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PNSPO 

 
 
Nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo. 
 
 Không cần backplane (đế lắp). 
 Hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn. 
 Hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. 
 Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các 

thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem) 
 Mạng Serial Link 1:9 cho PLC CJ1M. 
 Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí.  

 
Các ứng dụng
 
Thiết bị kiểm tra     Thiết bị lắp ráp 

 
 
Các chức năng 
 
Cấu hình hệ thống cơ bản 
 

Bộ điều khiển lập trình CJ1M 

Servo driver

CPU Unit 

Servo motor 

Xử lý hình 
 ảnh F160 

RS-232C

Controller Bộ điều khiển vị trí

CompoBus/S 

Sensor Actuator

CPU unit

CompoBus/S Master unit

Remote I/O 
terminal 

Remote I/O 
terminal 

End Cover

End Cover

CPU unitCạc bộ 
nhớ 

Bộ nguồn 
Bộ điều
khiển I/O 

Cấu hình 1 bộ
(bộ I/O cơ bản, 
bộ I/O đặc biệt, 
bộ CPU Bus) 

Cấu hình 1 bộ
(bộ I/O cơ bản, 
bộ I/O đặc biệt, 
bộ CPU Bus) 

I/O Inerface 
Unit

Cáp kết 
nối I/O

Bộ nguồn 

CPU Rack 

Rack mở rộng 
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Mô tả bộ CPU 
Các đặc tính kỹ thuật 
 
 Các  bộ  CPU (loại –ETN có sẵn cổng kết nối Ethernet) 

 
Model I/O Bits Dung lượng 

chương trình 
Dung lượng bộ nhớ 
dữ liệu (Xem chú ý) 

Tốc độ xử 
lý lệnh LD

Các 
cổng có 

sẵn 

Tuỳ 
chọn 

I/O có 
sẵn 

CJ1H-CPU66H 120K steps 256K words 
(DM: 32K words, 
EM: 32K words x 3 
banks) 

CJ1H-CPU65H 

2.560 bit (Tới 3 
Rack mở rộng) 

0,02 µs 

CJ1G-CPU45H 
60K steps 128K words 

(DM: 32K words, 
EM: 32K words x 3 
banks) 

CJ1G-CPU44H 

1.280 bit (Tới 3 
Rack mở rộng) 

30K steps 
CJ1G-CPU43H 20K steps 
CJ1G-CPU42H 

960 bit (Tới 2 
Rack mở rộng) 10K steps 

64K words 
(DM: 32K words, 
EM: 32K words x 1 
bank) 

0,04 µs 

CJ1M-CPU13 – 
(ETN) 

640 bit (Chỉ có 1 
Rack mở rộng) 

20K steps 

CJ1M-CPU11 – 
(ETN) 

256 bit (Không có 
Rack mở rộng) 

5K steps 

CJ1M-CPU12 – 
(ETN) 

320 bit (Không có 
Rack mở rộng) 

10K steps 

- - - 

CJ1M-CPU23 640 bit (chỉ có 1 
Rack mở rộng) 

20K steps 

CJ1M-CPU22 320 bit (Không có 
Rack mở rộng) 

10K steps 

32K words 
(DM: 32K words 
EM: Không có) 

0,10 µs 

Cổng 
ngoại vi 
và cổng 
RS-232C 

Các cạc 
bộ nhớ 

Ngõ vào: 
10 
Ngõ ra: 6

 
Chú ý: Dung lượng bộ nhớ là tổng của bộ nhớ dữ liệu (DM) và bộ nhớ dữ liệu mở rộng (EM) 
 
 Các đặc tính chung 

 
Mục Đặc tính 

Phương thức điều khiển Chương trình được lưu 
Phương thức điều khiển I/O Cả scan theo chu kỳ và xử lý tức thời đều thực hiện được. 
Lập trình Sơ đồ hình thang 
Chiều dài lệnh 1 đến 7 step/ lệnh 
Các lệnh hình thang Xấp xỉ 400 (Mã lệnh 3-chữ số) 
Thời gian thực hiện Các lệnh cơ bản: tối thiểu 0,02 µs; Các lệnh đặc biệt: tối thiểu 0,04 µs 
Thời gian phụ trội CJ1G/H-CPU H: 0,3 ms. 

