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Global Bir Şirket
YASKAWA, tutkularının peşinde koşan insanlardan oluşan bir şirkettir. YASKAWA’nın 
yürüttüğü çalışmalardaki ana itici güç, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan ileri 
teknoloji ile donatılmış daha akıllı bir gelecek yaratma vizyonudur. Bizler için sıradan 
bir gün bile ilerleme kaydetmek için yepyeni bir şanstır.

Ana hedefimiz, iş dünyasını ve günlük hayatımızı iyileştirerek toplumsal gelişimimize 
katkı sağlamak bu sayede endüstrimizin performansını ve üretkenliğini artırmaktır. 
Doğal olarak da temiz bir çevre için yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıyoruz. 

Sürdürülebilir bir gezegen, hepimiz için! 
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2.2 Million
Üretim 2018

27 Million
Devreye alınan AC Sürücü 

(2018’ye kadar)

2.1 Million
2018’de Servo Sürücü/Motor 

Üretimi

18 Million
Devreye alınan sistem 

(2018’ye kadar)

48,000
2018’de Endüstriyel Robot Üretimi

430,000
Devreye alınan robot 

(2018’ye kadar)

14,500
Dünya çapında 
Çalışan Sayısı

1,900
EMEA Bölgesinde 
Çalışan Sayısı

8
Avrupa’da 
Üretim Noktası

23
Avrupa‘da Şirket
Bölgesel Varlık

*)  Clarivate Analytics 

• En iyi 100 Küresel Yenilikçi 
   2015, 2016 , 2017, 2018 *

• 100+ Avrupa Bayi Ağı

• Sistem Entegratörleri Ağı

İLK 100



i³-Mechatronics - 
Endüstri 4.0 Çözümümüz

Entegre
Üretim ortamımız müşterilerimizin gerçek zamanlı verileri toplamasına ve analiz 
etmesine imkan vermektedir.  Kendi alanında uzmanlaşmış Büyük Veri ve Yapay 
Zeka araçları ile ileri veri analizlerine de açıktır. YASKAWA Cockpit sayesinde 
uygulama, makina ve üretim hattı seviyelerinde veriler görselleştirilmektedir.

Zeki
Fabrikadan, üretim alanından toplanan verilerin büyük veri analizi 
ve yapay zeka öğrenimi, makina düzeyinde ve fabrika düzeyinde 
üretim sürecini eniyileştirmek için yeni yollar sunuyor.

Yenilikçi
Üretim sürecinin derinlemesine analizlerinden elde edilen 
öngörüler üretim ve kalite iyileştirmeleri için gerekli geliştirme 
çalışmalarını besliyor.

i3-Mechatronics, geleceğin fabrika otomasyonu için gereken temelleri atıyor, 
tıpkı yıllar önce Mekatronik kavramını yarattığımız zamandaki gibi!
Tüm ürünlerimizle birlikte üçüncü parti ürünler ve sistemler arasındaki
bağlanabilirlik, iletişim, üretkenlik ve esnekliği artırmaktadır.

VerimlilikGörselleştirme

Çalışma 
Zamanı

Yüksek kalite 

FACTORY
AUTOMATION

FABRİKA 
OTOMASYONU

Veri 
görselleştirmesi

Hat 
entegrasyonu

Daha hatasız 
üretim

İmalat süresini 
kısaltma

Kurtarma 
desteği

Değişim 
kolaylığı

Arıza 
tahmini 

Kalite 
Denetimi

Yüksek 
Doğruluk

İstikrar 

FA
MA

KA 
ASAAAA
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i³-Mechatronics

Features

Yapay Zeka Öğrenimi, Büyük Veri Analizi 

Veri GörselleştirmeVeri Analizi Veri Tabanı

Veri Toplama Alarm/Bildirim

 • Bulut teknolojilerine kusursuz biçimde 
entegre edilebilir

 • Gerçek zamanlı veri toplanma, analiz ve 
görselleştirilme

 • Kullanımı kolay yaşam döngüsü yönetimi 
ve kestirimci bakım

 • Kurulu ERP ve MES sisteminize entegre 
edilebilir

 • İş ve planlama kararlarının büyük veri 
desteği ile güçlendirilmesi

 • Ürün bazında akıllı bileşenlerden, tam 
otomatik fabrika çözümlerine kadar 
eksiksiz bir araç

 • Özel gereksinimler için optimize edilmiş, 
uyarlanabilir çözümler

 • Daha yüksek verim, daha yüksek ürün 
kalitesi, daha yüksek güvenilirlik, daha 
fazla istikrar

 • OPC/UA gibi standart iletişim 
   protokollerini desteklemektedir

Veri toplama
YASKAWA ürünleri için son derece basit ve standart 
veri toplama işlemi. Üçüncü parti ürünlerinin kolay 
entegrasyonu için API sunulmaktadır.

Veri analizi
Makina ve komponent verilerinin analizi ile, kestirim-
ci bakım için öngörü sahibi olurken, aynı zamanda 
üretim KPI’larını, alarmlarını ve belirlenen durumlar 
hakkında kıyaslamaları da analiz ederek verimliliğinizi 
artırın.

Veri görselleştirme
Tek tek komponentlerden, bütün fabrikanın tamamına 
kadar, toplanan veriler imalattan, üst yönetime bir çok 
farklı seviyede işlenebilir ve görselleştirilebilir. 
Arayüzler esnektir! Müşteri gereksinimlerine uygun 
biçimde, müşteri tarafından özelleştirilebilir.

Yapay zeka ve büyük veri
Verilerin toplanması, veri işlemeye ve çeşitli yapay zeka 
uygulamaları için analiz yapılmasına imkan verir.

i3-Mechatronics akıllı bileşenleri canlı veri izleme ile birleştiriyor ve veri analizi ve 
proses iyileştirme çalışmalarının kapılarını ardına kadar açıyor.

Özellikleri



Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tedarikçilere fabrikadan gerçek zamanlı veriler 
sunarak onların değer yaratma aşamasında her an neler olup bittiğini görmelerine 
imkan tanıyoruz. Oluşturulan veriler üretkenliği artırmak, herhangi bir sistemin 
döngü ve arıza süresini azaltmak için kullanılabileceği gibi yapay zeka ile üretilen 
modeller sayesinde otomasyonu bir adım ileriye taşımak için de kullanılabilir.

i3-Mechatronics konseptimizin ana unsuru, müşterilerimize gerçekten 
değer yaratan veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirmesi sunmaktır. 
Gereksinimlerine bağlı olarak; müşterilerimiz, YASKAWA CONNECTED 
FACTORY ürünümüzü bütünüyle veya parçalar halinde kullanabilirler. 

YASKAWA Connected Factory 

YASKAWA Connected Factory varlık yönetimi ve canlı veri izleme olanağı 
sunduğu gibi analiz ve süreç iyileştirme çalışmaları için üretim verileri 
toplamaktadır.
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i³-Mechatronics

Küçük ölçekli son kullanıcılar – 

Sıradışı çözümler

Veri toplama, analiz, bildirimler ve hem varlıkların 
hem de üretim verilerinin görselleştirilmesi, 
müşterilerin makinaları üzerinde tam kontrol sahibi 
olmalarına imkan tanımaktadır. 

Yapay Zeka Öğrenimi, Büyük Veri Analizi

Veri görselleştirmeVeri analizi Veri Tabanı

Veri toplama

Büyük Ölçekli Son Kullanıcılar – 

Seçili bileşenler

Kendinize ait veri işleme ve görselleştirme imkanı 
sayesinde veri toplama işlemi ve analiz çalışmaları çok 
kolay hale gelmektedir. Bu sayede de hem üretkenlik 
hem de kalite potansiyeli en üst seviyeye çıkmaktadır.

Yapay Zeka Öğrenimi, Büyük Veri Analizi

Veri görselleştirmeVeri analizi Veri tabanı

Veri toplama

Sistem entegratörleri – 

Esnek platform

Yüksek seviyede kişiselleştirme yeteneğine 
sahip platformumuz sayesinde entegratörlerimiz 
YASKAWA Connected Factory  temel faydalarını son 
kullanıcılara kolayca ulaştırabilir, buna ek olarak ver-
imlilik artışı sağlayacak ve değer katacak 
siparişe göre üretim çözümlerini de sunabilirler.

Yapay zeka öğrenimi, Büyük veri analizi

Özelleştirilmiş veri görsel-
leştirme

Veri analizi Veri tabanı

Veri toplama 3. parti ürün

OEM’ler ve makina üreticileri – 

Tam olarak kişiselleştirilebilir bir ortam

OEM’ler ve makina üreticileri gereksinimlerine ve proses 
ihtiyaçlarına uygun yepyeni analiz ve görselleştirme araçlarını 
rahatlıkla kullanabilirler. 
YASKAWA Connected Factory modüler yapısı sayesinde 
yapmanız gereken tek şey, Cockpit’in sisteminize en değer 
katan bileşenlerini entegre etmektir. 

Yapay Zeka Öğrenimi, Büyük Veri Analizi

Veri görselleştirmeVeri analizi Veri tabanı

Veri toplama

Veri toplama ve veri analizi API modüllerini kullanın

Çözümlerimiz ile 3. parti ürünlerin entegre biçimde 
kullanım diyagramı

Veri toplama ve veri analizi API modüllerini kullanın

Gereksinimlerinize uygun esnek seçenekler 



4.0

SERVO SİSTEMLER

KONTROLÖR
ROBOTLAR

HMI

AC SÜRÜCÜLER

YASKAWA COCKPIT



HMI

Bağlanabilirlik
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Destek ve servis birimimizde olduğu gibi makinalarımızda ve teknolojimizde 
de pek çok dili konuşuyoruz. EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET, 
MECHATROLINK ve daha pek çoğuyla bağlantı kurulabilmesi için son derece 
basit çözümler sunuyoruz. YASKAWA’nın sisteminizle haberleşebileceğinden 
emin değilseniz hemen bizimle irtibata geçin; size bir çözüm bulacağımızdan 
emin olabilirsiniz.

Yaygın bütün endüstriyel haberleşme sistemlerini destekliyoruz!

Güvenilir fonksiyon bloklarının kullanımı sayesinde kolay entegrasyon ve uygulama 

Hızlı uygulama yapılabilmesi amacıyla önceden tanımlanmış ve test edilmiş ve eksiksiz biçimde dökümante edilmiş 
fonksiyon bloğu kütüphanesi. 
Ücretsiz kullanım, yeni özelliklerin kolayca eklenebilmesi için açık kaynak kodlu!

Sizinle aynı dili konuşuyoruz

Bağlanabilirlik



cloudPanel 
smart Panel & PanelPC 
Performans & bağlanabilirlik

smart TP 304-SM TP 307-SM TP 310-SM

İşletim Sistemi Windows Embedded Compact 7

Çalışan Program Movicon 11

cloud TP 104-CL TP 107-CL TP 110-CL

İşletim Sistemi Linux

Çalışan Program Webvisu

Ekran Boyutu [inc] 4.3 7 10

Çözünürlük [Pixel] 480x272 800x480 1024x600

Dokunmatik Ekran rezistif

İşlemci ARM Cortex-A8 1GHz

Arayüzler 1x RS232/422/485, 1x USB-A, 1x Ethernet

Dahili RFID Okuyucu -

Çalışma Hafızası [MB] 512

Program Hafızası [GB] 4

MMC Girişi, Yuvası -

Koruyucu Kılıf- Kaplama plastik

Koruma Sınıfı Ön: IP 66 / Arka: IP 20
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cloudPanel 
smart Panel & PanelPC 

HMI

cloudPanel

cloudPanel ürün grubumuz web uygulamalarına yönelik 
optimize edildiği için WebVisu projelerine kusursuz birer 
platform görevi görmektedir. WebVisu oluşturmaya yönelik 
özellik SPEED7 Studio programına halihazırda entegre edil-
diğinden, cloudPanel üzerinden görselleştirme yapmak gay-
et rahattır. Görseller PLC üzerinde çalışır ve cloudPanel’deki 
HTML5-özellikli web tarayıcısı aracılığı ile PLC’den çağırıla-
rak görselleştirilir. cloudPanel’ler nispeten özellikle küçük 
ölçekli uygulamalar için uygun maliyetli çözüm sunarlar.

smartPanel

smartPanel’ler küçük ve orta ölçekli uygulamalar için ta-
sarlandı. Kusursuz kullanım ve bağlanabilirlik özellikleri 
sunmaktadırlar. Movicon 11 Standard ile donatılmış olup 
değişkenler, ekranlar, reçeteler, alarmlar, vb. gibi konularda 
herhangi bir kısıtlamaları yoktur.

