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A Mitsubishi Electric MELSEC FX sorozatában az új FX3G a 
kompakt vezérlők világviszonylatban is legsikeresebb termékcsa-
ládjának a teljes jogú tagja, amelyből már több mint kilencmillió 
darabot értékesítettek. Fejlett technológiájuk és gazdaságosságuk 
révén számos alkalmazásban a korábbi generációjú, robusztus, 
szabványos vezérlők már jól beváltak, különösen a szabványos 
gépipari és a gyári műszaki feladatok megoldásában. 
 A jelenlegi generációban a legfontosabb új jellemzők közé 
tartozik a nagyobb programmemória, az utasítások gyorsabb 
végrehajtása, további programozási utasítások és továbbfejlesz-
tett funkciók, valamint bővítési opciók (különösen a biztonság, a 
kommunikáció és a pozicionálási feladatok terén). Továbbá ezek 
a vezérlők támogatják a többi automatizálási komponenssel való 
zökkenőmentes integrálást (pl. a HMI-vezérlőterminálokkal és 
frekvenciaváltókkal a testreszabott megoldások konfi gurálását).

Szabványosított technológia és működés
Az új vezérlő ugyanazon a helytakarékossági technológiai elven 
alapszik, mint a nagyobb teljesítményű, ugyanabból a sorozatból 
való MELSEC FX3U és FX3UC modellek, amelyeket a bonyo-
lultabb automatizálási feladatokra terveztek. A felhasználásra kész 
vezérlőegységekbe itt is minden szükséges komponenst beépítet-
tek (beleértve a tápegységet, a processzort, a memóriát, valamint a 
bemeneteket és a kimeneteket is). A logikai utasítási ciklusonkénti 
alig 0,21 μs időtartamú, nagy feldolgozási sebesség és a 32 000 
programlépést is elérő nagy memóriakapacitás alkalmassá teszik 
a vezérlőt a komplex automatizálási feladatok kezelésére.

Hardverfelépítés
Az akár nyolc bővítést is biztosító szabványos rendszerű bu-
szon, a speciális funkciójú, valamint a hálózati modulokon kívül 
az új vezérlőnek második buszrendszere is van. Akár hat további 
modul – két interfész modul (RS-232 vagy RS-485) és négy ana-
lóg adapter (ezen belül két hőmérsékleti adatokat gyűjtő modul 
a Pt100 ellenállás-hőmérőkhöz és a hőelemekhez) – csatlakoz-
tatható erre az adapterbuszra (ADP-busz), ami rendkívül rugal-
massá teszi ezt a kompakt PLC-t. 
 Kifejezetten a MELSEC FX3 család számára fejlesztették 
ki az új adapterbusz modulokat modern csipekkel, amelyek na-
gyon kompakttá tették ezeket az eszközöket. A modulok spe-
ciális adatregiszterekkel közvetlenül címezhetők. A szükséges 
programlépések számának csökkentésén túl ez időt és pénzt is 
megtakarít. További bővítőnyílások is helyet kaptak a készülék 

előlapján, ahová akár két bővítőkártya is behelyezhető továb-
bi soros kommunikációs interfészek (RS-232, RS-422 vagy 
RS-485) és analóg funkciók számára.

Programozási lehetőségek
Az új vezérlő a GX Developer programozó szoftvercsomaggal 
programozható. Az összes Mitsubishi-gyártmányú kompakt és 
moduláris vezérlőt támogató fejlesztő környezet támogatja a 
nemzetközi IEC 61131-3-szabványt, valamint a programfejlesz-
tést (funkcióblokkal, létradiagrammal, utasításlistával, struktu-
rált szöveggel és SFC-nyelvekkel). 
 A programozási utasításkészlet az alaputasításokon túl 120-
nál is több célzott alkalmazási utasítást tartalmaz még, ami a 
programozást és a rendszer konfi gurálását gyorsítja és egysze-
rűbbé teszi. A teljes MELSEC FX3 család egyéb jellemzőit is 
szabványosították, beleértve a fi zikai telepítési dimenziókat, 
a csatlakozásokat, a szabványos funkciókat és működést, ami 
szignifi kánsan egyszerűsíti és áramvonalassá teszi a kezelést 
minden szinten.