CJ1M-CPU :  0,5 ms. 
Phương thức kết nối Không cần backplane (Các module lắp với nhau bằng bộ kết nối) 
Cách thức gá Gá thanh DIN ( không dùng được tua vít để gá) 
Số bộ tối đa có thể kết nối 
được 

Mỗi CPU hoặc Rack mở rộng: tối đa 10 Module (Các bộ I/O chính, các bộ I/O đặc biệt, 
hoặc các các bộ CPU Bus) 
Tổng mỗi PLC: 10 module trên 1 CPU Rack và 3 rack mở rộng mỗi rack 10 module = tối 
đa 40 module (xem chú ý) 

Số Rack mở rộng tối đa Tối đa 3. (cần một bộ điều khiển I/O serie CJ- trên CPU Rack và cần cần 1 I/O Interface 
Unit serie CJ- cho mỗi Rack mở rộng ) (xem chú ý) 

Số tasks 288 (task chu kỳ: 32; task ngắt: 256) 
Task ngắt có thể được xác định như task chu kỳ để tạo nên các task ngắt chu kỳ. 
Chú ý: 1. Task chu kỳ được thực hiện cho mỗi chu kỳ và được điều khiển   
                 bằng các lệnh TKON (820) và TKOF (821). 
            2.  Có 4 loại task ngắt sau đây: 
                 Task ngắt nguồn OFF:       Tối đa 1. 
                 Task ngắt theo lịch trình:    Tối đa 2. 
                 Task ngắt I/O:                     Tối đa 32 
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                 Task ngắt bên ngoài:          Tối đa 256. 
Kiểu ngắt Ngắt theo lịch trình:  Các ngắt được thực hiện vào thời điểm đã được xác định trước 

bằng timer có sẵn trong CPU. 
(khoảng thời gian: 1 đến 9.999 ms hoặc 10 đến 99.990 ms; 0,5 đến 999,9 ms với CJ1M)
Task ngắt I/O: Ngắt từ các bộ ngõ vào ngắt hoặc với CJ1M là I/O có sẵn. 
Ngắt tắt nguồn: Các ngắt được thực hiện khi tắt nguồn của CPU. 
Task ngắt bên ngoài:  Ngắt từ các bộ I/O đặc biệt và các CPU Bus. 

Gọi các chương trình con từ 
nhiều task 

Được hỗ trợ dùng chương trình con global. 

 
Chú ý: CJ1G-CPU43H/42H hỗ trợ tối đa 2 Rack mở rộng với tối đa 30 module. 
               CJ1M-CPU13/23 chỉ hỗ trợ 1 Rack mở rộng với tối đa 20 module. 
               CJ1M-CPU12/22 không hỗ trợ Rack mở rộng và hỗ trợ tối đa 10 module. 

 
Mô tả bộ CPU 
 

Mục Đặc tính kỹ thuật 
Vùng I/O 2.560 (160 words): CIO 000000 tới CIO015915 (words CIO 0000 tới CIO 0159) 

Setting words của rack đầu tiên có thể thay đổi được từ mặc định (CIO 0000 ) bởi vậy 
có thể dùng được CIO 0000 đến CIO 0999. 
Bit I/O có thể được phân bổ tới các bộ I/O cơ bản. 

Vùng I/O có 
sẵn 

10 điểm, các ngõ vào: CIO 296000 tới CIO 296009, các ngõ ra: CIO 296100 đến CIO 
296105. Dùng được cho các I/O có sẵn và chỉ dùng với CJ1M-CPU22/23. 

Vùng kết nối 3.200 (200 words): CIO100000 đến CIO 119915 (words CIO 1000 đến CIO 1199) 
Các bit kết nối được dùng cho các kết nối dữ liệu và được phân bổ tới các module 
trong hệ thống kết nối điều khiển. 