PanelPC

PanelPC serisi sayesinde her türlü kontrol ve görüntüleme 
görevi bakımından eksiksiz biçimde donatılmış olursunuz. 
Endüstriyel PC’nin teknoloji harikası performansı ve optimi-
ze edilmiş ekran özelliklerine sahip dokunmatik panel ile bir 
araya gelmesi en dar alanlarda bile üstün performansı te-
min eder. Bu amaçla gerekli olan performans Intel Celeron 
dört çekirdekli işlemci tarafından sağlanmaktadır. Söz konu-
su işlemci, isteğe bağlı olarak, Windows Standard 7 veya 
Windows Compact 7 işletim sistemleri ile sunulmaktadır. 
Ayrıca, görsel uygulamalar için de  Movicon 11.5 Runtime 
ve Editor bulunmaktadır.

Uygulamanıza yönelik en doğru HMI mı kullanılıyor? cloudPanel’lerimiz, 
smartPanel’lerimiz & PanelPC’lerimiz sayesinde problemler ortadan kalkıyor. 
Panel serilerimiz görselleştirme pazarının bugünkü ve gelecekte oluşabilecek 
ihtiyaçlarına uygun biçimde tasarlandı. Söz konusu süreçte bulut, WebVisu ve 
benzerleri gibi yeni teknolojilere odaklandık.

cloudPanel’ler

smartPanel TP307-SM

PanelPC

 • Ekran: 4.3” / 7” / 10.1
 • CPU: Cortex-A8 1GHz
 • RAM: 512MB
 • Kullanıcı hafızası: 4GB
 • Dahili Arayüz: 1x RS232/422/485, 1x USB-A, 
1x RJ45 (Ethernet)

 • Yazılım: Linux 3.12

 • Ekran: 4.3” / 7” / 10.1”
 • CPU: Cortex-A8 1GHz
 • RAM: 512MB
 • Kullanıcı hafızası: 4GB
 • Dahili Arayüz: 1x RS232/422/485, 1x USB-A, 
1x RJ45 (Ethernet)

 • Yazılım: Windows Embedded Compact 7, 
Movicon CE Standart

 • Ekran: 10.1” / 15.6”/ 21.5”
 • CPU: Intel Celeron J1900 dört çekirdekli 2GHz
 • RAM: 4GB
 • İşletim sistemi ve kullanıcı hafızası: 16GB
 • Hafıza kartı yuvası: CFast
 • Arayüzler: 2x RJ45 (Ethernet) (10/100/1000), 2x USB 
2.0, 1x USB 3.0, 2x seri (RS232,RS422/RS485), 
Audio çıkışı

 • İşletim sistemi: Windows Embedded Standart 7 veya 
Windows Compact 7 

 • Yazılım: Movicon Runtime ve Editor

smart TP 304-SM TP 307-SM TP 310-SM

İşletim Sistemi Windows Embedded Compact 7

Çalışan Program Movicon 11

cloud TP 104-CL TP 107-CL TP 110-CL

İşletim Sistemi Linux

Çalışan Program Webvisu

Ekran Boyutu [inc] 4.3 7 10

Çözünürlük [Pixel] 480x272 800x480 1024x600

Dokunmatik Ekran rezistif

İşlemci ARM Cortex-A8 1GHz

Arayüzler 1x RS232/422/485, 1x USB-A, 1x Ethernet

Dahili RFID Okuyucu -

Çalışma Hafızası [MB] 512

Program Hafızası [GB] 4

MMC Girişi, Yuvası -

Koruyucu Kılıf- Kaplama plastik

Koruma Sınıfı Ön: IP 66 / Arka: IP 20

PPC 010Panel PC PPC 015 PPC 021

Ekran Boyutu [inc] 10.1 15.6 21.5

Çözünürlük [Pixel] 1280x800 1366x768 1920x1080

Dokunmatik Ekran PCAP

İşlemci Intel Celeron J1900  4 x 2.0 GHz

Arayüzler  2x Ethernet
 2x RS232/422/485 (SUB-D)
 2x USB 2.0
 1x USB 3.0
 1x VGA
 1x Ses Çıkışı

Dahili RFID Okuyucu -

Çalışma Hafızası [MB] 2048 - 4096

Program Hafızası [MB] 2.048 - 16.384

MMC Girişi, Yuvası CFast

Koruyucu Kılıf- Kaplama alüminyum

Koruma Sınıfı Ön: IP65 | Arka: IP20

İşletim Sistemi WEC7 / WES7 (x64)

Çalışan Program   - Movicon11 + Web-Visu
  - Sadece Web-Visu
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TEK 
YAZILIM 
TEK 
KONTROLÖR
Singular Kontrol Nedir?

Tek bir yazılım ortamında programlanmış tek bir 
kontrolör üzerinde yer alan Motion, Robotlar, 
VFD‘ler ve I/O’lar. 
 
Bu çözümün kalbi MP3300iec kontrolör olup, 
bütün programlama tek bir yazılım ortamında 
(MotionWorks IEC) gerçekleştirilmektedir. Söz 
konusu işlemde structured text(ST), ardışık 
fonksiyon şeması (SFC), endüstride standart 
olan PLCopen fonksiyon blokları ve ladder man-
tığı kullanılmaktadır. Tüm bunlara endüstriyel 
görüntü işleme entegrasyonu ve konveyörde 
ürün takibi de dahildir!

Singular kontrolün sahip olduğu sihir: me-
kanizmadan bağımsız olarak, rota planlama için 
kullanılan fonksiyon bloklarının birbirinin aynısı 
olmasıdır. Bu da robotik işlemlerini bir pro-
gramlama pandantına veya özel bir dile ihtiyaç 
duymadan standart hareket kontrolüyle uygula-
manıza olanak sağlar. Eğer makinanız standart 
eksenleri, robotlar veya özel mekanikler içeriy-
orsa sistemin tamamı tek bir yazılım ortamında 
programlanabilirsiniz. Makinalarınıza esneklik 
kazandırmak veya verimlilik artışı için yeni me-
kanizmalar da kullanabilirsiniz. Bunu yaparken 
de uygulama programını değiştirmenize veya 
sisteme yeni kontrolörler eklemenize gerek ol-
maz!

Eğer standart ladder mantığına ve fonksiyon bloğu programlamaya 
aşinaysanız, robotlar ve servo sistemler de dahil olmak üzere bütün bir 
otomasyon sistemindeki her bir bileşeni programlayabilirsiniz.

Singular Kontrol
Hareket halindeki her şey için... Tek yazılım! Tek kontrolör! 

Makina Kontrolörü

Öne Çıkan Özellikler
 • Hepsi için tek kontrolör: Robotlar, Servo 
sistemler, Lojik kontrol

 • 62 eksene kadar + 2 sanal eksen 
 • Entegre web sunucusu sayesinde standart 
web tarayıcısı ile durum kontrolü yapabilir 
veya diyagnostik işlemi yürütebilirsiniz

 • Ağ oluşturma opsiyonları: Modbus TCP, 
EtherNet/IP, Mechatrolink III ve OPC

 • HMI ve I/O çözümleri ile kolay Arayüz 
oluşturma imkanı

 • Her bir sistem bileşenini tek bir hareket 
kontrolörü üzerinde işleyen bir yazılım paketi 
ile yönetebilirsiniz.

 • Uygulama kodunu değiştirmeksizin hareket 
uygulamasını servolardan robotlara ya da 
robotlardan servolara taşıyın.

 • Her şeyi ekibinizin zaten bildiği ve rahatlık-
la kullandığı IEC 61131-3 programlama ile 
gerçekleştirin.
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25 yıllık deneyim ve montajı gerçekleştir-
ilen milyonlarca servo sistemi, seçkin servo 
sistemlerimizin temellerini oluşturuyor. 200 
V ve 400 V versiyonlarıyla sunulan Sigma-7 
serisi, diğer servo sistemleriyle erişilmesi çok 
zor bir performans sergilemektedir. Maliyet ve 
zaman tasarrufu açısından gerçekçi faydalar 
sağlamaktadır:

Ayar gerektirmeyen mod

Tuning-less mod özelliği birçok uygulamada 
herhangi bir başka ayara gerek kalmaksızın 
servo sürücüleri kullanmanıza olanak sağlar. 
Bir anlamda servo sürücünün içinde gömülü 
bulunan ileri seviye kontrol algoritmaları de-
vreye alma süresinden tasarruf edilmesini 
sağlar.

Otomatik yük ayarlama özelliği

Otomatik yük ayarlama özelliği kontrol çe-
vrimini 30:1’lik atalet oranına kadar adapte 
edebilir. Bu da, farklı uygulamalarda tek tip 
bir motorun kullanılabileceği anlamına gelir. 
Ayrıca bu şekilde envanter farklılaşması, stok 
maliyetleri ve satın alma maliyetleri azalır.

İleri seviye otomatik ayar

İleri seviye otomatik ayarlama işlemi çoğu 
uygulamada oturma süresini 4ms’ye kadar 
düşürür ve bu yolla makinanin üretkenliğini en 
iyileştirir.

İleri seviye fonksiyonlar

Titreşim bastırma, güç dalgalanması ve sür-
tünme kompanzasyonu gibi fonksiyonlar mü-
hendislik çabalarını azaltır ve makinadan en 
düşük maliyetle en fazla verimin alınmasını 
sağlar.

Sigma-7 serisi servo sürücüler performanstan ödün vermeyen özellikleriyle 
ön plana çıkıyor. Oldukça basit ve hızlı devreye alma işleminin ardından 
sadece 3 dakikada maksimum makina hızına ulaşabilirsiniz. 

Sigma-7
Pratik, hızlı, güvenilir

Sigma-7 400 VSigma-7 200 V

Servo Sürücü

 

Fonksiyon 200 V 400 V

Güç aralığı 50 W – 15 kW 200 W – 15 kW

Enkoder Absolute 24 bit

Koruma sınıfı
Varsayılan olarak IP67 (Şaft Hariç 

Motor)

Tek eksenli  

Çift eksenli  

Rotary motorlar

Hepsi için tek bir 
sürücü

Hepsi için tek bir 
sürücüLineer motorlar

Direct drive mo-
torlar

–

Dahili hareket 
kontrolör  
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EtherCAT üzerinden 

arıza güvenliği
(FailSafe)
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YASKAWA, uygulamanıza uygun ve ekonomik bir çözüm 
bulunabilmesi için ölçeklendirilebilir bir konsept sunuy-
or. Safe Torque Off özelliği her SERVOPACK’e entegre 
edildiğinden daha başka gereksinimler için üç farklı opsi-
yon modülü seçilebilir:

14 güvenlik fonksiyonu pek çok uygulama için uygun bir 
çözüm bulmanıza yardımcı olur. Her bir güvenlik fonksiy-
onu en son SIL3/ PLe (Kat. 3) standardına uygun olup, 
riskleri en aza indirmeniz YASKAWA tarafında desteklenir.

YASKAWA’nın yeni nesil güvenlik modülleri aynı zamanda 
FSoE Slave işlevselliğini de sunar. Güvenlik ile birlikte açık 
ve ortak Ethernet tabanlı endüstriyel haberleşme sistemi 
EtherCAT’inin birleştirilmesi, güvenlik uygulamanızı kablol-
ama için daha az çabayla gerçekleştirmenize yardımcı olur.

YASKAWA, tüm gereksinimlerinize göre tasarlanmış yeni nesil emniyet 
modülleri sunuyor. Bu modüller endüstrideki en yeni standartlar arasında yer 
alan SIL3/PLe ve FSoE’ye (FailSafe over EtherCAT) uygundur.

 • Entegre STO (Emniyetli Tork Kapatma)
 • 3 farklı opsiyon modülü gereksinimlerinize 
uygun ölçeklenebilir yaklaşım sunar

 • 14 güvenlik modülü pek çok uygulama için 
uygun bir çözüm sağlar

 • Bütün güvenlik fonksiyonları SIL3/Ple (Kat. 3) 
gerekliliklerini karşılamaktadır

 • 6 konfigüre edilebilir Güvenli I/O Kanalları
 • 1 Güvenli Analog Giriş Kanalı
 • FSoE (FailSafe over EtherCAT) üzerinden 
güvenlik fonksiyonlarının endüstriyel haber-
leşme sistemi aracılığıyla kontrol edilmesi ve 
izlenmesi sağlanır

Sigma-7 İçin İleri 
Seviyede Güvenlik 
 Gereksinimlerinize göre ölçeklendirilebilir

Öne Çıkan Özellikler

Fonksiyonel Güvenlik

Opsiyon 
Modülü

Güvenlik Fonk-
siyonları

I/Os FSoE

SGDV- 
OSA01A

STO/SS1/SS2/
SOS/SLS

 • 2 Güvenli Giriş -

SGD7S- 
OSB02A*

STO/SS1/SS2/
SOS/SLS/SLA/
SSR/SDI/SLP/ 
SLI/SLT/SMT/
SCA/SSM

- 

SGD7S- 
OSB01A*

STO/SS1/SS2/
SOS/SLS/SLA/
SSR/SDI/SLP/ 
SLI/SLT/SMT/
SCA/SSM

 • 4 Güvenli I/O
 • 2 Güvenli Giriş
 • 1 Güvenli Ana-
log Giriş

 • 1 adet 4 – 
20mA Giriş 

 • 1 adet PT100 / 
PT1000 Giriş
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Esnek motor kontrolü, güçlü ve genişleti-
lebilir işlevselliği ve 355 kW’ye varan geniş 
güç aralığı ile birlikte GA700; basit taşı-
malar, persler ve ağa bağlı sürücülü kar-
maşık sistemler veya daha yüksek emniyet 
seviyesi talep eden isteklere kadar hemen 
hemen her iş için tercih edilen sürücüdür.

