválasztásra, aminek
köszönhetően minden fontos mozgás-
vezérlő komponens szinkronizációja
megoldott, és a rendszer valós idejű
működésre képes. Ez különösen elektro-
nikus hajtások, illetve két vagy több ten-
gely mozgásának koordinációja esetén
jelent komoly előnyt.

A CC-Link IE egy redundáns, 1 Gbit/s
sebességű, Ethernet alapú kommuniká-
ciós rendszer, amely különösen gyors
adatcserét tesz lehetővé a különböző
vezérlések között. Segítségével az anyag-
mozgató rendszer alállomásai determi-
nisztikus módon, peer-to-peer kapcso-
latban kommunikálhatnak egymással.
A szállító- és a válogató berendezések
vezérlései képesek kommunikálni az
automatikus raktárrendszerrel vagy AGV
vezérlőállomásokkal, és fel tudják készí-
teni azokat az átveendő áruk fogadására.
A rendszerek a terméket így a megfelelő
pillanatban, késedelem nélkül továbbít-
hatják új célhelye felé.

A CC-Link, a CC-Link Partner Association
(CLPA) szövetség nyílt szabványa emel-
lett lehetővé teszi I/O és más eszközök
nagy távolságból történő elérését is.
Más hasonló hálózatokkal ellentétben
további I/O egységek hozzáadásával és
a komponensek távolságának növelésé-
vel nem csökken a hálózati teljesítőké-
pessége. A hálózattal 10 Mbit/s sebes-

beadó egység

„A”elkülönítő rendszer

Gyűjtő

Közelítéskapcsolók

„b”elkülönítő rendszer

Vezérlőpult

E r p /ME s

E t h e r n e t

Q bus

cc-link iE

Egyesítő pálya Gyűjtőpálya

„b”elkülönítő rendszer

„A”elkülönítő rendszer

Válogató beavatkozók

Érzékelők Érzékelők Érzékelők

QD mozgásvezérlő cpu MEs interfész
cc-link master
cc-link iE
Nagy sebességű megszakító i/o

univerzális QD cpu
Áramellátás

ség és jelismétlő használata nélkül is
1,2 km teljes hálózati hossz érhető el.

Ezek a jellemzők mindenekelőtt olyan
nagy hosszúságú szállítópályák és nagy
sebességű válogató berendezések ese-
tén jelentenek előnyt, ahol a szállítóbe-
rendezés teljes hosszán találhatók I/O
elemek.
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Elakadások
kizárva
Az automatikus magasraktári rendszerek
és az AS/RS (automatikus be- és kitároló)
rendszerek a hagyományos raktárrend-
szerekhez képest számos előnnyel rendel-
keznek. A raklapos áruk magaspolcos
tárolásával nem csupán a rendelkezésre
álló hely használható ki optimálisan, de
a dobozok és raklapok FiFo-elv szerinti
kezelése is könnyedén megvalósítható.
A poggyászkezelő (Baggage Handling
System - BHS) rendszerekben az ideigle-
nes poggyásztárolók (Early Bag Stores -
EBS) segítségével a poggyászok ideigle-
nesen tárolhatók, majd szükség esetén
arra a járatra rakodhatók, amelyikkel

a tulajdonos utazik. Mivel az AS/RS rend-
szerek rendszerint nagy méretűek, a szál-
lítójármű sebessége kiemelkedő fontos-
ságú ahhoz, hogy a csomagok a be- és
kitárolása a lehető leggyorsabb legyen.

Folyamatos
teljesítmény
A magasraktári felrakógépek általában
a következő 4 mozgástengellyel rendel-
keznek: emelés, kihúzás és két hajtóke-
rék. Ezek a mozgások sok energiát igé-
nyelnek. Mivel a felrakógépek nagy
távolságokat járnak be nagy sebesség-
gel, áramellátásukról általában egyenára-
mú sín gondoskodik, amit egy központi
regeneratív átalakító (FR-CV) táplál.

Az átalakító segítségével 6 Mitsubishi
Electric frekvenciaváltó csatlakoztatható
egy közös egyenáramú sínre, a villamos
hálózatra történő visszatáplálás megva-
lósításához.

Mérlegelés, kontúrellenőrzés

Fő pálya

„b” folyosó felrakógépe

„A” folyosó felrakógépe
(angolul: sticker crane)

Dc sín
Vonalkódolvasó
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Fejlett
automatikus
finomhangolás
A magaspolcos raktárrendszereknek
képeseknek kell lenniük maximális gyor-
sulással és sebességgel mozogni folya-
matosan változó terhelés mellett. Szél-
sőséges esetben a felrakógép áruval
teljesen megrakott raklapokat szállít.

Az, hogy a rendszer úgy van beállítva,
hogy terhelve és terheletlenül is megfe-
lelően stabilan működik, még koránt
sem szavatol maximális teljesítményt.
Fejlett automatikus finomhangolási
technológiájának köszönhetően az
MR-J3 szervoerősítő automatikusan fel-
ismeri a terhelésben bekövetkező válto-
zásokat, és a PID szabályozó kört ezek-
hez igazítja, így biztosítva maximális
teljesítményt szélsőségesen változó ter-
helések esetén is.
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Az AS/RS rendszerekkel szemben támasztott elvárások: teljesítmény, sebesség és flexibilitás.

Erp/MEs

E t h e r n e t

Q bus

„A” felrakógép „b” felrakógépek

Dc sín

Fojtó

Központi regeneratív egység

Fojtó
Fr-cVl Fr-cV

cc-link iE

Visszahúzódó Elsőkerék hátsókerék Kihúzás Elsőkerék hátsókerék

Érzékelők Vonalkódolvasó Mérlegelő rendszer

KihúzásVisszahúzódó

QD mozgásvezérlő cpu MEs interfész

cc-link master

cc-link iE
Nagy sebességű megszakító i/o

QnuD plc cpu
Áramellátás
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Megnövelt
rugalmasság
Anyagmozgató rendszerek kialakításá-
nál rendkívül fontos az, hogy a rendszer
képes legyen lépést tartani a változó igé-
nyekkel. A nyaralási idény kezdetén, illet-
ve a karácsonyi és húsvéti időszakban
általában megnő a kereskedelmi forga-
lom, és vele a kiszállítások száma. Az
említett időszakok után szintén fokozott
számú visszaküldés és csere következik.
Ahhoz, hogy megfeleljenek ezen változó
igényeknek, az elosztóközpontoknak
általában növelniük kell az adott anyag-
mozgási irányhoz tartozó kapacitásukat.