Rugalmas bővítés 256 I/O-ig
A MELSEC FX3G típusú kompakt PLC-alapegységek 14, 
24, 40 és 60 db be-és kimenettel rendelkező változatokban 
léteznek, a táplálás 100…240 V váltakozó vagy 24 V egyen-
feszültség. A tranzisztoros vagy relés kimenettel rendelkező 
alapmodul egészen 128, ill. a CC-Link terepibusz segítségével 
256 db be/kimenet számig bővíthető (1. ábra). Az alapvető biz-

Kiegészítés a Mitsubishi Electric kompakt 
vezérlősorozatához

Hatékony megoldás a kisebb automatizálási alkalmazásokhoz

A Mitsubishi Electric még egy újabb taggal egészítette ki a kompakt vezérlők MELSEC FX3 sorozatát. 
A – kifejezetten a kisebb mechanikai és üzemi műszaki automatizálási alkalmazások igényeire tervezett – FX3G 
vezérlő gyors, megbízható és gazdaságos, valamint rugalmas konfi gurálást tesz lehetővé a bővítő-, a speciális 
funkciójú és a hálózati moduljaival. A Mitsubishi jelenlegi harmadik generációs sorozatában – a többi vezérlőjéhez 
hasonlóan – a legújabb kompakt PLC-t a fejlett új technológiák jellemzik – beleértve egy második adapter buszt is 
– és teljesen kompatibilis a meglévő MELSEC FX sorozatokkal.

1. ábra Az új FX3G típusú, kompakt PLC rugalmasan bővíthető
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tonsági funkciók (pl. vészhelyzetben az áramkör megszakítása, 
a fényrács szenzorok, valamint a biztonsági ajtó monitoring 
rendszerei) bármilyen további programozás nélkül biztonsági 
kapcsolóval közvetlenül is integrálhatók abba a szabványos 
vezérlőrendszerbe, amit a Mitsubishi Electric kifejezetten a 
CC-Link-hálózathoz fejlesztett ki.
 Az alapegység előlapjába bedugaszolható kijelző modul 
gyors tájékoztatást biztosít. Itt a hibaüzenetek egyszerű szöveg-
ként jelennek meg, és fontos vezérlőadatok jeleníthetők meg és 
szerkeszthetők négy funkcióbillentyű segítségével. Kétszintű 
jelszóvédelmi rendszer – külön hozzáférés-engedélyezési kész-
lettel a felhasználók és külön a fejlesztők számára – biztosítja, 
hogy csak a meghatalmazott személyzet férjen hozzá a vezérlő-
programhoz. A felhasználók a szokásos működéshez szükséges 
minden funkciót használhatják, de a fejlesztő szellemi tulajdona 
biztonságosan védve marad.

Széles körű kommunikációs és pozicionálási 
lehetőségek
Ez a kis kompakt PLC nagyon hatékony kommunikátor. Tá-
mogatja az összeköttetést a szabványos hálózatok széles köré-
vel (pl. a Profi bus DP, CC-Link, Ethernet, és CANopen háló-
zattal), valamint az adatkommunikációt is (akár három soros 
interfészen át). Az előlapba egy USB-port és egy RS-422-
port van beépítve. Más csatlakozások is kiépíthetők interfész 
modulokkal, amelyeket vagy az alapkészülék elején helyez-
nek el (RS-232, RS-422, RS-485), vagy az adapterbusz útján 
(RS-232, RS-485) csatlakoztatnak.
 A vezérlő nem nehézkes a pozicionálási feladatok esetében 
sem. Minden alapegységhez hat nagysebességű számláló tarto-
zik, akár 60 kHz frekvenciát is támogatnak. Egészen 100 kHz-ig 
impulzuskimenetek is rendelkezésre állnak – kettő a kisebb mo-
delleken (24 I/O-ig), és három a nagyobb modelleken (40 I/O-
tól) – akár három független léptető- vagy szervomotor vezérlé-
sére. Ezek az integrált jellemzők és a használatra kész, precíz, 
pozicionálási programozási funkciók igen olcsón, külön készü-
lék nélkül is lehetővé teszik a tengelymozgatással járó vezérlési, 
szabályozási alkalmazásokat.