Vùng của 
CPU Bus 

6.400 (400 words): CIO 150000 đến CIO 189915 (words CIO 1500 đến CIO 1899) 
Các bit của bộ CPU Bus lưu các trạng thái hoạt động của CPU Bus (25 words mỗi bộ, 
tối đa 16 bộ) 

Vùng bộ I/O 
đặc biệt 

15.360 (960 words): CIO 200000 tới CIO 295915 (words CIO 2000 đến CIO 2959) 
Các bit bộ I/O đặc biệt được phân bổ tới các bộ I/O đặc biệt (10 words mỗi bộ, tối đa 
96 bộ ) 

Vùng kết nối 
PLC nối tiếp 

90 words, CIO 3100 đến CIO 3189 (bits CIO 310000 đến CIO 318915) 
Dùng được cho các kết nối dữ liệu trong các kết nối PLC nối tiếp, chỉ dùng với CJ1M.

DeviceNet 
Area 

9.600 (600 words): CIO 320000 đến CIO 379915 (words CIO 3200 đến CIO 3799) 
DeviceNet Bits được phân bổ tới các Slaves truyền thông I/O điều khiển bộ 
DeviceNet khi dùng các chức năng chính với các phân bổ cố định. 
Setting phân bổ cố định 1:  Các ngõ ra:   CIO 3200 đến CIO 3263 
                                            Các ngõ vào: CIO 3300 đến CIO 3363 
Setting phân bổ cố định 2:  Các ngõ ra:   CIO 3400 đến CIO 3463 
                                            Các ngõ vào: CIO 3500 đến CIO 3563 
Setting phân bổ cố định 3:  Các ngõ ra:    CIO 3600 đến CIO 3663 
                                            Các ngõ vào: CIO 3700 đến CIO 3763 
Các words sau đây được phân bổ  tới  chức năng chính ngay cả khi bộ DeviceNet 
được sử dụng như một slave. 
Setting phân bổ cố định 1   Các ngõ ra:   CIO 3370 (master đến slave) 
                                            Các ngõ vào: CIO 3270 (slave đến master) 
Setting phân bổ cố định 2   Các ngõ ra:   CIO 3570 (master đến slave) 
                                            Các ngõ vào: CIO 3470 (slave đến master) 
Setting phân bổ cố định 3   Các ngõ ra:   CIO 3770 (master đến slave) 
                                            Các ngõ vào: CIO 3670 (slave đến master) 

Vùng CIO 
(Core I/O) 

Vùng I/O bên 
trong (work 
bits) 

4.800 (300 words):     CIO 120000 đến CIO 149915 (words CIO 1200 đến CIO 1499) 
37.504 (2.344 words): CIO 380000 đến CIO 614315 (words CIO 3800 đến CIO 6143) 
Các bits này trong vùng CIO được dùng như các work bits trong lập trình. Các bits 
này không dùng được cho các I/O bên ngoài. 

Có thể 
dùng các 
bit này như 
work bit khi 
không 
dùng trong 
các ứng 
dụng được 
mô tả ở 
bên trái cột 
này. 

Work Area 8.192 bits (512 words):  W00000 đến W51115 (words W000 đến W511) 
Chỉ có các chương trình điều khiển. (không có các I/O từ các đầu nối I/O bên ngoài). 
Chú ý: Khi dùng các work bits trong lập trình, trước tiên hãy dùng các bits trong Work Area rồi hãy 
dùng tới các bits từ các vùng khác. 

Vùng lưu giữ 8.192 bits (512 words): H00000 đến H51115 (words H000 đến H511) 
Các Hold bits được dùng để thực hiện điều khiển chương trình, duy trì các trạng thái ON/OFF của 
nó khi tắt PLC hoặc thay đổi chế độ hoạt động. 

Vùng bổ trợ Chỉ đọc: 7.168 bits (448 words): A00000 đến A44715 (words A000 đến A447) 
Đọc/viết: 8.192 bits (512 words): A44800 đến A95915 (words A448 đến A959) 
Các bits bổ trợ có các chức năng đặc biệt. 