Ilyen rugalmasan változó gyártási kör-
nyezetekben az automata szállítójármű-
vek (AGV) szerepe fokozódik, különösen
ott, ahol a pályás anyagmozgató rend-
szerek használata nem lenne praktikus.
Az automata járművek ezen kívül képe-
sek csökkenteni a nehéz terhek jelentet-
te kockázatokat, valamint az üzemegy-
ségben használt villástargoncák egy
részét kiváltva az üzemszünetek számát
is. Az automata járművekkel szembeni
legfontosabb elvárások: a gép képes
legyen a bekövetkező eseményekre rea-
gálni, és szűk helyeken is ki tudja kerülni
az akadályokat.
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Összkerekes
hajtásvezérlés
A komissiózó csarnokok gyakran zsúfol-
tak, és padlójukon olyan rezgések jelent-
kezhetnek, amelyek megzavarják az
automata szállítójárművek működését.
Az automata járműveknek ezért változó
külső körülmények között is stabilan kell
működniük, és képesnek kell lenniük
a gyors és pontos manőverezésre. Fázis-
korrekcióval mind a négy (vagy több)
kerék hajtása tökéletesen szinkronizál-
ható. A kétkerékhajtású kivitelhez képest
az összkerékhajtás jobb gyorsulást és
lassulást, és emellett természetesen jobb
úttartást biztosít, így a jármű rendkívül
éles fordulókat is képes lesz bevenni.

A fáziskorrekció kiegyenlíti a rend-
szerben meglévő késleltetéseket, és
tökéletes szinkronizálást garantál
többtengelyes hajtás esetén. A haté-
kony zavarkompenzáció kiválóan, a PID
körtől függetlenül csillapítja a külső
zavarokat, jelentősen növelve ezzel
a rendszer reakcióképességét.
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Az automata járművek külsőre egyszerűnek tűnnek, ám minden vezető nélküli folyamat
megbízható vezérlést igényel a biztonságos üzem és a feladat pontos végrehajtása érdekében.

Közelítéska
pcsolók

Átrakó

Mágnescsík-
érzékelők Mágnescsík

QnuD plc cpu

tápegység
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Kormányzás hajtó kerekek Átrakó
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Mágnescsík-érzékelők

hajtó kerekek
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Poggyászszállító
berendezések

Redundáns
vezérlés
A Mitsubishi Electric minden fontosabb ele-
met biztosít a vezérléshez, optimalizálva
ezzel a poggyászszállítást és átláthatóvá
téve a repülőtér működését. Ügyfeleink
egy kézből szerezhetik be a rendszerhez
szükséges redundáns, nagy teljesítményű
vezérléseket, mozgásvezérlőket, lineáris és
forgó szervohajtásokat, operátor termi-
nálokat (HMI), távoli I/O egységeket és biz-
tonsági vezérléseket, ami akadálytalan
együttműködést garantál a készülékek
között.

A rendszer szükséges reakciósebessége és
nagy teljesítménye a Mitsubishi Electric
System Q automatizálási platformjával
optimális módon biztosítható. Ez tökéle-
tesen egyesíti a mozgás- és a folyamat-
vezérlést (PLC), csökkenti a ciklusok vára-
kozási idejét, emellett javítja a teljes rend-
szer teljesítőképességét. A vezérlőrend-
szerek folyamatos rendelkezésre állása és
az állásidő minimálisra csökkentése alap-
vető követelmény minden poggyászszál-
lító rendszer esetén.

Késés kizárva
A repülőtéri poggyászszállítás első és leg-
fontosabb célja az, hogy utas és csomag-
ja ugyanarra a repülőgépre kerüljön.
A repülőterek bővítése, a fokozott biz-
tonsági ellenőrzések és a nagy légiki-
kötők esetén megfigyelhető egyre rövi-
debb várakozási idő hatékony és igen
gyors poggyászkezelő rendszereket (Bag-
gage Handling System – BHS) tesznek
szükségessé. A Mitsubishi Electric ezen az
ipari területen is átfogó megoldások szé-
les palettájával áll ügyfelei rendelkezésé-
re. Ha az utas átszállás során két terminál
között repülőtéri busszal közlekedik, pogy-
gyászának lépést kell vele tartania. Ennek
biztosítása általában konténeres szállító-
járművet (Destination Coded Vehicle –
DCV) igényel. Gyakran előfordul azon-
ban, hogy az utas a vártnál korábban
jelentkezik beszálláshoz. Ha poggyászát
közvetlenül a kapuhoz küldenék, fennáll-
na a veszélye annak, hogy az egy korábbi
járatra kerül. Ennek megelőzésére szolgál
a poggyászok rövid idejű tárolását és idő-
ben történő kiadását biztosító ideiglenes
poggyásztároló (Early Bag Store – EBS).

A System Q automatizálási platform vezér-
lőrendszerének redundáns tulajdonságát
egy biztonsági tartalékként (hot standby)
működő CPU garantálja. A hálózati topo-
lógia szintén redundáns, így egy állomás
meghibásodása, illetve áramkimaradás
esetén a rendszer többi része zavartalanul
működhet tovább.
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MELSECNET/G

ERP/MES

Az utasok nagy elvárásokat támasztanak, amelyeknek a poggyászkezelő rendszereknek
naponta, sőt óránként meg kell tudniuk felelni.

Poggyászok RFID
alapú követése
Az iQ automatizálás platform különösen
előnyös tulajdonságokat biztosít meg-
lévő rendszerek bővítéséhez. A poggyá-
szok RFID (Radio Frequency Identification
- rádiófrekvenciás azonosítás) alapú auto-
matikus azonosítását egyre több helyen
alkalmazzák poggyászszállító rendsze-
rekben, mivel a megoldás leegyszerűsíti
a csomagok azonosítását és szállítását, és
segítségével az adatok közvetlenül a cso-
magcímkén tárolhatók. A sikeres beolva-
sások aránya közel 100 %-os, ami mini-
málisra csökkenti a hibákat, emellett növe-
li a feldolgozási teljesítményt. A poggyá-
szok automatizált azonosítása rendkívül
egyszerűen, például a Q terméksorozat
soros interfész-moduljainak segítségével
integrálható a meglévő rendszerbe.
A művelet rendszerbe illesztése a CC-Link
hálózatra csatlakoztatott soros interfész
modulon keresztüli közvetlen összekap-
csolással is megoldható.