Son derece sağlam, güçlü ve esnek ta-
sarımı ile eşit derecede etkileyici olan diğer 
özellikleri ise ayar gerektirmeyen vektör 
kontrolü, yönlendirmeli konfigürasyona sa-
hip dokunmatik tuş takımı ve akıllı telefon-
lar ve tabletler için kullanılan DriveWizard 
Mobile gibi yenilikçi özelliklerdir.

Burada bahsedilen tüm bu özellikleri mo-
dern güvenlik donanımları ve çeşitli çevre-
sel çözümlerle birleştirin; artık tüm değişken 
hız uygulamalarınız için GA700‘den başka 
bir yere bakmanıza gerek kalmayacak.

İnanılmaz derecede güvenilir, kolay kullanımlı ve güçlü!
YASKAWA olarak bizler, zamanınızın çok kıymetli olduğunun farkındayız. 
GA700’ü tam olarak bu amaçla tasarladık. Kullanılması kolay ve yüksek 
esneklik ile birlikte dünya çapında YASKAWA kalitesi sunan yeni GA700, 
neredeyse bütün uygulamalarda kolayca kullanılabilmektedir. GA700’ün 
sunduğu sınırsız imkanları keşfedin!

GA700
Sınırsız olanaklar

AC Sürücü

Hepsi için tek bir tane yeter
 • Güç aralığı: 400 V: 0.55 kW ila 630 kW 200 
V: 0.55 kW ila 110 Kw arası

 • Boşluksuz yan yana montaj
 • Entegre çevre birimleri (Frenleme transistörü 
[90 kW(ND)’ye kadar], EMC filtresi, DC reak-
törü [22 kW(HD) ve üstü] ...)

 • Sezgisel tuş takımı, navigasyon ve başlangıç 
sihirbazı sayesinde kurulum süresini azaltın

 • PC veya akıllı telefon üzerinden parametre 
yönetimi

 • İlave herhangi bir donanıma gerek olmaksızın 
SPS/PLC işlevselliği

DriveWizard mobil
GA700 sürücüsünü devreye 
alma, izleme ve çalıştırma 
uygulaması.

YASKAWA El Kitapları 
İlgili uygulama, GA700’e 
ilişkin bütün bilgileri son 
derece kullanışlı biçimde 
içermektedir.
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Sistem Entegrasyonunu Kolaylaştırın 

GA500 AC sürücüleri, sistemlere ve makinalara kolay-
ca entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Ağ desteğini, 
uygulamaya odaklanmış özellikleri ve benzersiz kullanım 
kolaylığı ile mükemmel özelleştirilebilirliği bir araya getiren 
GA500, otomasyon işlerinizi bitirmek için harcadığınız 
çabalarınızı en aza indirir.

Hızlı Kurulum ve Ayar 

GA500 AC sürücüleri, elektronik aksesuarlara ihtiyacı 
ortadan kaldıran çeşitli özellikler içerir. Sadece 5 da-
kika içinde kolay bir kurulum yapmak için kolay kablo 
bağlantıları ve akıllı fonksiyonları sayesinde, çalışan bir 
sisteme sahip olmak için gerekli süreyi ve maliyeti büyük 
ölçüde azaltır.

En İyi Makina Performansı 

Asenkron, sabit mıknatıs ve senkron relüktans motorları 
için en yeni kontrol teknolojisini içeren GA500 AC sürücü-
leri, minimum enerji tüketiminde en iyi kontrol perform-
ansını sağlar.

Güvenli Çalışma 

GA500 sürücüler güvenilir bir şekilde çalışmaları için 
tasarlanmıştır. Kaplamalı PCB ile dayanıklı tasarımı, 50°C 
sıcaklıkta akım değer kaybı olmadan çalışma olanağı 
tanırken, makine izleme fonksiyonları ve entegre kullanım 
süresi tahmini ile beklenmedik arızaları önler. Böylece 
GA500, prosesi etkili bir şekilde korur ve üretim kaybını 
önler.

Elektrik motorlarını sürmekte 100 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Yaskawa, 
teknik üstünlüğü kolay kullanımla mükemmel şekilde birleştiren ürünler 
geliştirmeye yönelmiştir. Bu evrimin en son göstergesi yeni GA500 mikro 
sürücüdür. Boyut açısından kompakt, motor tipi ve bağlantı açısından esnek 
sürücüler, neredeyse her uygulamada kolayca uzmanlaşmak için tasarlanmıştır.

AC Sürücü 

Arama

YASKAWA

Özelllikler
 • Kolay Ağ Entegrasyonu
 • Dayanıklı Tasarımı sayesinde GA500 4000 m 
yükseklikte ve 60 °C sıcakta olan çevre koşul-
larında kullanılabilir. 

 • Kaplamalı PCB’lerIntegr
 • Dahili Frenleme Kıyıcısı
 • Dahili Programlama Ortamı
 • USB Bağlantısı
 • 10 yıl bakım gerektirmeyen tasarım
 • Vidasız Kontrol Terminalleri
 • Kolaylıkla Erişilebilir Ana Terminaller
 • Sensörler için 24 VDC Besleme
 • Dahili EMC Filtre
 • Farklı uygulamalar için tek Sürücü (Asenkron, 
sabit mıknatıslı ve senkron relüktans motor-
ları)
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Özellikler
 • Robot programlaması PLC dilinde gerçekleş-
tirilmektedir – bu, tüm sisteme yönelik olarak 
birleştirilmiştir

 • PLC aracılığıyla bütün çevresel aygıtları birleştirir 
(sensör, kamera, konveyör)

 • Robot, PLC ve HMI ortamına tamamen entegre 
edilmiştir

 • Sanallaştırma (MotoSim) kullanılarak bütünPLC/
HMI robot uygulamasının test edilebilir.

 • YASKAWA yol doğruluğunun temin edilmesi 
(MOTOMAN kontrolöründe gerçekleştirilen hesa-
plama)

 • HC Serisi işbirlikçi robotlar da dahil bütün 
YASKAWA DX200, YRC1000 ve YRC1000micro 
robotları kontrol edilebilir

 • Robot programlaması için ne No Teach pendantı 
ne de YASKAWA robotik bilgisi gereklidir.

 • Veriler, robot kontrolörü yerine PLC’de saklanır
 • Tek bir MotoLogix Arayüzü üzerinden 4 robota 
kadar kontrol imkanı vardır

 • OPC-UA donanımlı bir PLC üzerindeki Motologix, 
LabView gibi PC tabanlı sistemlere uygun bir ağ 
geçidi görevi görebilir

Destlenen 
Platformlar;

YASKAWA
PROFINET

SIEMENS 
TIA S7-300

PROFINET

SIEMENS 
TIA S7-1500

PROFINET

SIEMENS 
SIMOTION 

PROFINET

Beckhoff
EtherCAT

B&R
POWERLINK

CODESYS
EtherCAT

Rockwell 
EtherNet/IP

CODESYS 
EtherNet/IP

CODESYS 
PROFINET

MotoLogix, YASKAWA robotlarının PLC ile programlanması 
ve kontrol edilmesine yarayan devrimsel nitelikte bir yazılım 
Arayüzüdür. Pek çok PLC markası ve endüstriyel haberleşme 
sistemleri için sunulmakta olup, iki ana hedef doğrultusunda 
tasarlanmıştır:

 • PLC kontrollü makinalarda YASKAWA robot sitemlerini 
derinlemesine entegrasyonunu mümkün kılmak.

 • Herhangi bir uzmanlık bilgisine gerek duymadan robotlar 
makinanın parçası olarak kolayca programlanabilir/dev-
reye alınabilir/yörünge öğretilebilir/çalıştırılabilir.

MotoLogix iki bileşene sahiptir

1.MotoLogix arayüzü

Motologix arayüzü ile Yaskawa robot kontrolöründeki haber-
leşmeyi kullanarak PLC ile haberleşir.

2.Motologix PLC Kütüphanesi ve Örnekler

PLC‘ de robot uygulama programını yazmak için kapsamlı 
fonksiyon blokları bulunmaktadır(örnek programlar).

Mühendislik Platformu

MotoLogix
MOTOMAN robot programlama Arayüzü ve
PLC üzerinden kontrol



Smart Pendant
Yeni nesil robot kontrol arayüzü

Smart Pendant, talimatların ve ilgili değerlerin girebilmesi için 
kullanıcının hatırlaması gerekenleri ve bunlarla ilgili prosedürleri 
azaltır. Ana menü, ekranlar arası geçişleri daha da kullanıcı dostu 
hale getirmektedir. Bu sistemde tüm menüler en az seviyede 
ezberleme gerektiren bir sekansta listelenir. Tüm fonksiyonlara kolay 
erişim: Kullanıcı, navigasyon menüsündeki bütün unsurların yerini 
hatırlayabilir ve aklının karışması halinde ana menüye emniyetli 
biçimde dönebilir.
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Robot Aksesuarlar

Smart Pendant ve SMART FRAME

Smart Pendant, sizlere yepyeni bir koordinat çerçevesi 
sunuyor: SMART FRAME. Geleneksel kumanda program-
lama işleminde operatörün en uygun koordinatı seçmesi 
gereklidir (birleşik, dünya, alet veya kullanıcı). Bu şeklide 
pendant üzerinden belirtilen  düğmeye basıldığında robo-
tun hangi yöne hareket edeceği tanımlanır. Eğer söz ko-
nusu koordinat doğru biçimde ayarlanmaz ise robot yanlış 
yöne hareket ettirilir veya yanlış yörünge takibi yüzünden 
farklı problemlere yol açabilir dolayısıyla da zaman alıcı dü-
zeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesini gerektirebilir.

El Kılavuzluğu, operatörün robotu elle istenen konuma 
yönlendirmesini sağlayan işbirlikçi bir özelliktir. Bu görev, 
doğrudan robota monte edilmiş ek harici donanım kul-
lanılarak veya bu özelliği desteklemek için özel olarak ta-
sarlanmış bir robotla gerçekleştirilebilir; örneğin HC10.

Smart Pendant, YASKAWA’nın kullanım kolaylığı ve üstün 
beceri özellikleri arasında hiç ayrım yapmayan yeni nesil 
programlama pendantıdır.

Öne Çıkan Özellikler
 • Müşteri katılımı ile birlikte tasarlanan 
anlaşılması kolay işletim şekli ve kullanıcı 
Arayüzü

 • İşlevsellik kaybı yaratmadan sadeleştirilmiş 
INFORM programlama

 • Otomatik INFORM jenerasyonuna yönelik 
Command Builder

 • SMART FRAME işlemi koordinat çerçevele-
rini ortadan kaldırır

 • HC10 için elle kılavuzluk özellikli doğrudan 
öğretme

 • “Nasıl yapılır” bilgilendirmeli entegre Yardım 
fonksiyonu

Acil durdurma 

Membran anahtarları 
ve durum göstergeleri

Anahtar 
svici

Sviçi aktif 
etme

USB portu

Pendant kablosu:
bu kablonun diğer ucunu , 
YRC1000 kontrolör kabinin 
ön kısmındaki X1 portuna 
bağlanır

Dokunmatik 
ekran
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Yüksek hızlı  ve oldukça hafif olan bu robot kullanıcıya 
500 g’lik yük taşıma kapasitesi  ile birlikte 3500 mm’lik 
maksimum erişim mesafesi sunar. 0.02 mm’lik yüksek 
tekrarlanabilirlik özelliği ise  küçük parçaların taşınması 
ve montajında üstün performans sağlar. 
MotoMINI’nin konumunu hattın işletim durumuna veya 
üretilmekte olan parçaya göre değiştirmek mümkündür.

Söz konusu robot yine aynı şekilde küçük ve kompakt 
MOTOMAN YRC1000micro kontrolör ile kontrol edilebi-
lir; bu kontrolör özellikle de küçük boyutlu robotlar için 
özel olarak tasarlanmıştır.  

MotoMINI 6-eksenli robot özellikle de küçük parçaların taşınması ve montajı 
için tasarlanmıştır. Söz konusu robot üretim hattınızın ebadını küçültür ve 
üretkenliğinizi artırır.

Robot

Öne Çıkan Özellikler
 • Küçük ve hızlı
 • Hafif ve taşınabilir
 • Küçük parçaların elleçlenmesinde & 
montajında üstün performans

 • Minimum ayak izi
 • Esnek konumlandırma

MotoMINI
Küçük. Hafif. Hızlı.