Vùng tạm thời 16 bits (TR00 đến TR15). Các bits tạm thời được sử dụng để lưu các điều kiện thực hiện ON/OFF 
trong các chương trình. 
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Vùng của Timer 4.096: T0000 đến T4095 (chỉ dùng với các timer) 
Vùng của Counter 4.096: C0000 đến C4095 (chỉ dùng với các counter) 
Vùng bộ nhớ dữ liệu (DM) 32K words: D00000 đến D32767 

Được dùng như vùng dữ liệu chung để đọc và viết dữ liệu trong các word (16 bits). Words trong 
vùng bộ nhớ dữ liệu duy trì các trạng thái của nó khi tắt PLC hoặc thay đổi chế độ hoạt động. 
Vùng bộ nhớ dữ liệu của bộ I/O đặc biệt bên trong: D20000 đến D29599 (100 words: 96 bộ). 
Được dùng để đặt các thông số cho các I/O đặc biệt. 
Vùng bộ nhớ dữ liệu của CPU Bus: D30000 đến D31599 (100 words: 16 bộ). Được dùng để đặt 
các thông số cho CPU Bus. 

Vùng bộ nhớ dữ liệu mở 
rộng (EM) 

32K words/bank, tối đa 7 bank: tối đa E0_00000 đến E6_32767. (Không được hỗ trợ bởi các bộ 
CPU của CJ1M). Được dùng như vùng dữ liệu chung để đọc và viết dữ liệu trong các word units 
(16 bits). Các words trong vùng bộ nhớ EM duy trì các trạng thái của nó khi tắt PLC hoặc thay đổi 
chế độ hoạt động. 
Vùng bộ nhớ EM được chia ra các bank và các địa chỉ có thể được đặt bằng một trong các cách 
sau: 
Dùng lệnh EMBC (281) để thay đổi bank hiện tại và và đặt các địa chỉ cho bank hiện tại. 
Đặt trực tiếp các số và địa chỉ của bank. Dữ liệu bộ nhớ mở rộng có thể được lưu giữ trong các 
file bằng cách định rõ số của bank thứ nhất. (EM file memory). 

Index register IR0 đến IR15. Lưu các địa chỉ  của bộ nhớ PLC cho các các địa chỉ không trực tiếp. Có thể dùng 
đăng ký chỉ sô một cách độc lập trong mỗi task. Một lần đăng ký là 32 bits (2 words).  
Có thể xác định các đăng ký chỉ số là chung hoặc độc lập cho mỗi task. 

Task Flag Area  32 (TK0000 đến TK0031). Task Flags là các flags chỉ đọc và ON khi task chu kỳ tương ứng thực 
hiện được và OFF khi task tương ứng không thực hiện được hoặc ở trạng thái standby. 

Trace Memory 4.000 words ( dữ liệu vạch : 31 bits, 6 words ) 
File Memory Cạc bộ nhớ: Có thể dùng cạc bộ nhớ của OMRON với 15-MB, 30-MB hoặc 64-MB (MS-DOS 

format). 
EM file memory: Có thể chuyển một phần của vùng bộ nhớ EM vào file bộ nhớ (MS-DOS format). 

 
 
 

 Đặc tính kỹ thuật  
 

Mục Đặc tính kỹ thuật 
Chu kỳ thời gian không 
đổi 

1 đến 32.000 ms (đơn vị : 1 ms) 
Chú ý:  Với CJ1G/H-CPU H, dùng chế độ xử lý song song sẽ tạo ra chu kỳ thời gian không 
đổi cho thực hiện chương trình. 

Theo dõi chu kỳ thời 
gian 

Có thể thực hiện được ( CPU sẽ dừng hoạt động nếu chu kỳ quá dài): 1 đến 40.000 ms (đơn 
vị : 10 ms) 
Chú ý: Khi dùng chế độ xử lý song song cho CJ1G/H-CPU H, chu kỳ thực hiện chuơng trình 
sẽ được kiểm soát. Đồng thời, lỗi không tránh được sẽ xuất hiện trong CPU nếu thời gian 
phục vụ ngoại vi đạt tới 2 giây. 

Cập nhật lại I/O Theo chu kỳ, tức thời, hoặc bằng IORF (097). 
Cập nhật lại đặc biệt 
cho các bộ CPU Bus 

Các kết nối dữ liệu cho Control Link Units, truyền thông I/O từ xa cho DeviceNet Units, các dữ 
liệu đặc biệt khác cho CPU Bus đuợc cập nhật tại các thời điểm sau. 
Trong quá trình cập nhật I/O hoặc lệnh CPU BUS UNIT I/O REFRESH (DLNK) được thực 
hiện. 