Vezérlőterem

Ebs

beadó állomás

DcV

Vizsgálati pontok

poggyászkiadás

bejelentkező pultok



Lineáris és vertikális válogatás /// Lineáris és vertikális válogatás /// Lineá

Lineáris és
vertikális válogatás

14

Mozgás közbeni
válogatás
A vezetőcsúszkás kiválasztási megoldást
kiadványunk korábbi részében már emlí-
tettük. Ha nagyobb tömegű tárgy átra-
kodása a feladat, sok alkalmazásban kito-
lók és függőleges válogató készülékek
kerülnek alkalmazásra. Ezek a berende-
zések számos anyagmozgató rendszerben
megtalálhatók, de poggyászszállító és
csomagelosztó rendszerekben történő
felhasználásra különlegesen alkalmasak.
A repülőtereken a bejelentkező pult és a
poggyászkiadás általában két különböző
szinten található. Ezen kívül elmondható,
hogy a nagy teljesítményű zárt hurkos
válogató berendezés legtöbbször a legal-
só szinten helyezkedik el, hogy a pogy-
gyászok lépést tudjanak tartani a gyors-
vasúton utazó utasokkal.

A nagyobb csomagokhoz való kitoló rend-
szerek a szállítópályák közé kerülnek elhe-
lyezésre. A függőleges válogató rendsze-
rek felfelé vagy lefelé irányítják a pályán
haladó csomagokat. Segítségükkel az
egypályás rendszerben haladó termék
könnyedén a végső tárolási helyre irá-
nyítható.

Körültekintő
anyagmozgatás
Nagy méretű és esetenként törékeny tár-
gyakat szállító rendszereknél különösen
fontos, hogy a szállítópálya indulása és ide-
iglenes leállása ne hirtelen, hanem lágyan
történjen, és a válogatandó áru egyen-
súlyban maradjon a pályán. A Mitsubishi
Electric MR-J3 szervorendszere tökéletes
választást jelent, ha minden sebesség
mellett csúcsteljesítményt kell biztosítani.

Kevésbé ismert talán az, hogy a Mitsubishi
Electric frekvenciaváltói a szervokészülé-
kekkel közel megegyező karakterisztikát
biztosítanak. Az FR-A700 egység számos,
az MR-J3 sorozattal megegyező automa-
ta szabályozási funkcióval rendelkezik,
emellett jeladóval és jeladó nélkül egya-
ránt képes vektoros szabályozásra. Amikor
egy csomag lekerül a pályáról, illetve fel-
kerül arra, hirtelen megváltozik a szállító-
rendszer terhelése. Az FR-A700 sorozat
frekvenciaváltói villámgyorsan képesek
reagálni ezekre a terhelésbeli változások-
ra, és így megbízhatóan küszöbölik ki
a szállított áru rázkódását és sebességének
ingadozását.

Az érzékelő nélküli vektorszabályozás
(RSV) nyújtotta páratlan dinamikus telje-
sítmény a korábbi megoldásoknál
nagyobb fordulatszám-tartományt, egyen-
letesebb mozgást, és kisebb motoráramot
garantál. Az RSV szabályozás alapja a nagy
pontosságú motormodell, amely egy auto-
matikusa finomhangolási eljárás segítsé-
gével kerül meghatározásra. Az RSV sza-
bályozás központi elemét az adaptív flux-
usfelügyelő rendszer adja, amely a motor
pillanatnyi viselkedését üzem közben össze-
hasonlítja az elméleti motormodellel.

A terhelés- vagy fordulatszám-szabályozás
kötött jellemzőivel ellentétben a fluxus-
felügyelet folyamatosan érzékeli a motor
és az elméleti motormodell közötti elté-
réseket, majd a motor gerjesztését a ter-
helés és a fordulatszám változása alapján
azonnal módosítja.

Minden tételt megbízhatóan ki kell
válogatni – már az első alkalommal

Kitoló egység vezérlése

Közelítéskapcsolók

Eltérítő elem



áris és vertikális válogatás /// Lineáris és vertikális válogatás /// Lineáris és

15
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Párhuzamos
adatfeldolgozás
A nyomon követés, a kompenzáció, az
aktualizálás és a megszakítás a válogatás
során folyamatosan megy végbe. Ezen
folyamatokhoz alapvetően egy adatfel-
dolgozó egység és egy adatbázis kapcso-
lódik. Mialatt a szállítórendszer továbbít-
ja és figyelemmel kíséri az egyes poggyá-
szokat, a kapcsolódó információkat folya-
matosan vissza kell küldeni az ERP rend-

szerbe. A válaszoknak és módosítások-
nak késedelem nélkül, megbízhatóan és
dokumentált módon kell történniük.

A folyamattal párhuzamosan végrehaj-
tott állandó adatfeldolgozás igényére vála-
szul a Mitsubishi Electric kifejlesztett egy
erre a célra szolgáló MES interfész-tech-
nológiát, amely lehetővé teszi az infor-
mációs és az automatizálási technológiák
közvetlenül az események helyén történő
egyesítését. A folyamatokkal párhuzamo-
san működő MES modulok segítségével
megosztott adatrögzítés és kiértékelés is
megvalósítható, amelynek keretében az
MES modullal gyűjtött valós idejű adatok
kiértékelés után késedelem nélkül vissza-
kerülnek a folyamatba. A decentralizált
megoldással olyan rendkívüli feldolgozá-
si sebesség érhető el, amely bizonyos ese-
tekben már a meglévő automatizálási
struktúra teljesítőképességének határait
feszegeti.