170°

170°

175°

90°

50
°

90°

85
°

110°

T

RU

S

L

B

B

C

D

A



MOTOMAN GP8

2018‘de reddot ödülüne
layık görüldü
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Ekipman 
kurulum süresini 

azaltın

Üretkenliği 
artırın

Çalıştırma ve 
ekipman bakımı 

için gereken 
süreyi azaltın

Ekipmanların 
montajında, 

işletiminde ve bakım 
sürecinde 

verimliliği artırın

Ekipmanları 
kompakt 

hale getirin

Ekipmanları 
global hale getirin

Çalışma verimliliğini 
artırın

Çeşitli 
uygulamalara 

yönelik müşteri 
gereksinimleri

GP

MOTOMAN 
GP-Serisi 

Toplam Çözüm

GP-serisi 
Manipülatörler

YRC1000/
YRC1000micro 

Kontrolör

İnce ve kıvrımlı tasarımı sayesinde manipülatörün çalış-
ma alanı derinliklerine ulaşması ve rahatça hareket et-
mesi  mümkün hale geliyor. Bunun yanında da pürüzsüz 
yüzeyi de GP robotlarının temizlenmesini fazlasıyla kolay-
laştırmaktadır. Manipülatör ve kontrolör arasında bağlantı 
yapılabilmesi için sadece tek bir robot kablosu gereklidir. 
Manipülatör ve kontrolör arasında bağlantı yapılabilmesi 
için sadece tek bir kablo yeterlidir. Sunulan bu çözümün 
avantajları ise düşük aşınma, arıza olasılığını en aza in-
dirmek ve daha az alan gerekliliğidir. Aynı şekilde düşük 
bakım maliyetleri ve daha az yedek parça stoku avantajları 
arasında yerini almaktadır.

GP serisinin robotları yeni MOTOMAN YRC1000 kontrol 
ünitesi tarafından kontrol edilmektedir. Yeni tahrik tekno-
lojisi, farkı hızlara bağlı hareket değişikliklerini en aza in-
direrek devreye alma süresini azaltmaktadır. Söz konusu 
kompakt kontrolör sahip olunan alandan en üst düzeyde 
istifade edilmesini sağlamakta. Bununla birlikte, robot hız-
lanması ve sürat konularında da yepyeni standartlar belir-
lemek üzere tasarlandı.

YRC1000 kontrolör programlayıcısı, son derece gelişmiş 
kablo yönlendirmesi sağlar. Sadece 730 g ile kendi ka-
tegorisinin en hafif programlama cihazı olup, 3D robot 
modeli ekranı sayesinde robot pozisyonlarını teyit ede-
bilmektedir. Dokunmatik ekran sayesinde sezgisel işletim 
mümkün olur ve böylece hareket kolaylığı ve imleç kaydır-
ma gerçekleştirilir.

YASKAWA, sunduğu MOTOMAN endüstriyel robot yelpazesini tamamlayarak 
şimdi de 7 ila 600 kg arası işlemler için alma bırakma ve genel uygulama robotları 
sunuyor. Hepsi de IP67 koruma sınıfına sahip olan toplam 17 modelin  her biri yeni 
ve daha küçük boyutlu YRC1000 kontrolör ile programlanabilmekte ve kontrol 
edilebilmektedir. Sayısız özel uygulama fonksiyonları kontrolör üzerinde yer 
almakta ve bu sayede otomasyon görevleri kolaylıkla yerine getirilebilmektedir.

MOTOMAN  
GP-Serisi
Taşıma & genel uygulama

Robot

Öne Çıkan Özellikler
 • Üretkenliği artırın: Bir dizi çalışma parçası 
transfer edilebilir ve farklı tutucular 
takılabilir

 • Ekipmanları kompakt hale getirin: İnce ve 
kullanışlı yapı

 • Kolay kurulum.
 • Robot yüzeyi tozun yapışmasını önleyecek 
şekilde tasarlanmıştır

 • Yüksek seviyede çevresel performans: 
Yapısı, IP67 standart koruma sınıfından 
dolayı toza ve soğutucu maddelere karşı 
dayanıklıdır

 • Kolay bakım: Veri kurtarma özelliği 
sayesinde robotun içerisindeki kablo 
demetinin herhangi bir bataryaya bağlantı 
yapılmadan değiştirilmesi mümkün oluyor 

 • Kablo & konektör sayısındaki azalma ned-
eniyle üretkenlikte artış meydana geliyor
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HC10
YARDIMCI TUŞLU
HC10DT

Robot kolu, bir operatör tarafından elle yönlendirilebilir ve 
ilgili robot konumları ve tutcu operasyonu “Easy Teaching 
Smart HUB” adı verilen sistemle kaydedilebilir. Bu özellik-
ler robot programlaması sırasında zaman tasarrufu sağlar. 
Kıstırma noktalarını engelleyecek şekilde tasarlanan kol 
geometrisi (parmak).

MOTOMAN HC10, yapılacak risk değerlendirmesine bağlı 
olarak güvenlik bariyeri gibi ilave koruyucu tedbirler ol-
maksızın da işletilebilir. Bu da yer ve maliyet tasarrufu an-
lamına gelmektedir. Kurulum alanı çok esnek olduğundan, 
birbirinden farklı işyerlerinde çalıştırılabilir.

MOTOMAN HC10, 10 kg’lık faydalı yüke sahip 6 eksenli bir insan-işbirlikçi 
robottur. Operatörün güvenliği Güç ve Kuvvet Sınırlama teknolojisi ile 
sağlanmaktadır; söz konusu teknolojide operatöre temas olduğu anda robot 
durdurulmakta.

Öne Çıkan Özellikler 
Kontrolör

• Tamamen endüstriyel robot kontrolörü
-  HC10 ve HC10DT için YRC1000
-  HC10DT için YRC1000micro

Yüksek seviyede güvenlik
• Operatör ile robot arasındaki irtibat güvenli 

bir seviyede sınırlandırılmıştır
• Kıstırma noktalarını engelleyecek şekilde 

tasarlanan kol geometrisi (parmak koruma)
• Güvenlik standartları – Endüstriyel robotlara 

ilişkin uygulamalar: ISO 10218-1 (5.10.5 
Elektrik ve Kuvvet sınırlaması)

• ISO TS 15066’ya uygundur
• Endüstriyel robot kontrolörüne ilişkin 

güvenlik fonksiyonları: ISO 13849-1, PLd, 
Cat. 3

• Fonksiyonel Güvenlik Ünitesi dahildir

Kolay öğretme

• Robot kolunu doğrudan elle yönlendirme 
fonksiyonu ile hareket ettirin: Yardımcı tuşlar  
ile kolay öğretim modu

Güvenlik bariyeri yok
• HC10, uygulamaya bağlı olarak güvenlik 

bariyeri olmadan kullanılabilir

Robot

MOTOMAN  
HC10, HC10DT
İnsan-İşbirlikçi Robotlar

YRC1000 micro
tarafından kontrol

edilmektedir.

YRC1000
tarafından kontrol

edilmektedir.



Turbo Uygulamalar için 
Motorlar ve Sürücüler
15,000 dev./dak.’a kadar
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Çevresel Enerji

3,000 veya 3,600 dev./dak.’tan daha fazla 
devirlerde pürüzsüz ve verimli bir biçimde çalışın

Sabit rotorlu endüksiyon motoru, lamine edilmemiş ro-
tor yapısına sahip eşsiz bir endüksiyon makinasi türü-
dür. Söz konusu sağlam konstrüksiyonun avantajı, eşsiz 
stabilite ve denge sunmasıdır. Tüm bu özellikler, bütün 
turbo uygulamalarında olağanüstü döner sistem güve-
nilirliği sunar.

Anahtarlı turbo elektrikli endüksiyon motorları, sistemi-
niz üzerinde tam hız kontrolü sağlayabilmeniz amacıyla 
mekanik dişli kutusunu ortadan kaldırır. Elektrikli motoru 
yük makinalarıne entegre ederek üst düzeyde yer ve 
ağırlık tasarrufu elde edersiniz.

Daha da iyisi, bu çözüm sayesinde yüksek enerji verim-
liliği ve tasarrufu mümkün hale gelir. 

Doğrudan tahrikli değişken hızlı sistemlere olan talep gün geçtikçe artmaktadır. 
Bunun en büyük nedeni ise geleneksel elektrikli motor tahrik sistemlerinin 
vazgeçilmezi olan redüktör veya çoklu dişlilere gerek duymamalarıdır. 
Doğrudan tahrikli değişken hız sistemleri dişli olmadan çalışmanıza izin verir. 
Bu da bakım işlemlerinden ve yerden tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca, tüm 
çalışma aralığı boyunca sağlanan eksiksiz hız kontrolü, eşsiz enerji verimliliği 
seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olur.

Avantajları

Turbo Tahrik Paketi

 • Yüksek verimlilik
 • Kompakt ve hafif tasarım
 • İleri rotor ve stator teknolojisi
 • Üst düzey kullanım imkanı ve azaltılmış bakım 
gerekliliği

 • Sıra dışı güvenilirlik 

 • Teslimat kapsamı: sadece aktif parçalar 
veya tüm motor, değişken hızlı tahrik ve 
yağlama ünitesi

 • Standart yataklarla 15,000 dev./dak.’a 
kadar hız; üstelik taleplere göre bu hız 
artırılabilir

 • Dişli seçimi: makaralı yatak, şaft yatakları, 
manyetik yataklar

 • Standart mil yükseklikleri: 315, 355 veya 
400; talebe göre 250

 • Tahrik: 400/480 V ve 600/690 V, sıvı veya 
hava soğutmalı

 • Hem motor hem de yatak çoklu mega- watt 
sunar

Entegre sistem

Rotor

Doğrudan tahrik sistemi

Motor

Klasik sistem

Motor

Dişli kutusu 

Bahsedilen doğrudan tahrikli veya 
entegre sistem, dişli kutusunu ortadan 
kaldırıldığından daha basit ve daha 
düşük maliyetlidir.



Ürüne Genel Bakış
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Kolay programlama

DriveWorksEZ®, GA700’ya yönelik sezgisel grafik pro-
gramlama ortamıdır. „Sürükle ve bırak“ fonksiyon bloklarını 
kullanarak uygulamanız için en kısa sürede kişiselleştirilmiş 
fonksiyonlar oluşturun. Çevrimiçi tanılama aracı ile test 
işlemlerini desteklemektedir.

Özellikleri
 •  Entegre çalıştırma sihirbazı sayesinde devreye alma

 • Dahili özellikler (SIL ‘e sahip STO, Frenleme 
transistörü [90 kW(ND)’ye kadar], EMC filtresi, DC 
reaktörü [22 kW(HD) ve üstü] ...)

 • Micro SD kartı üzerinde 32 GB’ye varan Datalogger 
ile gerçek zamanlı  veri toplama imkanı 

 • Mobil Cihaz Bağlanabilirliği: Cloud’a bağlı bulunan 
DriveWizard Mobil Uygulaması sayesinde akıllı 
telefonlarda ve tabletlerde sürücü yönetimi 
mümkün hale gelir. Ayrıca, ihtiyacınız olan her 
yerde size teknik dokümantasyon sunacak olan El 
Kitabı Uygulaması da mevcuttur

 • Çevrimdışı durumunda güvenli programlama

 • Tek bir haberleşme kartıyla 5 Adete kadar GA700 
sürücü ile haberleşme

GA700
Sürdürülebilir, Esnek, Kolay 
Standart AC Sürücü

AC Sürücüler

GA700 ünitesi indiksiyon, sabit mıknatıslı ve senkron relü-
ktans motorları hassas bir şekilde kontrol ederek sadece 
tek bir sürücüyle pek çok uygulamayı çalıştırmak üzere çok 
yönlülük sunar. Motor devreye almanın karmaşık olduğu 
dönemler artık geride kaldı.  Yeni EZ vektör modu sayesin-
de, GA700, söz konusu motor tiplerinin tümünü kapsamlı 
bir ayarlama yapmadan çalıştırabilir.

Teknik Veriler GA700

Motor gücü aralığı [kW] 0.55 – 630

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √

Senkron relüktans motoru √

Ürünlere Genel Bakış
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Özellikleri
 •   İndüksiyon ve sabit mıknatıslı motorlar için açık ve 
kapalı çevrim kontrol

 • Pek çok uygulama için elverişli

 • PLC işlevlerini doğrudan sürücü üzerinde dahili olarak 
gerçekleştirin

 • IP54 Duvar Ünitesi veya IP54 Hazır sürücü olarak 
edinilebileceği gibi kişiselleştirilmiş IP23/54 Ayaklı panel 
şeklinde de edinilebilir

 • Yüksek hız (Spindle), pozisyonlama, elektronik dişli ile 
mil hizalama (motion control),sarıcı ve vinç gibi uygula-
malara özel çözümler sunar

Özelllikler
 • Kolay Ağ Entegrasyonu
 • Dayanıklı Tasarımı sayesinde GA500 4000 m yükseklikte 
ve 60 °C sıcakta olan çevre koşullarında kullanılabilir. 