Minden, ami a gazdaságos megoldásokhoz szükséges
A vezérlők legújabb generációjának másik nagy erőssége abban 
rejlik, hogy moduljaik, funkcióik és az utasításaik már a terve-
zéstől kezdve hatékonyan együttműködnek a Mitsubishi Electric 

termékcsaládjának más automatizálási termékeivel. Ez biztosítja, 
hogy a vezérlők kivételesen felhasználóbarát jellegűek, és haté-
konyan integrálhatók a vállalat más kompakt és modulrendszerű 
vezérlőivel, frekvenciaváltós hajtásaival, szervohajtásaival és 
HMI-vezérlőegységeivel. Pl. akár nyolc frekvenciaátalakító is 
csatlakoztatható egy soros RS-485 interfészen át speciális terepi 
buszrendszer nélkül. 
 Azon túl, hogy csökken a vezetékek mennyisége, a felhasz-
nálóknak többé nem kell saját PLC-programokat írniuk az átala-
kítókhoz, mert az átalakítóprotokollt már beépítették a vezér-
lőbe. Összesen három paraméter beállítására van csak szükség 
a frekvenciaváltóban, és elegendő négy utasítás alkalmazása az 
indításra és leállításra, valamint a paraméterek olvasására és írá-
sára. Részletes állapotjelentés végzi a gyors hibakeresést és a 
hiba kiszűrését, a megelőző karbantartást és a teljesítményfelvé-
tel fi gyelemmel kísérését.

Az FX3-készülék a vezérlők teljes családjának a része
Az új MELSEC FX3G vezérlő (2. ábra) gazdaságos megol-
dást biztosít a Mitsubishi Electric FX3 típusú kompakt PLC-
eszközeinek a legnagyobb teljesítményű termékcsoportja része-
ként. A változatos MELSEC FX3 termékcsaládot a testre szabott 
kisebb és közepes automatizálási megoldások kialakítása szá-
mára ideális megoldássá teszi. 
 A Mitsubishi Electric legújabb technológiai generációjába 
tartozó összes kompakt vezérlő teljesen kompatibilis a meglé-
vő FX sorozatokkal, biztosítva ezzel a vezérlőtechnológia terén 
történt befektetések hosszú távú védelmét. Ha nagyobb teljesít-
mény szükséges, akkor ezek a vezérlők zökkenőmentesen ki-
egészíthetők nagyobb moduláris PLC-rendszerekkel a MELSEC  
System Q és az iQ Automatizálási Platform sorozatokból.
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A be- és kimenetek száma 14…256

Programmemória Akár 32 000 lépés

Ciklusidő/log. utasítás 0,21 μs

Digitális kimenet Relé, tranzisztor

Analóg jelfeldolgozás
Max. 64 bemenet/kimenet (rendszerbusz) 

Max. 16 bemenet/kimenet (adapterbusz)

Felbontás 12 és 16 bit

Pozicionálás
6 nagysebességű számláló (60 kHz), belső 

2 vagy 3 impulzuskimenet (100 kHz), belső

Hálózati támogatás Ethernet, Profi bus DP, CC-Link és CANopen

Portok Integrált RS-422 és USB; továbbá RS-232, RS-485

Táplálás 100…240 VAC vagy 24 VDC

2. ábra A kisebb automatizálási alkalmazásokhoz tervezett új 
MELSEC FX3G a Mitsubishi Electric nagy teljesítményű FX3 kompakt 
vezérlőcsaládjának teljes jogú tagja

Az FX3G sorozat fontosabb műszaki adatai
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