Kreatív
megoldások
A mérnökök gyakran kapják feladatul azt,
hogy integráljanak új vagy modernizált
anyagmozgató rendszert meglévő épület-
be vagy infrastruktúrába. A helyszükséglet,
a folyamattervezés és a moduláris bővít-
hetőség ilyen esetekben komoly nehézsé-
geket okozhat, ám flexibilis automatizálá-
si komponensekkel ezek az akadályok is
sikeresen vehetők. A Mitsubishi számára ez
jelenti a kreatív termelékenységet.

A flexibilis termékskála kreatív megoldásokat eredményez

Fő szállítópálya

2-es szállítópálya
1-es szállítópálya
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Erp/MEs
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Vonalkód/rFiD

Függőleges válogatás

Közelítéskapcsoló Közelítéskapcsoló

billentőmotor
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3-as

szállítópálya

Vízszintes válogatás

Q bus

QD mozgásvezérlő cpu MEs interfész
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Gyorsabb és
időben
pontosabb
megoldás
A zárt hurkos válogató berendezések az
anyagmozgató rendszerek autópályái.
A rendszer egy szegmentált szállítóele-
mekből (DCV - célhelyvezérlő jármű, vagy
STV - válogató átrakó jármű) álló végtele-
nített hurokpálya, amely a szállított árut
a megadott helyre továbbítja.

Mivel a szállítóelemek a rendszerben
maradnak, és nem távoznak a szállított ter-
mékkel együtt, szállítópályák vagy bil-
lenős válogatók veszik le az árut a szállí-
tóelemekről. Ehhez pontosan kell tudni azt,
melyik időpillanatban mi található az
egyes DCV vagy a STV szállítóelemeken,
hogy a termék a megfelelő helyen távoz-
zon a szállítópályáról. A teljesen elektromos
billenő mechanizmusok segítségével
a szállítóelemek a pálya kanyarjaiban eny-
hén bedőlnek, hogy ellensúlyozzák a cent-
rifugális erő hatását.
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Megoldások
mozgásban
A Mitsubishi Electric MR-J3 kompakt szer-
vorendszere nagy fordulatszámok mel-
lett nagy nyomatékot szolgáltat. Fejlesztő
részlegeink világszerte kutatásokat végez-
nek az elektromosság és a mágnesesség
témakörében. A hagyományostól eltérő
állórész- és tekercs-kialakításokra, vala-
mint a mágnesek formájának és elrende-
zésének módosítására irányuló kísérlete-
inkkel áttörést értünk el a villanymotorok
technológiájában. Az így létrehozott for-
radalmian új szervomotor-technológiá-
val a motorok befoglaló mérete csökkent,
miközben teljesítményük nőtt. A konst-
rukció alacsony nyomatékhullámossághoz
került kifejlesztésre, és magasabb fordu-
latszámot tesz lehetővé nagyobb nyo-
matékok mellett.

A System Q automatizálási platform ese-
tén a PLC-ből és pozícionáló modulból
(QD75) álló megoldások költséghatékony
létrehozása magától értetődik. A rendel-
kezésre álló modulok nagy választéká-
nak köszönhetően minden alkalmazáshoz
választható megfelelő megoldás anélkül,
hogy le kellene mondani az alapvető
funkciókról és a teljesítményről.

A QD75 egyszerre akár 4 tengelyt is képes
vezérelni, és különösen jól alkalmazható
olyan, magas igényeket támasztó alkal-
mazásokban, amelyek nagy pozicionálá-
si pontosságot tesznek szükségessé. Az
egység olyan fejlett funkciókat is támogat,
mint a lineáris és körinterpoláció, illetve
a fordulatszám- és a pozíciószabályozás
közötti gyors átváltás. A QD75M ezen
kívül SSCNET III hálózatra csatlakoztatha-
tó, amivel akár 50 Mbit/s átviteli sebesség
is elérhető.

A sebesség és a megbízhatóság kritikus fontosságú a válogatási folyamatok esetén.

„b”válogató állomás

„A”válogató állomás

Érzékelők

„c”válogató állomás

billenés vezérlése

univerzális Qnu cpu

tápegység

QD75M
Gyors i/o-k

Érzékelők

billenés vezérlése
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Postai automatizálás

Változó ügyfelek
Az amerikai posta „Strategic Transforma-
tion Plan”programjától a francia posta„Cap
Qualite Courrier” projektjén át az angol
posta „Flats Automation Project” kezde-
ményezéséig számos nagy postai szol-
gáltató indított új programokat, hogy
képes legyen megfelelni a változó elvá-
rásoknak. A programok mindegyikében
szerepelnek komoly pénzügyi befekteté-
sek, amelyek lapos és vegyes küldemé-
nyekhez használható válogatógépek és
a küldemények nyomon követését lehet-
ővé tevő technológia beszerzésére irá-
nyulnak. A Mitsubishi Electric széles ter-
mékpalettája olyan megoldásokat nyújt,
amelyekkel minden szempontból meg-
felelhet ügyfelei későbbi terveinek és cél-
jainak.

A feladótól
a címzettig
Az állami postai szolgáltatók mellett -
amelyek általában az adott ország legna-
gyobb ilyen célú logisztikai hálózatával is
rendelkeznek- egyre több magánvállalat
jelenik meg (pl. Japánban és Franciaor-
szágban) a piacon, amelynek hatására
a postai szolgáltatók kénytelenek diffe-
renciált, új és egyedi szolgáltatásokat
bevezetni ügyfeleik megtartása érdekében.
A jobb eredmények és az új igényeknek
való megfelelés érdekében egyre több
postai szolgáltató működik együtt auto-
matizálási vállalattal. Az OEM postaauto-
matizálási berendezésgyártók ügyfelei
olyan nagy sebességű, nagy teljesítményű,
kiváló megbízhatóságú, és flexibilis módon
hálózatba kapcsolható rendszerek után
mutatnak érdeklődést, amelyekkel folya-
matosan nyomon követhető a küldemény
útja.

Sok más iparághoz hasonlóan a postai és
csomagszolgáltatók is nagyobb teljesít-
ményre és kisebb költségekre törekednek.
Az elektronikus fizetési lehetőségek és
az online értékesítés térhódítása miatt
fokozódó versenyben nagyon sok postai
szolgáltató a bevételeinek fokozatos csök-
kenését tapasztalhatja.