 • Kaplamalı PCB’ler 
 • Dahili Frenleme Kıyıcısı
 • Dahili Programlama Ortamı
 • USB Bağlantısı
 • 10 yıl bakım gerektirmeyen tasarım
 • Vidasız Kontrol Terminalleri
 • Kolaylıkla Erişilebilir Ana Terminaller
 • Sensörler için 24 VDC Besleme
 • Dahili EMC Filtre
 • Farklı uygulamalar için tek Sürücü (Asenkron, sabit mık-
natıslı ve senkron relüktans motorları)

GA500
Endüstriyel Uygulamalar için AC 
Mikro Sürücüler
Standart AC Sürücüler

Boyut açısından kompakt, motor tipi ve bağlantı açısından 
esnek GA500 AC Sürücüler, neredeyse her uygulamada 
kolayca uzmanlaşmak için tasarlanmıştır.

invertör

A1000 serisinin invertör sürücüleri son derece dayanıklı ve 
çok yönlüdür. Sahip oldukları güçlü noktalarını özellikle ek-
strüderler, vinç kaldırma ekipmanları, HVAC, kompresörler 
ve konveyörler gibi uygulamalarda gösterirler. DNV/GL ser-
tifikasyonu A1000 serisi sürücülerin denizcilik ve liman gibi 
zorlu koşullarda kullanılabilirliğini onaylar.

Standart AC Sürücü 

A1000
Çok Amaçlı, Yüksek Performanslı İnvertör Sürücü

Teknik Veriler A1000

Motor gücü aralığı [kW] 0.55 – 630

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √

Ürüne Genel BakışAC Sürücüler

Teknik Veriler GA500

Motor gücü aralığı [kW] 0.1 – 30

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √

Senkron relüktans motoru √
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Standart AC Sürücüler

V1000, indüksiyon  motorlarının(IM) ve sabit mıknatıslı mo-
torların (PM) işletilmesini sağlayan kompakt bir invertör 
sürücüsüdür. Çok çeşitli endüstriyel ağ sistemi bağlantıları 
ve  fren kıyıcı, PID kontrolü,ani güç kesintisinde kontrollü 
yavaşlama ve hızlı başlangıç gibi dahili fonksiyonlar ile, vinç 
ve kaldırma uygulamaları,  ekstrüderler, HVAC, fanlar, pom-
palar, kompresörler, konveyörler veya yıkama makinaları 
gibi uygulamaların  enerji verimliliği esasında kullanılması 
için optimum derecede uygundurlar.

V1000
Kompakt ve esnek 

Özellikleri
 •  İndüksiyon ve sabit mıknatıslı motorlar için açık çevrimli 
kontrol

 • Pek çok uygulama için uygun 

 • 10 yıl boyunca bakım gerektirmeyecek şekilde çalışması 
için tasarlandı

 • IP66 ve fansız olarak da sunulmaktadır
 • Ağır iş uygulamalarında 60 saniye için %150 aşırı yük
 • Dahili güvenlik fonksiyonları (STO, SIL2, PL-d)

 • DriveWorksEZ mühendislik platformu sayesinde PLC 
işlevselliği kolayca entegre edilebilmektedir

Teknik Veriler V1000

Motor gücü aralığı [kW] 0.1 – 18.5

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √

AC Sürücüler

J1000, indüksiyon motorlarıyla kullanıma yönelik kompakt 
bir invertördür. Son derece hızlı ve kolay bir biçimde devreye 
alınabilmektedir. Söz konusu sürücü fanlar, pompalar, kon-
veyörler veya benzeri uygulamalar için özellikle uygundur.

Standart AC Sürücüler

Özellikleri
 • Son derece küçük boyut

 • Hızlı devreye alma  için yalnızca bazı  ayarlar gerekir

 • Tek faz & Üç faz besleme seçeneği

 • Değişken ve sabit tork uygulamaları için çift sınıf 
(ND/HD)

J1000
Kompakt İnvertör

Teknik Veriler J1000

Motor gücü aralığı [kW] 0.1 – 5.5

İndüksiyon motoru (IM) √

Ürüne Genel Bakış



Textile AC Drive

Tekstil AC Sürücü

T1000V, tekstil endüstrisindeki uygulamalara yönelik kompakt 
bir çözümdür.

T1000V
Kompakt Tekstil İnvertörü 

Özellikleri
 • Asenkron ve PM motorlar için encodersiz kontrol
 • Sıvı soğutma sistemine montajı için soğutma üniteli ve 
soğutucu tabakalı modeller

 • Tekstil uygulamaları için özel olarak kaplanmış PCB’ler 
 • Kompakt ve uygun maliyetli tekstil çözümü 
 • IGBT, kapasitörler, fan ve şarj devresi için dahili bakım 
monitörleri 

 • 10 yıl kesintisiz ve bakım gerektirmeyen çalışma için 
tasarlanmış çok dayanıklı AC sürücü

Özellikleri
 • İndüksiyon ve sabit mıknatıslı motorlar için yüksek 
hassasiyet seviyesine sahip açık ve kapalı çevrim 
kontrol

 • Sıvı soğutma montajı için soğutma üniteli ve soğu-
tucu tabakalı versiyonları da mevcuttur.

 • İplik döşeme ve güç arızaları belirleme/giderme gibi 
dahili tekstil fonksiyonları

 • 10 yıl kesintisiz ve bakım gerektirmeyen çalışma için 
tasarlanmış çok dayanıklı AC sürücü

 • IGBT, kapasitörler veya çalışma süresinin görüntüle-
nebilmesi  için dahili bakım monitörleri

 • Dahili SIL2 / PL-d güvenliği

T1000A, hız sensörü ile donatılmış olan ya da olmayan akım 
vektör kontrollü bir invertör şeklinde tanımlanabilir.Özel ka-
plama devre kartları, güç kesintisinde kontrollü yavaşlama 
veya bir sıvı soğutma sistemine montaj için soğutma ün-
iteli ve fansız versiyonları  sayesinde, T1000A güvenilir ve 
dayanıklı tekstil makinaları için mükemmeldir.

T1000A
Çok Amaçlı Tekstil İnvertörü 

AC Sürücüler

Teknik Veriler T1000A

Motor gücü aralığı [kW] 0.55 – 185

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √

Teknik Veriler T1000V

Motor gücü aralığı [kW] 0.1 – 18.5

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √
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L1000A
Asansör endüstrisinde başlı başına bir 
standart 

Son derece kompakt yapıya sahip  L1000V ünitesi,  hız geri 
bildirim özelliği olmayan dişlili motorlarıyla donatılmış asan-
sörlerin ilk kurulumu ve modernizasyon işleri için ekonomik 
bir çözümdür. YASKAWA invertörleri, temellerine bağlı ka-
larak kullanışlı bir yapıyı sıra dışı performans, sağlam ve 
dayanıklı tasarımla bir araya getiriyor.

Asansör AC Sürücü

Asansör AC Sürücü

L1000V
Kompakt Asansör Sürücüsü

L1000A, günümüz asansörlerinin teknik ihtiyaçları için 
mükemmel bir çözümdür. L1000A ünitesi, indüksiyon mo-
torlarını ve sabit mıknatıslı motorları kontrol eder. Bu özel-
likler sayesinde yeni montaj işleri, makina odaları, asansör 
ve asansör modernizasyon çalışmaları için ilk tercihtir.

Teknik Veriler L1000A

Motor gücü aralığı [kW] 1.5 – 110

İndüksiyon motoru (IM) √

Sabit mıknatıslı motor (PM) √

Teknik Veriler L1000V

Motor gücü aralığı [kW] 4.0 – 15

İndüksiyon motoru (IM) √
Özellikleri
 • İndüksiyon motorları için açık çevrim kontrol
 • Asansör terminolojisiyle ve 8 dilde programlama imkanı
 • Konforlu sürüş ve hassas durdurma işlemi için en son 
teknolojili motor kontrol algoritmaları

 • Uzun süreli performans ve düşük kullanım ömrü maliyeti 
için tasarlanmıştır

 • IGBT, kapasitörler ve soğutma fanları için önleyici bakım 
göstergesi

Özellikleri
 • IM ve PM motorları için açık ve kapalı çevrim 
kontrol

 • Geniş  güç aralığı
 • Asansör terminolojisi ve 13 dilde programlama 
imkanı

 • Parametreleri asansörlere özgü terimlerle ve 
birimlerle gösterir (m / s, m / s² …)

 • UPS sistemi/batarya yardımıyla otomatik 
kurtarma

 • Esnek kontrolör Arayüzü
 • En yüksek seviyede sürüş konforu
 • Motor kontaktörleri (SIL3 STO) olmaksızın 
çalışma imkanı

 • DCP3/DCP4/CANLift

AC Sürücüler Ürüne Genel Bakış
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KONVERTÖR

“Rejeneratif”“Besleme”

AC Giriş :3faz AC Giriş :3faz AC Giriş :3faz

“Dengelenme”

SERVO SÜRÜCÜ SERVO SÜRÜCÜ

+ - + - + -

M M

Yaskawa Sigma Serisi Servo Sistemler için Ortak DC Bara Bağlantı Şemaları ile Enerji Tasarrufu

Not: Tüm servo sistemlerindeki enerji tasarrufu projeleri için Yaskawa’ya danışınız.

“DC baradan besleme”

R1000 rejeneratif ünite, makinalardeki ve sistemlerde-
ki alışılagelmiş frenleme dirençlerini kaldırarak  frenleme 
esnasında ortaya çıkan enerjiyi aynı sistemdeki diğer 
tüketicilerin kullanmasını sağlıyor. Bu da hem enerji tasar-
rufu sağlıyor hem de maliyetleri azaltıyor

Özellikleri
 •   Frenleme direnci ihtiyacı olmadan 4 kadranlı çalışma      

 • Frenleme dirençleri nedeniyle ısı oluşmadığından 
soğutma ve havalandırma sistemlerine ihtiyaç azalarak 
işletme maaliyetlerini azaltır

 • Tesisteki diğer tüketicilere rejeneratif enerji sağlar ve 
toplam güç tüketimini azaltır

 • Kısa sürede maaliyetini amortize eder

Teknik Veriler R1000

Rejenerasyon kapasitesi [kW] 3.5 – 300

Birden fazla sürücü ile kullanılabilir. √

R1000
Enerji Tasarrufu Sağlayan Rejeneratif 
Ünite
Akıllı Frenleme Direnci

AC Sürücüler

Model R1000 D1000 U1000

Frenleme esnasındaki oluşan 
enerjinin geri kazandırılması  
sayesinde enerji tasarrufu  

b b b

Motor sürücüsü – – b

İyileştirilmiş güç faktörü – b b

Giriş akımı harmoniklerinin 
bastırılması

– b b

DC gerilim artışı – b –

Birden çok sürücüyü besleme v b –

Basit kablolama v v b

Küçültülmüş panel v v b

50 Hz’de dahili Bypass fonk-
siyonu

– – b

Yeşil  
Performans 
Çözümleri

Enerji Yönü
D1000 paketi

Şebekeden daha az 
enerji

Rejeneratif
Enerji

A1000 V1000 Sigma-7

MOTOMAN 
robot

L1000A GA700
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Teknik Veriler U1000

Güç aralığı [kW] 4 – 500

Şebeke  harmoniklerini bastırır. √

Birden çok sürücüye uygulanabilir. √

İndüksiyon ve PM motor kontrolü √

Denizcilik tesisatında kullanımı için 
onaylandı 

BV, ABS, ClassNK, LR, 
DNV GL, KR

U1000,en yeni matris konvertör teknolojisini temel alan 
yüksek verimliliğe  sahip  bir invertör sürücüdür.Ultra 
kompakt rejenerasyon özelliğiyle, bir yandan büyük enerji 
tasarrufu imkanı sunarken diğer taraftan sinüzoidal giriş 
akımları ve bire yakın güç faktörü, trafolar ve güç hatları 
gibi şebeke bileşenleri üzerindeki gerilmeyi azaltır.Ultra 
kompakt şekli sayesinde inovatif, enerji verimli tahrik çö-
zümlerinde güç rejenerasyonu olsun ya da olmasın her 
zaman ilk tercihtir.