Giữ bộ nhớ I/O khi thay 
đổi các chế độ hoạt 
động 

Phụ thuộc vào các chế độ ON/OFF của IOM Hold Bit trong vùng bổ trợ. 

Tắt tải Tất cả các ngõ ra tại các module ngõ ra đều có thể tắt khi CPU ở các chế độ RUN, MONITOR 
hoặc PROGRAM. 

Đặt bất biến thời gian 
của ngõ vào 

Có thể đặt đuợc các bất biến thời gian cho các ngõ vào từ các bộ I/O cơ bản của serie CJ-. 
Có thể tăng bất biến thời gian này để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn và tiếng lập bập hoặc có 
thể giảm bất biến này để bảo vệ các xung ngắn hơn tại các ngõ vào. 

Đặt chế độ hoạt động 
tại power-up 

Có thể thực hiện được ( Theo mặc định, CPU sẽ khởi động ở chế độ RUN nếu không nối 
thêm bộ lập trình bằng tay). 

Bộ nhớ flash có sẵn 
(CJ1G/H-CPU H) 

Chương trình sử dụng và các vùng thông số ( như PC setup) sẽ tự động được lưu lại. 

Đọc tự động chương trình (autoboot) từ cạc bộ nhớ 
khi bật điện. 

Thực hiện được 

Thay thế chương trình trong quá trình hoạt động 
của PLC. 

Thực hiện được 

Các chức năng cạc bộ 
nhớ 

Dữ liệu lưu giữ trong cạc bộ nhớ Chương trình thực hiện: format file 
chương trình. 
PLC setup và các thông số khác: format 
file dữ liệu 
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Bộ nhớ I/O: Format file dữ liệu (nhị 
phân), text format, CSV format. 
CPU Bus Unit data: format đặc biệt. 

 

Cách thức đọc/ viết cạc bộ nhớ Các lệnh của chương trình, các công cụ 
lập trình (bao gồm phần mềm CX-
Programmer và bộ lập trình bằng tay), 
máy tính Host Link, các bit điều khiển 
vùng AR, dễ dàng lưu dữ liệu. 

Lưu file Dữ liệu cạc bộ nhớ và vùng bộ nhớ dữ liệu mở rộng đều có thể lưu ra thành các file. 
Sửa lỗi Force-set/reset, kiểm soát khác nhau, data trace (được lên chương trình, từng chu kỳ hoặc 

khi thực hiện lệnh) 
Online editing Khi CPU ở chế độ PROGRAM hoặc MONITOR thì một hoặc một số block chương trình trong 

các chương trình đang sử dụng có thể được viết đè lên. Chức năng này không có cho các 
vùng lập trình. Dùng phần mềm CX-programmer, có thể đồng thời sửa được một hoặc nhiều 
block chương trình. 

Bảo vệ chương trình Chống viết đè lên: Dùng DIP switch để đặt. 
Chống copy:          Dùng phần mềm CX-programmer để đặt password. 

Kiểm tra lỗi Lỗi xác định người sử dụng (người sử dụng có thể xác định các lỗi không tránh được và các 
lỗi tránh được) 
Có thể dùng lệnh FPD (269) để kiểm tra thời gian thực hiện tính logic của từng block lập trình.
Trạng thái lỗi có thể giống với các lệnh FAL và FALS. 

Error log Có thể lưu trong error log tới 20 lỗi. Thông tin bao gồm error code, chi tiết của lỗi và lỗi thời 
gian phát sinh. Có thể đặt hệ thống sao cho các lỗi FAL không lưu lại trong error log. 
Cổng ngoại vi có sẵn: Công cụ lập trình (phần mềm CX-programmer hoặc bộ lập trình bằng 
tay), Host Links, NT Links. 
Cổng RS-232C có sẵn: Công cụ lập trình (phần mềm CX-programmer), Host Links, no-
protocol communications, NT Links, kết nối PLC nối tiếp (chỉ ở CJ1M) 

Truyền thông nối tiếp 

Bộ truyền thông nối tiếp (bán riêng): Protocol macros, Host Links, NT Links. 
Đồng hồ Có ở tất cả các model. Độ chính xác: ± 1,5 min/mo tại 25oC (nhiệt độ khác nhau thì độ chính 

xác cũng khác nhau) 
Chú ý: Thời gian lưu được sử dụng khi tắt điện hoặc xuất hiện lỗi. 

