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Consolide a sua automação 
com o mínimo de esforço. 
Retrocompatibilidade com o 
controlador CP1 da Omron.

Para mais informação  
FXautomation

•  Controlador compacto CP2E:
conectividade Ethernet e
desempenho melhorado

•  NB7 HMI: extremamente vel com um
visor de qualidade superior e pronto para
conectividade remota através de FTP, VPN e VNC

•  Painéis frontais para HMI com
páginas modernas e reutilizáveis
para reduzir o tempo de
programação e biblioteca
de blocos de função para CP2

NOVIDADE

NOVIDADE

Solução de 
Automação Compacta
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https://industrial.omron.pt/pt/products/cp2e


Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empr rantem nem fazem quaisquer a ções relativamente à correcção ou integridade das informações descritas neste 
documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

Detalhes do kit de iniciação

Painéis frontais para HMI

Biblioteca de blocos de função para o controlador compacto CP2

Código de encomenda: KIT DE INICIAÇÃO CP2E-N30+NB7

O kit inclui:
•  CP2E-N30DR-D: controlador compacto (18

entradas de 24 V CC, 12 saídas de relé de 2 A)
•  NB7W-TW01B: HMI de 7 polegadas com

conectividade Ethernet
•  Placa opcional de E/S analógica CP1W-MAB221
•  S8VKC-12024: fonte de alimentaçãode 24 V, 120 W
•  2 cabos Ethernet

•  Projecto de introdução
•  Ligação e monitorização directas de dispositivos Omron,

como inversores, PLC, controladores de segurança e robôs
•  Página de fórmulas
•  
•  
•  Armazenamento de dados no dispositivo USB
•  Exemplo de alarmes e eventos
•  E muito mais…

•  Troque dados entre as unidades CPU CP2E utilizando portas Ethernet incorporadas
•  Função do servidor Modbus TCP
•  Comandos Modbus RTU utilizando a porta série
•  Controlo PID com ajuste automático utilizando uma unidade do sensor de temperatura
• Interpolação linear utilizando saídas de impulsos

PREÇO 
PROMOCIONAL

FB

Não tem uma licença da ferramenta de programação CX-ONE? 
Dê uma vista de olhos ao kit abaixo…

KIT CP2E-N14+NB7+SW disponível pelo mesmo preço!
Código de encomenda: KIT CP2E-N14+NB7+SW. Inclui: CP2E-N14DR-D (8 entradas de 24 V CC, 
6 saídas de relé de 2 A), NB7W-TW01B (HMI de 7 polegadas com conectividade Ethernet), 
S8VKC-12024 PSU, cabo Ethernet de 2 m, CX-One Lite Edition.
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https://industrial.omron.pt/pt/solutions/product-solutions/cp2-nb-starter-kit-offer