Özellikleri
 • DC Bus kapasitörleri olmaksızın  500 kW’ye varan 
yenilikçi Matris Drive teknolojisi

 • Dahili güç rejenerasyonu
 • Geri besleme ve düşük harmonikler sayesinde alışıla-
gelmiş çözümlere oranla son derece kompakttır

 • Tamamen entegre çözüm yolu sayesinde kurulum ve 
kablolama çabalarını en aza indirir

 • 50 Hz seviyesinde bypass operasyonu
 • Dahili PLC işlevselliği sayesinde maksimum esneklik
 • Sinüs biçimli akım ve neredeyse 1 düzeyindeki cosØ 
sayesinde kayıplar en aza indirgenerek   mükemmel 
bir çalışma elde edilir

 • Makina güvenliği için dahili SIL3 STO fonksiyonu
 • İndüksiyon motoru ve sabit mıknatıslı motor kontrolü
 • Global denizcilik tesisatında kullanımı için onaylandı

U1000
Maksimum verimlilik için AC- AC 
sürücü
Matris Konvertör

AC Sürücüler

Teknik Veriler D1000

Güç aralığı [kW] 5.0 – 630

Şebeke harmoniklerini bastırır. √

Birden çok sürücü ile kullanılabilir. √

D1000,  AC sürücülerden, servolardan ya da robotlardan 
oluşan sistemlere DC güç kaynağı sunan rejeneratif bir ünite-
dir. D1000, frenleme enerjisinin kullanımına ek olarak özellik-
le verimli ve şebeke dostu olarak sistemin çalışmasını sağlar.

 •Özellikleri
 • Frenleme direnci olmaksızın 4 kadranlı çalışma

 • Sinüs giriş akımı (toplam harmonik bozulma < 5%) ve 
cosØ =1 değeri iletim hattındaki, transformatörlerdeki ve 
jeneratörlerdeki kayıpları en aza indirerek sistemden en 
üst seviyede verim alınmasını sağlar

 • Kontrol altında tutulabilen kişiselleştirilebilir DC voltajı, 
besleme geriliminden bağımsız olarak aynı DC voltaj 
seviyesini temin eder (Boost fonksiyonu)

 • D1000 ünitesi, enerji ve bakım masraflarını azaltarak kısa 
süre içerisinde maaliyetini geri öder

 • Frenleme dirençleri nedeniyle ısı oluşmadığından soğut-
ma ve havalandırma sistemlerine ihtiyaç azalarak işletme 
maaliyetlerini azaltır

D1000
Düşük harmonikli rejeneratif konvertör 
ünitesi
Düşük Harmonikli Enerji Geri Kazanım Ünitesi

Ürüne Genel Bakış



Model GA700 GA500 A1000 V1000 J1000 T1000A T1000V U1000 D1000 R1000

Maks. Motor Çıkışı (kW)

Tek Faz AC – 230 V AC   0.1 - 4.0 kW – 230 V AC   0.1 - 4.0 kW 230 V AC   0.1 - 2.2 kW – 230 V AC   0.1 - 4.0 kW – – –

3 Faz AC
200 V AC   0.55 - 110 kW
400 V AC   0.55 - 630 kW

200 V AC   0.1 - 22 kW
400 V AC   0.37 - 30 kW

200 V AC   0.55 - 110 kW
400 V AC   0.55 - 630 kW

200 V AC   0.1 - 18.5 kW
400 V AC   0.2 - 18.5 kW

200 V AC   0.1 - 5.5 kW
400 V AC   0.2 - 5.5 kW

200 V AC   0.55 - 110 kW
400 V AC   0.55 - 185 kW

200 V AC   0.1 - 18.5 kW
400 V AC   0.1 - 18.5 kW

200 V AC   5.5 - 55 kW
400 V AC   3.9 - 500 kW

200 V AC   5.0 - 130 kW
400 V AC   5.0 - 630 kW

200 V AC   3.5 - 105 kW
400 V AC   3.5 - 300 kW

Uygulanabilir Motorlar

Asenkron Motor (Enkoderli/Enkodersiz) b/b –/b b/b –/b –/b b/b –/b b/b –/– –/–

Sabit Mıknatıslı Motor (Enkoderli/Enkodersiz) b/b –/b b/b –/b –/– b/b –/b b/b –/– –/–

Senkron Relüktans Motor (SynRM) b b – – – – – – – –

Soğutma Metodu

Hava Soğutmalı b b b b b b b b b b

Soğutma Plakalı – – v v – v v – – –

Tork kontrolü b b (enkodersiz IPM için) b – – b – b – –

Entegre Frenleme kıyıcısı b (90 kW’a kadar(ND)) b b (30 kW’a kadar) b b b b Gerekli değil – –

Maks. Çıkış Frekansı 590 Hz 590 Hz 400 Hz / v 1000 Hz 400 Hz / v 1000 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz – –

Dahili I/O

Analog giriş/çıkış 3/2 2/1 3/2 2/1 1/1 3/2 2/1 3/2 3/2 3/2

Dijital giriş/çıkış 8/4 7/3 8/4 6/3 5/1 8/4 6/3 8/4 8/4 8/4

Motor Sıcaklık Koruma b b b b b b b b – –

Haberleşme

RS-422/485 (Memobus/Modbus) b (sadece RS-485) b (RS-485) b b v b b b b b

RS-232C b b b b v b b b b b

MECHATROLINK-III v v v v – v v v v v

Ethernet/IP v v v v – v v v v v

EtherCAT v v v v – v v v v v

Modbus TCP v v v v – v v v v v

Profinet v v v v – v v v v v

CC-Link v v v v – v v v v v

DeviceNet v v v v – v v v v v

Profibus-DP v v v v – v v v v v

CANopen v v v v – v v v v v

Powerlink v v v v – v v v v v

Fonksiyonlar

Enerji Tasarrufu b b b b – b b b – –

Çift Çalışma Modu (ND/HD) b b b b b b b b – –

Düşük Harmonik (THDi < 5 %) – – – – – – – b b –

Rejeneratif çalışma – – – – – – – b I I

Hız arama b b b b – b b b – –

Uyku fonksiyonlu entegre PID kontrolörü b b b b – b b b – –

Anlık Güç Kaybını Sorunsuz Atlatma b b b b b b b – b –

Uygulama parametresi ön ayarları b b b b – – – b – –

Önleyici Bakım Fonksiyonları b b b b b b b b b b

USB Giriş b b b – – b – b b b

Vernik Korumalı PCB b b v v – b b v – –

Pil koruma fonksiyonu / UPS – – – – – – – – – –

Harici 24V güç besleme girişi b b v v – v v v v v

DriveWorksEZ (PLC SW) b b b b – – – b – –

Dahili Fonksiyonel Güvenlik

Güvenlik SIL3/PL e SIL3/PL e SIL2/PL d SIL2/PL d – SIL2/PL d SIL2/PL d (SIL3/PL e) – –

Standartlar

CE/RoHS b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b

UL/cUL/UL508C b b b b b b b b b b

Denizcilik Sertifikası(GL) – – b – – – – b – –

b Standart         v Opsiyonel         I Yanlızca AC Sürücü ile          – Mevcut değil

AC Sürücülerin Karşılaştırılması



Model GA700 GA500 A1000 V1000 J1000 T1000A T1000V U1000 D1000 R1000

Maks. Motor Çıkışı (kW)

Tek Faz AC – 230 V AC   0.1 - 4.0 kW – 230 V AC   0.1 - 4.0 kW 230 V AC   0.1 - 2.2 kW – 230 V AC   0.1 - 4.0 kW – – –

3 Faz AC
200 V AC   0.55 - 110 kW
400 V AC   0.55 - 630 kW

200 V AC   0.1 - 22 kW
400 V AC   0.37 - 30 kW

200 V AC   0.55 - 110 kW
400 V AC   0.55 - 630 kW

200 V AC   0.1 - 18.5 kW
400 V AC   0.2 - 18.5 kW

200 V AC   0.1 - 5.5 kW
400 V AC   0.2 - 5.5 kW

200 V AC   0.55 - 110 kW
400 V AC   0.55 - 185 kW

200 V AC   0.1 - 18.5 kW
400 V AC   0.1 - 18.5 kW

200 V AC   5.5 - 55 kW
400 V AC   3.9 - 500 kW

200 V AC   5.0 - 130 kW
400 V AC   5.0 - 630 kW

200 V AC   3.5 - 105 kW
400 V AC   3.5 - 300 kW

Uygulanabilir Motorlar

Asenkron Motor (Enkoderli/Enkodersiz) b/b –/b b/b –/b –/b b/b –/b b/b –/– –/–

Sabit Mıknatıslı Motor (Enkoderli/Enkodersiz) b/b –/b b/b –/b –/– b/b –/b b/b –/– –/–

Senkron Relüktans Motor (SynRM) b b – – – – – – – –

Soğutma Metodu

Hava Soğutmalı b b b b b b b b b b

Soğutma Plakalı – – v v – v v – – –

Tork kontrolü b b (enkodersiz IPM için) b – – b – b – –

Entegre Frenleme kıyıcısı b (90 kW’a kadar(ND)) b b (30 kW’a kadar) b b b b Gerekli değil – –

Maks. Çıkış Frekansı 590 Hz 590 Hz 400 Hz / v 1000 Hz 400 Hz / v 1000 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz – –

Dahili I/O

Analog giriş/çıkış 3/2 2/1 3/2 2/1 1/1 3/2 2/1 3/2 3/2 3/2

Dijital giriş/çıkış 8/4 7/3 8/4 6/3 5/1 8/4 6/3 8/4 8/4 8/4

Motor Sıcaklık Koruma b b b b b b b b – –

Haberleşme

RS-422/485 (Memobus/Modbus) b (sadece RS-485) b (RS-485) b b v b b b b b

RS-232C b b b b v b b b b b

MECHATROLINK-III v v v v – v v v v v

Ethernet/IP v v v v – v v v v v

EtherCAT v v v v – v v v v v

Modbus TCP v v v v – v v v v v

Profinet v v v v – v v v v v

CC-Link v v v v – v v v v v

DeviceNet v v v v – v v v v v

Profibus-DP v v v v – v v v v v

CANopen v v v v – v v v v v

Powerlink v v v v – v v v v v

Fonksiyonlar

Enerji Tasarrufu b b b b – b b b – –

Çift Çalışma Modu (ND/HD) b b b b b b b b – –

Düşük Harmonik (THDi < 5 %) – – – – – – – b b –

Rejeneratif çalışma – – – – – – – b I I

Hız arama b b b b – b b b – –

Uyku fonksiyonlu entegre PID kontrolörü b b b b – b b b – –

Anlık Güç Kaybını Sorunsuz Atlatma b b b b b b b – b –

Uygulama parametresi ön ayarları b b b b – – – b – –

Önleyici Bakım Fonksiyonları b b b b b b b b b b

USB Giriş b b b – – b – b b b

Vernik Korumalı PCB b b v v – b b v – –

Pil koruma fonksiyonu / UPS – – – – – – – – – –

Harici 24V güç besleme girişi b b v v – v v v v v

DriveWorksEZ (PLC SW) b b b b – – – b – –

Dahili Fonksiyonel Güvenlik

Güvenlik SIL3/PL e SIL3/PL e SIL2/PL d SIL2/PL d – SIL2/PL d SIL2/PL d (SIL3/PL e) – –

Standartlar

CE/RoHS b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b b/b

UL/cUL/UL508C b b b b b b b b b b

Denizcilik Sertifikası(GL) – – b – – – – b – –
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Özellikleri
 • Etkili bir yazılım için IEC61131-3 programlama ve 
devreye alma standardı

 • Tek eksen kontrolü
 • Konektörler: Ethernet/IP & Modbus/TCP
 • PLCopen fonksiyon blokları
 • Yeniden kullanılabilir kod kütüphaneleri önceden 
geliştirilen

 • kodların içe aktarılmasını sağlar

Sigma-7 Siec servo elektroniği ile makina 
kontrol fonksiyonlarını bir arada sunar.
Sigma-7 tek eksenli SERVO SÜRÜCÜNÜN 
tüm avantajlarını barındırır.

Sigma-7 SIEC
IEC’li Sürücü
Entegre Makina Kontrolörü

Özellikleri
 • Etkili bir yazılım için IEC61131-3 programlama 
standardı

 • 1.5 eksen kontrolü
 • Ethernet’i / IP ve Modbus / TCP
 • PLCopen fonksiyon blokları
 • Yeniden kullanılabilir kod kütüphaneleri önceden 
geliştirilen kodların içe aktarılmasını sağlar

MP2600 iec
IEC’li Sürücü 

MP2600iec ünitesi, tek eksen üze-
rinde çalışan Sigma-7 SERVO-
PACK’ler için küçük boyutlu ve 
güçlü bir kontrolör seçeneğidir

Özellikleri
 • Verimli bir yazılım ve yönetme için IEC61131-3 programlama 
standardı

 • Kontrol modları: pozisyonlama, electronic shaft, hız ve CAM
 • Hızlanma: lineer, üssel, ortalama hareket ile 
 • Konektörler: MECHATROLINK-III, Ethernet (100 Mbps)
 • PLCopen fonksiyon blokları
 • Yeniden kullanılabilir kod kütüphaneleri önceden geliştirilen 
kodların içe aktarılmasını sağlar

 • Üniteler, tüm hareket ve robotik uygulamalarının kolayca 
kontrolü için Singular kontrol versiyonu olarak da mevcuttur

YASKAWA MP Kontrolör serisi, makina kontrol 
dünyasında yepyeni olanakları gün yüzüne çıkarıyor. 
Yüksek hızlı uygulamalarda bile  optimum hassasiyeti 
sağlama imkanı sunuyor

MP3300iec RBT olarak Singular Kontrol versiyonu 
halinde de sunulmaktadır.