Thời gian phát hiện tắt 
nguồn 

10 đến 25 ms (không cố định) 

Thời gian trễ phát hiện 
tắt nguồn 

0 đến 10 ms ( xác định bởi người dùng, mặc định là : 0 ms) 

Bảo vệ bộ nhớ Các vùng được giữ: Holding bits, chương trình sử dụng, bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ dữ liệu mở 
rộng và các trạng thái của counter Completion Flag và các giá trị hiện tại. 
Chú ý: Nếu IOM Hold Bit tại vùng bổ trợ bật và PLC setup được đặt để duy trì các trạng thái 
của IOM Hold Bit khi điện vào PLC được bật thì nội dung của vùng CIO, Work Area, phần của 
vùng bổ trợ, timer Completion Flag và các giá trị hiện tại, đăng ký chỉ số và đăng ký dữ liệu sẽ 
được lưu trong 20 ngày. 

Gửi các lệnh tới Host 
Link computer 

Các lệnh FINS có thể được gửi tới máy tính kết nối thông qua hệ thống Host Link bằng cách 
thực hiện các lệnh truyền thông trong mạng từ PLC. 

Lập trình và kiểm soát 
từ xa 

Có thể dùng các truyền thông Host Link cho lập trình từ xa và kiểm soát từ xa thông qua 
Controller Link System hoặc Ethernet network. 

Truyền thông 3 mức Có thể dùng truyền thông Host Link để lập trình từ xa và kiểm soát từ xa từ các thiết bị trong 
mạng theo 2 mức (Controller Link Network, Ethernet Network hoặc mạng khác ) 

Lưu các lệnh trong 
CPU 

Các giải thích của I/O có thể lưu được vào CPU trong cạc bộ nhớ hoặc bộ nhớ file bộ nhớ dữ 
liệu mở rộng. 

Kiểm tra chương tình Kiểm tra chương trình được thực hiện cho các mục như lệnh no END và các lỗi của lệnh. 
Cũng có thể dùng phần mềm CX-Programmer để kiểm tra các chương trình 

Các tín hiệu ngõ ra 
điều khiển 

Ngõ ra RUN: các tiếp điểm bên trong sẽ bật ON (đóng) khi CPU hoạt động (CJ1W-PA205R). 

Tuổi thọ của pin 5 năm tại 25oC (Tuổi thọ của pin phụ thuộc vào nhiệt độ hoạt động bên ngoài: tối thiểu 9 
tháng với model CJ1H/G, tối thiểu 1 năm rưỡi với model CJ1M (Dùng pin thay thế trong vòng 
2 năm kể từ ngày sản xuất). 

Tự chẩn đoán Lỗi CPU (watchdog timer), các lỗi I/O Bus, các lỗi bộ nhớ và lỗi pin. 
Các chức năng khác Lưu số lần bị ngắt điện (Lưu tại A514) 
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 Các đặc tính chung 

 
Mục Các đặc tính 

Bộ nguồn CJ1W-PA205R CJ1W-PA202 CJ1W-PD025 
Điện áp nguồn 100 đến 240 VAC (dải rộng ), 50/60 Hz. 24 VDC 
Điện áp hoạt động và các 
dải  

85 đến 264 VAC, 47 đến 63 Hz. 19,2 đến 28,8 VDC 

Tiêu thụ điện Tối đa 100 VA Tối đa 50 VA Tối đa 50 W 
Dòng xung (Xem chú ý 1) Tại 100 đến 120VAC: 

Tối đa 15A/8 ms cho khởi 
động lạnh tại nhiệt độ trong 
phòng. 
Tại 200 đến 240VAC: 
Tối đa 30A/8 ms cho khởi 
động lạnh tại nhiệt độ trong 
phòng. 

Tại 100 đến 120VAC: 
Tối đa 20A/8 ms cho khởi 
động lạnh tại nhiệt độ trong 
phòng. 
Tại 200 đến 240 VAC: 
Tối đa 40A/8 ms cho khởi 
động lạnh tại nhiệt độ trong 
phòng. 