Ezzel egy időben a világ lakossága folya-
matosan nő, és vele nő a postacímek szá-
ma is. A fenti tendenciák rendkívül nehéz
helyzetbe hozzák a postai szolgáltatókat.
A kisebb bevétellel párosuló nagyobb és
igényesebb ügyfélkör mindenképpen
szükségessé teszi a fejlett technológiák felé
való elmozdulást annak érdekében, hogy
az összköltség és a szállítási idő csökken-
jen, az ügyfelek elégedettsége pedig
növekedjen.
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MELSECNET/G

ERP/MES

Az automatizálás segít a szolgáltatóknak lépést tartani a piaci igényekkel,
a milliszekundumos pontosságú adatok pedig jövedelmezőséget szavatolnak.

A Mitsubishi Electric személyre szabott
megoldásai hozzájárulnak ügyfelei sike-
réhez. Manapság világszerte sok szó esik
az ipari Ethernet hálózatról, ám jelenleg
csak a Mitsubishi Electric nyújt olyan
Ethernet megoldást, amely valóban képes
a folyamatok minden szintjét összekap-
csolni. A meglévő PLC konfigurációt egyet-
len MES modullal kiegészítve a rendszer-
ben található valamennyi érzékelő, szer-
voerősítő és -motor jele hagyományos
Ethernet kapcsolattal gyűjthető és továb-
bítható. A küldemények útja így minden
állomáson, a legutolsó érzékelőig figye-
lemmel kísérhető, és ezáltal az is gyorsan
megállapítható, ha az adott küldeményt
például olvashatatlan címzett miatt vissza
kell küldeni, vagy kiszállítás közben új
címre kell átirányítani.

Vezérlőterem

Küldemény be

DcV rendszer

Nagy sebességű beadás

Küldemények válogatása

lineáris válogatás

Küldemény ki
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A boríték
lezárása
A borítékoló gépek nagy sebességgel
helyeznek borítékba, illetve csomagküldő
tasakokba lapos tárgyakat, például egy-
lapos és többször hajtogatott reklám-
anyagokat, magazinokat vagy akár CD
és DVD lemezeket. A technológia hatalmas
lépésekben fejlődik, és a fejlődés az egy-
re nagyobb teljesítményű gépek irányába
halad. Borítékoló berendezéseket nem
csupán nagyobb postázó központok,
hanem kereskedelmi vállalatok, reklám-
cégek, valamint direkt marketing irodák is
használnak.

Az illeszkedés
biztosítása
Mester jeladó használata esetén a teljes
borítékoló rendszer egy tengely mentén
szinkronizálható. Ennek értelmében
a vezérlés a művelet előtt vagy után elhe-
lyezett érzékelőktől kapott információk
alapján úgy szabályozza a szállítópályákat,
hogy a borítékolandó termék helyzete
megfelelő legyen. A módosítások mindig
a termék és a mester jeladó egymáshoz
viszonyított helyzetétől függenek.

A nagy sebességű borítékológépek sikeres
működésének kulcsa a különböző érzékelők
adatainak felhasználása. A rendszernek nem-
csak az anyagok aktuális helyzetét kell folya-
matosan követnie, a hibás és kettős boríté-
kolásokra és a papír elakadására is tudnia kell
reagálni, valamint értesítenie kell a kezelőt,
ha például papír betöltése válik szükséges-
sé. A CC-Link nyílt hálózati szabvány hatékony
kommunikációt biztosít az ilyen érzékelők
között. A rendkívül egyszerűen telepíthető
hálózat képes nagy számú I/O egységet a tel-
jesítmény csökkenése nélkül kezelni.

Az ügyfelek igé-
nyeire szabva
A SSCNET III Multi-Drop hálózat bármikor
lehetővé teszi kiegészítő tengelyek hoz-
záadását, így a rendszer az ügyféligények
növekedésével is képes lépést tartani.
Meglévő berendezések átalakítása sem
jelent problémát. Szükség esetén maxi-
mum 32 kiegészítő tengely vezérlésére
képes mozgásvezérlő CPU illeszthető
a rendszerhez, amely ilyen módon maxi-
mum 96 tengelyig bővíthető. A CC-Link IE
rendszer ezen kívül a berendezés külön-
böző részegységeinek hálózatba kapcso-
lását is lehetővé teszi, ami kivételesen
magas szintű feladatkoordinációt garan-
tál a különböző egységek között.
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Információ és
hibaelhárítás
Hála a Mitsubishi Electric által kifejlesztett
grafikus processzoroknak, a GOT1000
sorozat HMI egységei a 2 dimenziós ada-
tokat (diagramok, piktogramok stb.)
a versenytársak készülékeinél majdnem
4-szer gyorsabban képesek megjeleníte-
ni. Ez azt jelenti, hogy a munka adatai köz-
vetlenül a rendszer HMI eszközébe kerül,
amely a legfrissebb adatokat átlátható
formában bocsátja a felhasználó rendel-
kezésére. A többszínű, éles képű kijelzőn
dokumentumok és képek (pl. JPEG fájlok)
jeleníthetők meg, ami a felhasználó szá-
mára nagyban megkönnyíti a gép körüli
beállítási, hibakeresési feladatok elvégzését.

A GOT1000 egység számos lehetőséget
kínál a rendszer hibáinak elhárításához. Az
operátor terminál kijelzőjén kiegészítő
szoftverek vagy PC nélkül megjeleníthető
a PLC létra programja. A GOT egység spe-
ciális funkciójának köszönhetően a keze-
lő egyetlen érintéssel a program potenci-
álisan hibás lépéséhez ugorhat, és azon-
nal megkezdheti a hiba elhárítását, ami az
állásidő csökkenését és a termelékenység
fokozódását eredményezi. A készülék elő-
lapján található USB port anélkül biztosít
átlátható hozzáférést a vezérléshez, hogy
egyetlen kapcsolószekrényt is ki kellene
ehhez nyitni.