MP3300 iec & MP3200 iec 
Yüksek Performans  
Otomasyon Kontrolörleri

Makina Kontrolörleri

Makina Kontrolörü

Opsiyon Kartı

TEK
YAZILIM
TEK
KONTROLÖR
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Makina Kontrolörü

Makina Kontrolörü

Makina Kontrolörü

Kontrol Sistemleri

VIPA SLIO
Son derece modüler, kompakt bir kontrol 
sistemi

VIPA 300S+
Yüksek Hızlı Kontrol Sistemi 

SLIO kontrol sistemi, ultra kompakt bir tasarımda kusursuz işlev-
selliği son derece akıllı bir mekanik konseptle bir araya getiriyor. 
Söz konusu SLIO CPU‘ları, I-Device, EtherCAT Master ve Mod-
bus TCP Master ile donatılmış dahili PROFINET kontrolcüsüne 
sahip kompakt ve modüler versiyonlar halinde de sunulmakt-
adır. PROFIBUS Master fonksiyonu da opsiyonel olarak devreye 
sokulabilir. İlgili CPU‘lar, dahili veriyolu üzerinden 64 adet SLIO 
modül ünitesine kadar genişletilebilir.

Yeni 300S + sistem ailesi sayesinde 300S ürün grubu önemli 
ölçüde geliştirildi ve bu şekilde de diğerinin yerini almış oldu. VIPA 
300S + CPU’lar, fiyatlarında her hangi bir yükselme olmaksızın 
bellek boyutu ve ek avantajlarla sunuluyor. 300S ailesinin en iyi 
bilinen özellikleri, 300S + ailesine de uygulandı. Servis çalışmaları 
durumunda, VIPA 300S CPU’lar ilgili halef ardıl ürünlerle birebir 
değiştirilebilir.

Son derece kompakt ve çok hızlı VIPA MICRO mikro-kont-
rolör, çalıştırma ve durum görüntüleme konusunda tamamen 
yeni yollar ortaya koymaktadır. Modülün boyutu, hemen hemen 
bütün otomasyon ortamlarında kullanılmasına imkan tanır. Da-
hili back-plane bus aracılığı ile dahili dijital ve analog IO‘lara 
sahip kompakt CPU, 8 modüle kadar genişletilebilir. I-Device 
fonksiyonuna sahip bir PROFINET kontrolör de dahilidir.

VIPA MICRO
Kompakt, hızlı mikro-kontrolör sistemi

Ürüne Genel Bakış



MICRO PLC

Modeller
CPU M13C 013c 014 015n 015pn 017pn 314SE 314SB DPM 315SB 315SN 315PN ECO 315PN

Program Hafızası [kB] 128 128 256 512 512 2048 1024 1024 4096 4096 1024 4096

Çalıșma Hafızası [kB] 64-128 64-128 128-256 256-512 256-512 512-2048 256-1024 512-1024 1024-4096 1024-4096 512-1024 1024-4096

Seri Haberleșme ModbuRTU (Opsiyonel)
MPI,ASCII, STX/ETX,USS master

RJ45 Arayüzü 2 ( 2 PG/OP ) 2 (2 PG/ OP) 2 (1 PG/ OP) 4 (2 PG/ OP) 4 (2 PG/ OP) 4 (2 PG/ OP) 1(PG/OP) 1 (PG/OP) 1 (PG/OP) 2  (PG/OP) 2 (1 PG/OP) 2 (1 PG/OP)

Maks. Genișletilebilir 

Modül Sayısı
8 64 64 64 64 64 32 32 32 32 32 32

Uygulama 

Geliștirme 

Arayüzü

SPEED7 Studio, 

SIMATIC Manager, TIA Portal

SPEED-BUS - - - - - - - - - - - -

Profibus DP Master - - Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Var Var Var Var Var Var

Profibus DP Slave Var Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Var Var Var Var Var Var

Ethernet IP - - - - - - - - - - - -

Modbus TCP/IP Var Var - Var Var Var - - - - - -

Profinet Var (IO controller, I-Device) Var Var Var (I-Device) Var Var - - - - Var Var

EtherCAT - - - Var - - - - - - - -

DI/DO/DIO 16/12/- 16/12/-

AI/AO/Pt100 2/-/- 2/-/-

Counter/PWM/Stepper 4/2/- 4/2/Ek Modül

Eksen Sayısı(Max) * : Yaskawa'ya sorunuz * *
4/8/20 Eksen

( Opsiyonel )
* * * * * * * *

Noktadan noktaya hareket 

kontrol (PtP)
Var (Profinet) Var (Profinet) Var (Profinet) Var (Ethercat) Var (Profinet) Var (Profinet) Var (Profinet) Var (Profinet)

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)

E-Kam İnterpolasyon - - - - - - - - - - - -

G-Code İnterpolasyon - - - - - - - - - - - -

Gantry İnterpolasyon

(Ön tanımlı kinematikler)
- - - - - - - - - - - -

Singular Control

(Motion + Robot Control)
- - - - -

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)
- -

MPI, ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS master, Modbus RTU

SLIO 300S+ STANDART CPU

MPI, ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master, ModbusRTU

SPEED7 Studio

SIMATIC Manager

TIA Portal

WinPLC7

SPEED7 Studio, SIMATIC Manager, TIA Portal

SPEED7 Studio

SIMATIC Manager

TIA Portal

WinPLC7 ( DP only)

Ek Modül Ek Modül

SPEED7 Studio

SIMATIC Manager

TIA Portal (No EC)

WinPLC7 (DP only)

Özellikler

Kontrolör Karşılaştırması 



47

8192 8192 8192

4096-8192 4096-8192 4096-8192

1 (PG/OP) 2 (1 PG/OP) 2 (1 PG/OP)

32 32 32

Var Var Var

Var Var Var

Var Var Var

- - -

- - -

- - Var

- - -

* * *

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)

- - -

- - -

- - -

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

Motologix

(PTP+Robot)

1024 1024 1024 2048 2048
240 MHz

(İșlemci Hızı)
200 MHz

(İșlemci Hızı)
1 GHz

(İșlemci Hızı)
400 MHz

(İșlemci Hızı)

128-1024 256-1024 256-1024 512-2048 512-2048

0.5 ms
Min. Çevrim

(Mechatrolink)

1 ms
Min. Çevrim

(Mechatrolink)

0.25 ms
Min. Çevrim

(Mechatrolink)

0.25 ms
Min. Çevrim

(Mechatrolink)

1 ( ( PG/OP ) 1 ( PG/OP ) 1 ( PG/OP ) 1  ( PG/OP ) 1  ( PG/OP ) 12 1 1

8 8 8 32 8 1/3- 8 8

- - - Var - -- - -

- - Var Var Var -- - -

- - Var Var Var -- - -

- - - - - VarVar Var Var

- - - - - VarVar Var Var

- - - - - -- - -

- - - - - -- - -

16/8/- 24/16/- 16/16/- 8/8/- 24/16/8 8/8/-

-/-/- 4/2/1 -/-/- 4/2/1 4/2/1 1/1/-

2/2/2 3/3/3 3/3/3 4/-/1 4/4/4 1/-/-

* * * * * 161,5 62 62

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)
Var (Profinet)

Var 

(Profinet)

Var 

(Profinet)
VarVar Var Var

- - - - - VarVar Var Var

- - - - - VarVar Var* Var*

- - - - - -- Var* Var*

- - - -- - -

MotionWorksIEC

Modbus TCP Master / Slave 

Ethernet IP Scanner / Adapter
MPI, ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master, ModbusRTU

Ek ModülEk Modül Ek Modül

SPEED7 Studio, SIMATIC Manager, TIA Portal

317SE 317SN 317PN 312SC 313SC 313SC DPM 314ST 314SC DPM MP2300iec / 
MP2310iec

MP2600iec MP3200iec MP3300iec Control

0.8 - 1.2Ghz
(İșlemci Hızı)

0.25 ms
Min. Çevrim

(Mechatrolink)

1

8

-

-

-

Var

Var

-

-

20/32

Var

Var

Var*

Var*

Var*

Ek Modül

MP3300iec-RBT
Singular 

2

-

-

-

-

Var

Var

-

-

 7/4(6)

-

-

1

Var

-

-

-

-

Sigma7

SIEC

Mpiec Motion Controllers (IEC Series)300S+ Compact CPU

Kontrolör Karşılaştırması 

* : Yaskawa mühendislik ekibine danışınız 
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Sigma-7 
Pratik – Hızlı – Güvenilir 

Söz konusu Sigma-7 serisinin geliştirilmesi üç ana hedefe oda-
klanıldı: sürekli basit ve hızlı devreye alma, yüksek hassasiyete 
sahip maksimum makina verimi ve maksimum işletim güvenil-
irliği. Sigma-7 serisi artık 400 V Serisi olarak da sunulmakta. Bu 
yeni nesil ürünler, 25 yıllık know-how uzmanlığını bizzat sahada 
kullanılan 12 milyon servo sistemden elde edilen deneyim ile 
birleştiriyor.

YASKAWA motorları kusursuz bir güç faktörü sunuyor: aynı güç 
seviyesinde önemli ölçüde daha küçük oldukları gibi ısı üretimini 
% 20’ye varan oranda azaltmaktadırlar. 24 bit encoder içeren 
motorlar ve sürücüler sayesinde en yüksek izleme ve hassasiyet 
gereksinimlerinizi karşılayabilirsiniz. Sigma-7 SERVOPACK’ler 
hiç bir şekilde yeni montaj delikleri olmaksızın öncüllerinin  yer-
ini alıyor. Bu da, bir üst modele geçiş maliyetini büyük ölçüde 
azaltır ve daha yüksek bir performans ve hassasiyet seviyesine 
geçişi çok kolaylaştırır.

Servo Sürücüler

Servo Sürücüler

200 V Serisi

400 V Serisi

Fonksiyon 200 V 400 V

Güç aralığı 50 W – 15 kW 200 W – 15 kW

Encoder Absolute 24 bit

Koruma sınıfı Varsayılan olarak IP67 (Şaft Hariç Motor)

Tek eksenli  

Çift eksenli  

Rotary motorlar

Hepsi için tek bir 
sürücü

Hepsi için tek bir 
sürücüLineer motorlar

Direct drive mo-
torlar

–

Entegre hareket 
kontrolörü  

Gömülü endüstriyel 
haberleşme sistemi

Pulse train /  analog 
input,  MECHATRO-
LINK-II, MECHATRO-
LINK-III, EtherCAT, 
PROFINET

EtherCAT,  ME-
CHATROLINK-III, 
PROFINET
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SGM7A

SGM7J

SGM7G

 • Orta seviyede atalet, yüksek 
tork

 • Hem standart hem de yük-
sek hızlı modeller şeklinde 
sunulmaktadır

 • 450 W - 15 kW

 • Orta seviyede atalet, yüksek 
tork 

 • 300 W - 15 kW

 • Orta seviyede atalet, yüksek 
hız 

 • 200 W - 7 kW 

 • Orta seviyede atalet, yüksek 
hız 

 • 50 W - 750 W

400V

 • Düşük atalet, yüksek hız 
 • 200 W - 1.5 kW

200V

 • Düşük atalet, yüksek hız
 • 50 W - 7 kW

Sigma-7 Rotary Motorlar
YASKAWA’nın Rotary servo motorları endüstrinin en verimli mo-
torları arasında yer alıyor. Kusursuz boyut-performans oranı ve 
çok düşük sıcaklık gelişimi, uygulamada yer ve enerji tasarrufu 
sağlar. Ve tüm bu özellikler maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

Rotary Motorlar Ürüne Genel Bakış



Özellikleri
 • 200 V için sunulmaktadır

 • Nominal tork: 1.3 - 240 Nm

 • Maks. tork: 5 - 400 Nm

 • Maks. hız: 48 - 360 min-1
Özellikleri
 • 200 V için sunulmaktadır

 • Nominal tork: 2 - 200 Nm

 • Maks. tork: 6 - 600 Nm

 • Maks. hız: 250 - 600 min-1

Özellikleri
 • 200 V için sunulmaktadır

 • Nominal tork: 2 - 35 Nm

 • Maks. tork: 6 - 105 Nm

 • Maks. hız: 250 - 500 min-1

SGM7F

SGM7D

SGM7EYüksek tork, ileri derecede hassasiyet 
ve üstün sağlamlık gerektiren 
uygulamalar için idealdir.