Tại 24 VDC: 
Tối đa 30 A/ 20 ms cho khởi 
động lạnh. 

5A, 5VDC (bao gồm nguồn 
tới CPU) 

2,8A; 5VDC (bao gồm nguồn 
tới CPU) 

5A, 5VDC (bao gồm nguồn 
tới CPU) 

Công suất của ngõ ra 

0,8A; 24VDC 
Tổng cộng: tối đa 25W 

0,4A; 24VDC 
Tổng cộng: tối đa 14W 

0,8A; 24VDC 
Tổng cộng: tối đa 25W 

Ngõ ra RUN 
(xem chú ý 2) 

Cấu hình tiếp điểm: SPST-NO
Công suất ngắt mạch: 
250VAC, 2A (tải trở) 
120VAC; 0,5A (tải cảm ứng); 
24VDC; 2A (tải trở) 
24VDC, 2A (tải cảm ứng) 

Không cung cấp 

Điện trở cách ly Tối thiểu 20M (tại 500VDC) giữa đầu nối AC bên ngoài và các 
đầu nối tiếp đất (xem chú ý 3) 

Tối thiểu 20M (tại 500VDC) 
giữa các đầu nối DC bên 
ngoài và các đầu nối tiếp đất 
(xem chú ý 3) 

Cường độ điện môi 2.300 VAC 50/60Hz trong 1 phút giữa các đầu nối AC bên ngoài và các đầu nối tiếp đất 
(xem chú ý 3).   Dòng dò rỉ: tối đa 10 mA 

 1.000VAC 50/60 Hz trong 1 phút giữa các đầu nối AC bên ngoài và các đầu nối tiếp đất 
(xem chú ý 3).   Dòng dò rỉ: tối đa 10 mA 

Chịu tiếng ồn 2 kV trên dây điện nguồn (theo chuẩn IEC61000-4-4) 
Chịu rung 10 đến 57 Hz; biên độ 0,075-mm; 57 đến 150Hz, gia tốc: 9,8 m/s2 theo các hướng X,Y,Z 

trong 80 phút. ( Hệ số thời gian: 8 phút, số nhân của hệ số 10 = tổng thời gian 80 phút) 
(theo JIS C0040) 

Chịu sốc 147 m/s2, 3 lần theo các hướng X,Y,Z (đơn vị ngõ ra rơle: 100 m/s2) (theo JIS C0041) 
Nhiệt độ hoạt động bên 
ngoài 

0 đến 55oC 

Độ ẩm hoạt động  10% đến 90% (không ngưng hơi) 
Áp suất Không bị khí ăn mòn 
Nhiệt độ cất giữ  -20 đến 75oC (không gồm pin) 
Tiếp đất Nhỏ hơn 100 
Phụ kiện đi kèm Gắn được vào panel 
Trọng lượng Tất cả các model đều có trọng lượng tối đa 5 kg. 
Kích thước của CPU 
Rack 

90,7 đến 466,7 x 90 x65 (W x H x D) ( không gồm cáp) 

 
Chú ý:  

1. Các giá trị dòng xung trên đây cho nguồn AC là với khởi động lạnh tại nhiệt độ trong phòng. Các giá trị của nguồn 
DC cũng là cho khởi động lạnh. Mạch điều khiển xung của nguồn AC dùng một nhiệt điện trở với điều khiển dòng 
nhiệt độ thấp. Nếu nhiệt độ bên ngoài cao hoặc PLC khởi động nóng thì nhiệt điện trở này sẽ không làm mát được và 
các dòng xung  ở bảng trên có thể lớn gấp 2 lần các giá trị đưa ra. Mạch điều khiển xung của nguồn DC dùng mạch 
tụ .Nếu PLC khởi động nóng, công suất tụ sẽ không được xả và các dòng xung cũng có thể sẽ lớn gấp 2 lần. Khi 
chọn cầu chì hoặc thiết bị ngắt mạch, phải dự trù đủ công suất. 
2. Chỉ hỗ trợ khi gắn vào CPU Rack. 
3. Phải tháo đầu nối với nguồn từ đầu nối tiếp đất ra khi thử điện trở cách ly và cường độ điện môi nếu không sẽ làm 
hỏng các mạch bên trong của CPU. 
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Các chức năng 
 
Các kết nối mạng  
Các cấp độ mạng trải từ hệ thống components tới mạng Ethernet cấp cao và các lệnh FINS sẽ cung cấp các 
truyền thông trong mạng . Hỗ trợ chức năng Multi-vendor đã được nâng cấp hơn trước đây. 
 