A borítékoló gépek pontos koordinációt igényelnek, legtöbbször egyetlen referenciatengely mentén

bemeneti tároló

hozzávezető pálya

borítékoló állomás

Kiadó pálya

boríték-adagoló

E t h e r n e t

Erp/MEs

cc-link iE

Q bus

QD mozgásvezérlő cpu

MEs interfész
cc-link master
cc-link iE

Külső jeladó bemeneti modul
univerzális QnuD cpu

tápegység

Kiadó
pálya

borítékoló
állomás

hozzávezető
pálya

3-as
bemeneti tároló

2-es
bemeneti tároló

1-es
bemeneti tároló

boríték-adagoló

Közelítéskapcs
olók

hibás betöltés
érzékelő

Elakadás érzékelő Külső
mester jeladó
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Biztos kézbesítés
A levélválogató berendezésekkel szemben
a piac rendkívül sokféle igényt támaszt. Jó
példát jelentenek erre a nagyobb posta-
hivatalok és a repülőtéri légipostaköz-
pontok, de a biztosító vállalatok, az egye-
temek, a nyomdák és a pénzintézetek is
igényelnek anyagmozgató rendszereket
bejövő és kimenő postájuk kezeléséhez.
Amennyiben levelek, lapos küldemények
és csomagok válogatásáról van szó, a siker
kulcsa a flexibilitás. A Mitsubishi Electric
moduláris felépítésű vezérlőrendszerei-
vel és különböző kommunikációs hálóza-
tok alkalmazásával a rendszerintegrátorok
és gépgyártók olyan berendezést hoz-
hatnak létre, amely képes a fokozódó
ügyféligényekhez igazodni.

A feldolgozási
körök számának
csökkentése
Az automatizált levélválogatás egyik nagy
kihívása a levelek és lapos küldemények
szétválogatása, valamint a különböző kéz-
írások elolvasása anélkül, hogy a rendszer
lelassulna, vagy a küldeményeket újból át
kellene bocsátani a rendszeren. Flexibilis,
nagy teljesítményű feldolgozási eljáráshoz
igen gyors, decentralizált rendszer szük-
séges. Ennek biztosításához pl. az MES
modulok valós idejű adatfelügyeletet tesz-
nek lehetővé, és kiválóan megmutatják
a folyamatokban rejlő lehetőségeket.
Amennyiben egy rendszerben például

a vonalkódolvasó túl sok címzést helyte-
lenül olvas be, a küldeményeket újra és újra
át kell bocsátani a berendezésen. A rend-
szer gyenge pontjainak azonosítása döntő
fontosságú a folyamatos tökéletesítése, az
ügyfelek elégedettsége és a nagyobb tel-
jesítmény szempontjából.



álogató berendezések /// Levélválogató berendezések /// Levélválogató

23

Q06UDHCPU

MODE

RUN

ERR

USER

BAT

BOOT

USB
USB

PULL

RS 232

PULL

POWER

Q64P

QJ71E71-100
QJ61BT11N

QI60

Előválogatás és
nyomon követés
Bizonyos országokban azok a vállalatok,
amelyek feladás előtt előválogatják leve-
leiket, jelentős engedményt kapnak a pos-
tai díjakból. Példaként említhető az Egye-
sült Államok, ahol a levelek és lapos kül-
demények irányítószám szerinti előválo-
gatásával drasztikusan csökkenthető
a kézbesítési díj. Ez az árképzés része az
amerikai posta, a US Postal Service új stra-
tégiájának, csakúgy, mint az úgynevezett
CONFIRM® szolgáltatás, amely passzív
vonalkódolvasást alkalmazva rögzíti a fel-
dolgozási folyamatban haladó levél ada-
tait, például aktuális helyét és várható
kézbesítési idejét.

A fejlesztések azonban nem csupán
a költségek csökkentésére irányulnak: fon-
tos az ügyfelek elégedettségének növelése,
és hagyományos, papír alapú postai szol-
gáltatások vonzóvá tétele is. Mindegy,
hogy a gépek CC-Link IE hálózaton keresz-
tül kapcsolódnak egymáshoz, vagy egy
MES modul segítségével online üzemelnek,
a Mitsubishi Electric minden esetben
képes növelni a rendszer átláthatóságát.

Sebesség és
bővíthetőség
A Mitsubishi Electric hosszú ideje sikerrel
járul hozzá az automatizált levélválogató
berendezések gyártásához. Vállalatunk
számos terméke megtalálható az iparág
csúcskategóriás berendezéseiben.

Gépi folyamatok, kezelési és felügyeleti műveletek összekapcsolása - a Mitsubishi Electric nagyobb átláthatóságot biztosít.
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borítékadagoló

Különválasztó alrendszer

Elosztó alrendszer

szállítópálya a levéltartó rekeszek számára

levéltartó rekesz rakatoló

E t h e r n e t

Erp/MEs

cc-link iE

Q bus

QD mozgásvezérlő cpu MEs interfész
cc-link master
cc-link iE

univerzális QnuD cpu
Áramellátás

borítékadagoló
pálya

borítékadagoló
pálya

levéltartó rekeszek
szállítópályája

Különválasztó alsó

távoli i/o Vonalkódolvasó
készülékek

Fotocellák

levéltartó rekeszek
elvezető pályája1-es tengely 2-es tengely 3-as tengely

A siker titka a technológiák egymással való
kombinálása olyan formán, hogy az ered-
mény minden követelményt kielégítsen.
A CC-Link hálózat gyakran használatos
a levélválogató berendezésben egymás
után elhelyezett érzékelők és elosztók
összekapcsolására. A szervomotorok és
frekvenciaváltók ugyanabba a Multi-drop
hálózatba illeszthetők, ami egyszerű huza-
lozást és optimális ár-érték arányt ered-
ményez.
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MESInterface

Shopfloor

Industrial robots

Motion controller
CNCs

EDMs Laser processing

Manapság a vállalatok nagy részének
komoly versenyben kell helytállnia. Az
ügyfelek tökéletes minőségű terméket és
időben történő szállítást várnak el a lehe-
tő legalacsonyabb áron. Hogyan tökéle-
tesíthetők tovább kis költséggel a gyártási
folyamatok? Erre a kérdésre a Mitsubishi
Electric válasza az integrált megoldásokon
alapuló e-F@actory rendszer, amely folya-
matos információáramlást biztosít az
üzemegység valamennyi szintje között.
Segítségével a felhasználók tartós és meg-
bízható fejlesztési folyamatokat indíthat-
nak el, növelhetik a minőséget és mini-
malizálhatják az állásidőt, ami együtt az
összköltség (TCO) csökkenéséhez vezet.