 
 
 
 
 
 
Mạng 
thông 

tin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạng 
điều 
khiển 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethernet Fins Gateway
FA network middleware 
hỗ trợ các truyền thông 
thông báo FINS. 

Ethernet (10/100 Base-T)

Truyền thông thông báo 
Host computer tới PLC 
PLC tới PLC hoặc PLC tới Host computer. 
Chức năng FTP Server 
Host computer tới PLC 
File transfer từ host computer đến cạc bộ nhớ lắp 
trong CPU. 
Socket Service 
Truyền dữ liệu dùng TCP hoặc UDP protocol. 
Thông báo Mail 
Thông báo Mail từ PLC tới host computer để thông 
báo lỗi hoặc các sự cố khác. 

PLC series CJ

Kết nối điều khiển nối dây 

PLC series CJ

Controller Link 
Support Board 
 

Controller Link 
FinsGateway 

Controller Link: FA Network 
♣ Cấu hình mạng đơn giản (cáp 1 cặp xoắn) 
♣ Kết nỗi dữ liệu và các truyền thông thông báo 

• Các kết nối dữ liệu công suất lớn, linh hoạt 
và hiệu quả 

• Truyền thông thông báo và truyền dữ liệu 
công suất lớn. 

♣ Các kết nối giữa các PLC và máy tính cá nhân. 

DeviceNet 

PLC series CJ PLC series CJ PLC series CS

Configurator 

CompoBus/S 

♣ Multi-vendor DeviceNet network. 
♣ Truyền thông thông báo I/O từ xa 

• Remote I/O: nhiều điểm, tự do phân bổ. 
• Truyền thông thông báo giữa các PLC, Explicit DeviceNet  

message 
♣ Multi-level networks 
♣ Các phương thức kết nối khác nhau 
♣ Slave có nhiều dải 
Các đầu nối I/O từ xa, Adapter điều khiển từ xa, các đầu nối Analog I/O, các đầu 
nối sensor, các bộ kết nối I/O, các đầu nối ngõ vào nhiệt, Multiple I/O terminals, 
các đầu nối bộ kết nối, các đầu nối chịu được môi trường, các đầu nối Interface 
B7A, cổng RS-232C, các bộ điều khiển nhiệt độ số, các bộ điều khiển nhiệt độ đa 
điểm, biến tần, Intelligent Flags, Vision sensor, bộ biến đổi tín hiệu loại nhỏ, các 
màn hình giao diện và các bộ không dây. 

Controller Link: FA Network 
♣ Cấu hình mạng đơn giản (cáp 1 cặp cong) 
♣ Kết nỗi dữ liệu và các truyền thông thông báo 

• Các kết nối dữ liệu công suất lớn, linh hoạt 
và hiệu quả 

• Truyền thông thông báo và truyền dữ liệu 
công suất lớn. 

♣ Các kết nối giữa các PLC và máy tính cá nhân. 
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Các chức năng 
 
Tổng quan truyền thông nối tiếp 
 
Các phần mềm hỗ trợ: CX-One (bao gồm CX-Programmer, CX-Simulator, CX-Thermo, CX-Integrator, 
NS-Designer, CX-Process, CX-Protocol, CX-Motion) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ lập trình 
cầm tay 

Bộ CPU 
Bus ngoại vi (Protocol Bus) 

Bộ truyền 
thông nối tiếp

Màn hình giao diện 

NT Link 

Protocol Macro 

Protocol Macro 

Protocol Macro 

Host Link 

Host computer 

Thiết bị thông dụng bên ngoài 
Điều khiển nhiệt độ, thiết bị đọc mã vạch, ... 

Máy tính và các 
thiết bị khác. 

PLC không thuộc hãng 
OMRON và thiết bị khác.