Integrált
információáramlás
Az üzem és az üzemvezetés közötti aka-
dálytalan információáramlás többé nem
álom, hanem valóság.

Az e-F@ctory rendszernek köszönhetően
az üzemvezetés a legfrissebb és legfon-
tosabb információkra hagyatkozhat, ami
egyszerűbbé, hatékonyabbá és gyorsabbá
teszi a döntéshozatalt.

Az MES interfészek termékcsoportja kom-
munikációs átjáró (pl. számítógép) nélkül
biztosít közvetlen kapcsolatot az MES
adatbázis (MES = gyártásirányítási rendszer)
és a gyártás termelőeszközei között. A MES
interfész modul képes összegyűjteni az
automatizálási platformon keresztül a PLC-
k adatait. Más gyártótól származó beren-
dezésekkel és vezérlésekkel a GOT1000
készülék MES interfész funkcióján keresz-
tül teremthető kommunikációs kapcsolat.
Az MES interfészekkel egyszerű módon,
minimális költséggel hozható létre kap-
csolat a gyártás berendezései és az MES
információk között.

Minőségirányítási
rendszer

Gyártástervezés,
költségellenőrzés,

raktárkezelés,
feladatkezelés stb.
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Az MES interfész
� Pontos információk biztosítása valós

időben, a belső készülékinformációk
valós idejű kiértékelésével

� Rendszerek létrehozásának egysze-
rűbbé tétele adatbázis(ok) közvetlen
csatlakoztatásával

� Jelentős költségmegtakarítás, mivel
nincs szükség PC-kre és programokra

� Nagyfokú megbízhatóság a gateway
számítógép PLC-re cserélésével

Nincs
szükség PC-s
programozásra
Az MES interfész modul beállítását drag-and-
drop konfiguráció könnyítik meg. A megol-
dásnak köszönhetően a készüléket a műsza-
ki és informatikai szakemberek programozási
tudás nélkül állíthatják be az aktuális köve-
telményeknek megfelelően.

65 %-kal csökkenő
megvalósítási
költségek
Az implementációs költségek többféle
módon csökkenthetők. Ezek közé tartozik pél-
dául a rendszerhez csatlakoztatott nagy szá-
mú PC és a hozzájuk tartozó szoftverplat-
formok felszámolása, és a kapcsolódó fej-
lesztési idő megtakarítása. Mivel a Mitsubishi
MES megoldása egy szabványos modul,
használatával a konfigurációs szabványok
betartása nem jelent problémát, és a modu-
láris automatizálási platform számos meglévő
alkalmazásába könnyedén integrálható.

MEs
(gyártásirányítási rendszer)

Adatbázis szerver:

MEs
(gyártásvégrehajtási rendszer)

Adatbázis szerver

Vezérlő hálózat
(MElsEcNEt/h stb.)

Vezérlő hálózat
(MElsEcNEt/h stb.)

Fölérendelt plc

Manuálisan
bevitt eredmények
vagy a kezelő által
végrehajtott
feldolgozási
program

Gateway pc

Eredmények és üzemi teljesítmény adatok
berendezés-kezelési adatok
Minőségellenőrzési adatok
termékkövetési adatok stb.

A gyártási információk pontos
azonosítása
Egyszerűbb rendszerfelépítés
Csökkenő rendszerfelépítési idő és
költségek
Stabil működés

MES interfész
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Garantált Mitsubishi
minőség
Az automatizálás
minden aspektusá-
nak integrálása
A vezérlőrendszer alapját képező System
Q automatizálási platform egy moduláris
felépítésű vezérlés, amelyhez – a kezdő
szintű CPU-któl a nagy teljesítményű logi-
kákig – nagy számú központi vezérlőegy-
ség, mozgásvezérlő, CNC és robotvezérlés
tartozik. Az elemek egy nagy sebességű
hátoldali busszal ellátott közös alapegy-
ségre szerelhetők fel.

A System Q platformhoz emellett sokféle
digitális I/O, nagy felbontású analóg és
intelligens funkciómodul is tartozik, ame-
lyekkel a vezérlőegységek hatékonyan
kapcsolhatók össze külső komponensek-
kel és berendezésekkel. A moduláris vezér-
lések terméksorozatát kompakt vezérlések,
valamint különféle hálózati megoldások
egészítik ki, amelyek a vezérlések és más
komponensek közötti hatékony adatátvi-
tellel teszik lehetővé a kábelezési és egyéb
költségek csökkenését. Ezek a hálózati
megoldások a legújabb fejlesztések ered-
ményei, és többek között a Gigabit Ether-
net (CC-Link IE), a vezérlő szint (MELSEC-
NET/H), és a beavatkozó/érzékelő szint
(CC-Link) számára állnak rendelkezésre.

Nagy pontosságú
és nagy sebességű
szervohajtás-
rendszerek
Az MR-J3 új mércét jelent a szervorend-
szerek sebességében és teljesítményé-
ben. A szervoerősítők és a hozzájuk tarto-
zó forgó és lineáris szervomotorok 50 W és
55 kW közötti teljesítménnyel kaphatók. Az
alapfelszereltséghez tartozó nagy felbon-

tású kódoló (262 144 imp./ford.), a kib-
ővített automatikus finomhangolás és
a rezgésfelügyelet minden fordulatszám-
tartományban nagy stabilitást biztosít.

A Windows alapú MR Configurator prog-
ramcsomag segítségével a beállítás,
a diagnosztika és az illesztés könnyedén
végrehajtható. Az MR Configurator szá-
mos olyan tökéletesített diagnosztikai
funkcióval rendelkezik, mint a gépanalí-
zis, a szoftveres oszcilloszkóp és a nagy
sebességű felügyelet. A konfigurálást
egy paraméter-beállító ablak teszi egy-
szerűbbé, az USB porttal pedig nagy
sebességű mintavételezés és hosszú ide-
jű hullámhosszmérés valósítható meg.

Intelligens és
energiatakarékos
hajtásrendszerek
Az FR-A700 sorozat frekvenciaváltói ideális
meghajtást jelentenek szivattyúk, ventilá-
torok és szállítóberendezések számára. 200
és 400 V közötti feszültségtartományukkal,
0,4 és 630 kW közötti teljesítményükkel az
FR-A700 sorozat elemei számos alkalmazás
számára jelenthetnek optimális megoldást.
Az egységek a maximális teljesítmény mel-

lett olyan VFD funkciókat garantálnak, mint
az érzékelő nélküli vektoros szabályozás és
az integrált EMC szűrő.

A 700-as sorozat új tagját, az FR-E700
egységet kiváló teljesítmény és rendkí-
vül kis méret jellemzi. Ez a hajtás tökéle-
tes választás olyan esetekben, ahol a ren-
delkezésre álló hely korlátozott, a nagy
teljesítmény azonban feltétlenül szüksé-
ges. Felhasználóbarát beállító szoftveré-
nek köszönhetően a frekvenciaváltók
paraméterezése és üzembe helyezése
szinte gyerekjáték. Az FR-A700 és
FR-E700 sorozat frekvenciaváltói valóban
energiatakarékos készülékek, amelyek
integrált fluxusvektor-szabályozásukkal
alacsony fordulatszámon is nagy nyoma-
tékot biztosítanak, emellett optimális
gerjesztési áramot garantálva minimali-
zálják a hajtás meghibásodásának esé-
lyét, és csökkentik a rendszer teljes áram-
felvételét.
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Nagy felbontású
ember-gép
interfészek
A Mitsubishi Electric ember-gép inter-
fész - ismertebb nevén grafikus operá-
tor terminál - termékcsaládjából minden
alkalmazáshoz kiválasztható az ideális
egység. A GOT1000 terméksorozat a
3,7 hüvelykes kijelzővel ellátott, kom-
pakt méretű GT10 készülékektől a 15
hüvelykes kijelzővel szerelt, nagy
méretű GT16 egységekig terjed. A true-

color, nagy felbontású kijelzők TFT
technológiával készülnek.

Minden GOT készülék előlapján praktikus
USB programozó csatlakozó található, így
a kezelőnek nem kell többé a kapcsoló-
szekrényeket kinyitni azért, hogy hozzá-
férjen a terminál hátoldalán lévő csatla-
kozókhoz. A GOT Mitsubishi hálózatokba
(pl. MELSSECNET/H és CC-Link) integrál-
ható, de a Q sorozat hátoldali buszával köz-
vetlen kommunikációra is képes, ami
különlegesen nagy átviteli sebességet
tesz lehetővé. Dokumentumok, trendek,
receptúra-adatok, CSV fájlok stb. menté-
séhez memóriakártya használható.

MELSOFT,
egy komplett
fejlesztési
környezet
A MELSOFT fejlesztési környezet sokféle
programcsomagot kínál a Mitsubishi auto-
matizálási komponensek programozásá-
hoz, konfigurálásához és karbantartásához.
A termékskála egyik eleme a GX sorozat.
Ez a sokoldalú programcsomag PLC prog-
ramozáshoz, hibaelhárításhoz és karban-
tartáshoz használható, valamint olyan
segédprogramokat is biztosít, amelyek
megkönnyítik az intelligens funkciómo-
dulok további programozás nélküli konfi-
gurálását. A paletta következő eleme az MX
szoftvercsalád, amely más gyártóktól szár-
mazó szoftverek csatlakoztatását és fel-
ügyeletét teszi lehetővé a Q sorozat egy-
ségeivel. Ugyanakkor a drága SCADA
szoftverek alternatívájaként kínál adat-
gyűjtési, naplózási megoldást.

A vezérlőszoftverek mellett a MELSOFT kör-
nyezethez számos más hasznos program is
tartozik. Ilyen például a GT Designer szoft-
ver, amely integrált feldolgozási funkció-
inak köszönhetően ideális eszköz
a GOT1000 sorozat készülékeihez hasz-
nálható képernyők létrehozására. A MR
Configurator egy egyszerű programozói és
virtuális hibakeresési szoftver mozgásve-
zérlő alkalmazások számára. A Mitsubishi
frekvenciaváltók (köztük pl. az FR-A700
sorozat) paramétereinek programozása
és beállítása leggyorsabban és legegy-
szerűbben az FR Configurator segítségé-
vel hajtható végre. A MELSOFT progra-
mozó szoftverek mellett több szimulátor
program is a felhasználók rendelkezésére
áll. Használatukkal többek között
a programok hardver nélküli hibakeresé-
se végezhető el. A MELSOFT minden fel-
használói igényt képes kielégíteni.
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EUROPEAN SERVICE GROUP
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
Gothaer str. 8
D-40880 RATINGEN
Free European Hotline:
+49 (0) 1805 000 765
Training Hotline:
+49 (0) 2102 486 1880

EUROPEAN
DEVELOPMENT CENTER
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
Gothaer str. 8
D-40880 RATINGEN

FRANCE
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
25, boulevard des bouvets
F-92741 NANTERRE CEDEX
phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68

GERMANY
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
Gothaer str. 8
D-40880 RATINGEN
phone: +49 (0) 1805 000 765
training: +49 (0) 2102 486 1880

UNITED KINGDOM
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
travellers lane
UK-HATFIELD HERTS. AL10 8XB
phone: +44 (0) 17 07 / 27 61 00
Training:
+44 (0) 17 07 / 27 89 16

Customer Technology Centre,
Hatfield
phone: +44 (0) 17 07 / 27 89 90
Regional Automation Center,
Wakefield
phone: +44 (0) 1924 255 628

CZECH REPUBLIC
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
radlicka 714/113 a
CZ-158 00 PRAHA 5
phone: +420 - 251 551 470

ITALY
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
Viale colleoni 7
I-20041 AGRATE BRIANZA (MB)
phone: +39 039 / 60 53 1

POLAND
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
Krakowska 50
PL-32-083 BALICE
phone: +48 (0)12 / 630 47 00

SPAIN
Mitsubishi ElEctric EuropE b.V.
carretera de rubí 76-80
E-08190 SANT CUGAT DEL
VALLÉS (BARCELONA)
phone:+34 93 / 565 3131 //
+34 935653131

For more information about our partners across Europe, please visit the contacts page of our internet site at www.mitsubishi-automation.com
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