 • Yüksek atalet
 • Entegre yüksek çözünürlüklü (24-bit) 
encoder

 • İzin verilebilir seviyedeki yüksek 
atalet oranlı yük momenti, büyük 
yüklere uygulanmasını mümkün kılar.

 • Büyük merkezi açıklık sayesinde 
kablo bağlantıları için daha fazla yer 
kazanılmış olur

Çekirdekli Dış Rotor

Ufak ürün kullanımı ve daha kısa imalat 
süresi gerektiren uygulamalar için ide-
aldir.

 • Orta atalet
 • Entegre yüksek çözünürlüklü (24-bit) 
encoder

 • Küçük rotor çapına sahip kompakt 
boyut

 • Daha fazla hız ve tork stabilitesi yük-
sek hızlı ve yüksek frekanslı konum-
landırma sağlar.

Çekirdekli İç Rotor

Hız dalgalanması olmaksızın pürüzsüz 
hareketler gerektiren uygulamalar için 
idealdir.

 • Düşük atalet
 • Entegre yüksek çözünürlüklü (24-bit) 
enoceder

 • Hızda herhangi bir dalgalanma 
olmaksızın elde edilen pürüzsüz 
işletim çekirdeksiz yapı sayesinde 
elde edilir

Çekirdeksiz, İç Rotor
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Direct Drive Motorlar

Sigma-7 Direct Drive Motorlar
YASKAWA Direct Drive sistemleri kompakt ebatlı olmalarına rağmen yüksek tork sunar. Sigma 7 
Servopack’ler, sürtünme ve güç dalgalanma kompansasyonu gibi yüksek performans fonksiyon-
larıyla birlikte birçok güçlü özelliğe sahiptir. Konstrüksiyon boyutunun, ağırlığın ve enerji tüketiminin 
azaltılmasına yardımcı olacak şekilde kayış  ya da dişli gibi güç aktarma cihazlarına gereksinim 
duyulmaz.



SGM7E
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Özellikleri
 • 200 V & 400 V için sunulmaktadır
 • 135 ila 7,560 N arası pik kuvvet
 • Opsiyonel su ile soğutma sistemi
 • Düşük güç dalgalanması

Özellikleri
 • 200 V için sunulmaktadır
 • 40 ila 3,000 N arası pik kuvvet
 • Manyetik çekim kuvveti olmaması, 
lineer hareket kılavuzlarının ömrünü 
uzatır ve gürültüyü en aza indirir

 • Çok düşük seviyede güç dalgalan-
ması

Özellikleri
 • 200 V için sunulmaktadır
 • 86 ila 5,400 N arası pik kuvvet
 • Hareketli ve sabit bileşenler 
arasındaki manyetik çekim kuvveti, 
lineer hareket yataklarına önceden 
yük bindirerek doğrusal kılavuzun 
sağlamlığını arttırmak için kullanıla-
bilir.

Demir çekirdekli lineer motorlar, yük-
sek pik kuvvetlerini son derece kom-
pakt tasarım ve düşük enerji tüketimi 
ile birleştirmektedir. Entegre sıcaklık 
kontağı ise ek güvenlik sağlamaktadır. 
Çok düşük güç dalgalanması ise has-
sas ve pürüzsüz hareketi temin eder. 
Servo sürücüdeki otomatik regülatör 
ayarlama özelliği, lineer motorun hızlı 
ve kolay bir şekilde devreye alınabi-
leceği anlamına gelmektedir.

SGLGW / SGLGM

SGLGW2 / SGLFW2
SGLFW/ SGLFM

Lineer Motorlar Ürüne Genel Bakış

Sigma-7 Lineer Motorlar
YASKAWA, hızı ve hassasiyeti arttırmak için lineer motorlu ürünleri ile performans konusundaki 
zorlukları daima aşma çabasındadır. Lineer motorlarımız çoğu otomasyon uygulamasında perfor-
mansı, güvenilirliği, hızı ve hassasiyeti artırmaktadır.
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Taşıma & Genel Uygulamalar

Toplama, Paketleme & Taşıma

MotoMINI 6-eksenli robot özellikle de küçük parçaların 
taşınması ve montajı için tasarlandı. Söz konusu robot üre-
tim hattınızın ebadını küçültür ve üretkenliğinizi artırır.

MotoMINI-Serisi 
Küçük. Hafif. Hızlı. 

Özellikleri
 •    Küçük ve hızlı

 • Hafif ve taşınabilir

 • Küçük parçaların elleçlenmesinde & montajında 
üstün performans

 • Minimum ayak izi 

 • Esnek konumlandırma

Özellikleri
 •   Yüksek hız

 • Kompakt boyut

MYS serisi montaj, küçük parçaların taşınması, kutu ambala-
jlama ve laboratuvar otomasyonu gibi uygulamalarda üstün 
performans sunar. Scara robotu, otomatikleştirilmiş mevcut 
işlemleri genişletmek için mevcut robot uygulamalarıyla ko-
layca entegre edilebilmektedir. Toplama ve yerleştirme ye-
teneği gerektiren çoklu proseslerden oluşan sistemler için 
uygundur.

MYS-Serisi
4-Eksenli Scara Robot

Teknik Veriler MYS-Serisi

Erişim 450 – 850 mm

Taşıma kapasitesi 6 – 10 kg

Eksen Sayısı 4

Teknik Veriler MotoMINI

Erişim 350 mm

Taşıma kapasitesi 0.5 kg

Eksen sayısı 6

Robotlar



MPX-Serisi
6-Eksenli Boyama Robotu 

Taşıma & Genel Uygulamalar

Boyama & Kaplama

GP-Serisi
Yüksek Hızlı, 6-Eksenli Robot

6 eksenli MOTOMAN MH serisi üniteler çeşitli uygulamalar 
için üstün performans sunan çok yönlü ve güçlü robotlardır. 
Söz konusu robotlar 600 kg’a kadar yüksek faydalı yük ve 
2.942 mm’ye kadar geniş hareket alanı sağlar. Bu değerler 
büyük ve ağır çalışma parçalarının taşınmasına imkan verir.

İçi boş bilekli MOTOMAN MPX serisi büyük döner atomizer-
leri barındıracak kadar güçlüdür. Proses kolu ve üstün yük 
kapasitesi, çok sayıda rengin etkin şekilde uygulanmasını 
sağlar. Son derece kompakt tasarımı sayesinde ise boya-
ma hücresi yer kazanmak için küçük ebatta tutulabilmiştir.

 •Öne Çıkan Özellikler
 • Yüksek boyama kalitesi
 • Optimize hale getirilmiş çalışma aralığı
 • Esmek montaj imkanı
 • Yerden tasarruf sağlar

Özellikleri
 • Yüksek hız
 • Son derece geniş ürün yelpazesi
 • Kompakt boyut
 • Kompakt ve güçlü

Teknik Veriler GP-Serisi

Erişim 532 – 2,942 mm

Taşıma kapasitesi 7– 600 kg

Eksen Sayısı 6

Teknik Veriler MPX-Serisi

Erişim 727 – 2,700 mm

Taşıma kapasitesi 5 – 15 kg

Eksen sayısı 6

Robotlar Ürüne Genel Bakış



Esnek Uygulamalar

Esnek Uygulamalar

Özellikleri
 •   Yüksek seviyede esneklik

 • Yüksek hız

 • Kompakt tasarımı sayesinde maksimum performans 
elde edilir

İnce ve güçlü yapıya sahip7 eksenli tek kola sahip MOTO-
MAN SIA robotu montaj, kontrol, makina desteği ve malzeme 
elleçleme gibi otomatik işlemler için mükemmel bir seçimdir. 
Yüksek bilek performansı ve dahili besleme kablolarıyla sun-
duğu devrimsel nitelikteki tasarımı üstün manevra esnekliği 
sağlar ve robotu kapalı alanlarda da kullanabilmesini mümkün 
kılar. Köşelerin etrafında kolayca hareket edebilir veya mak-
inanin iç kısmına erişebilir.

SIA-Serisi
7-Eksenli Yek Kollu Robot 

Özellikleri
 • Yüksek seviyede esneklik

 • Yüksek hız

 • Kompakt tasarımı sayesinde maksimum performans 
elde edilir

SDA, “insan benzeri” hareket esnekliği ve çabuk ivmelenme 
sağlayan, ince yapılı ve çevik, 15 eksenli çift kola sahip bir 
robottur. Yüksek seviyeli bilek performansı ve tamamen 
entegre besleme kablolarına sahip aktüatör tabanlı güçlü 
tasarımı sayesinde parça transferi, makina kullanımı, pake-
tleme ve eskiden sadece insanlar tarafından yerine getirile-
bilecek diğer taşıma işleri gibi çok çeşitli işlemler için son 
derece idealdir. Her iki robot kolu eşzamanlı olarak birlik-
te çalışabilir veya aynı anda ilgili görevleri bağımsız olarak 
gerçekleştirebilir. Son derece az yer kaplaması nedeniyle 
dar alanlarda işletilebilir ve bu sayede yer tasarrufu sağlar.

SDA-Serisi
15-Eksenli Çift Kollu Robot 

Teknik Veriler SDA-Serisi

Erişim 854 – 1,313 mm

Taşıma kapasitesi 5 – 20 kg

Eksen sayısı 15

Teknik Veriler SIA-Serisi

Erişim 559 – 1,485 mm

Taşıma kapasitesi 5 – 50 kg

Eksen Sayısı 7

Robotlar
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Ark kaynağı robotları

Özellikleri
 •    Hızlı, esnek ve güçlü

 • Yüksek dinamik performans

 • Nokta kaynağı, makina yönelimi ve malzeme 
elleçlemesi için uygundur

6-eksenli MOTOMAN AR/MA/MH robotları son derece zorlu 
koşullarda en iyi sonuçları elde etmek üzere geliştirildi. Bu 
robot özellikle de çok zorlayıcı olan ark kaynağı uygulama-
larında üstün sonuçlar vermektedir.
Üstün kablo besleme sistemi sayesinde içeriden geçirilen 
kablolar ve 727 mm ile 3,124 mm arasında değişen çalışma 
aralıkları kaynak kalitesini fark edilir derecede yükseltmek-
tedir. 
Taşıma kapasitesi ise 6 kg ila 25 kg arasındadır. Çok hassas 
izleme sistemi ve entegre besleme hatları sayesinde çalışan 
parçalarla ve ortamdaki diğer robotlarla çarpışmalar önlenir 
ve ayrıca torç hortumunda aşınma en aza indirilir. Hızlı hare-
ket sekansları sayesinde kaynak döngü süreleri en aza iner.

AR / MA / MH-Serisi 
Kaynak Robotları 

Teknik Veriler MA-Serisi

Erişim 727– 3,124 mm

Taşıma kapasitesi 6-25  kg

Eksen sayısı 6 

Robotlar

Punta kaynağı robotları

MOTOMAN ES çok yönlü ve yüksek  hızı bir robottur. Bu 
özellikleriyle punta kaynağı, malzeme taşıma, makina ve 
pres beslemede üstün performans sunmaktadır. ES robot 
son derece geniş bir çalışma yelpazesi ve yüksek atalet 
dereceleri sağlamaktadır. Hızlı eksenel hızlar ve iyi bir hızlan-
ma sayesinde döngü süreleri azalı ve üretim artar. Kompakt 
ve ince tasarımı sayesinde kapalı alanlara rahatlıkla ulaşır ve 
sistem üretkenliğini yükseltir.
 
MOTOMAN VS100 eşsiz ve ine bir tasarıma sahiptir. Bu 
sayede de otomotiv alanında punta kaynağı uygulamalarını 
optimize eder.  Endüstrinin ilk 7-eksenli robotu olup, çok 
esnek bir hareket yelpazesi sunmaktadır.

ES- / MS- / VS-Serileri 
6- & 7-Eksenli Kaynak Robotları 

Teknik Veriler ES- / MS- / VS-Serileri

Erişim 2,236 – 3,140 mm

Taşıma kapasitesi 80 – 210 kg

Eksen sayısı 7

Özellikleri
 • Yüksek seviyede hassasiyet

 • Yüksek hız

 • Kompakt boyut

Ürüne Genel Bakış 



RobotlarRobotlar

Özellikleri
 • Minimum ayak izi

 • Ani hızlanma ve yüksek hız verimliliği artırmaktadır 

 • Maksimum esneklik için opsiyonel görüş ve konveyör 
izleme sistemi

Özellikleri
 •    Kompakt tasarım

 • Yüksek seviyede hızlanma

 • İçeriden geçirilen kabloları sayesinde hortum paketinin 
dayanıklılığı oldukça artırılmıştır

Paletleme Robotları

Taşıma, Toplama, Paketleme

MPP 3- & MPK-Serileri 
Toplama & Yerleştirme Robotları 

4-eksenli yüksek hızlı MOTOMAN MPP3 paralel kinematik 
sistem ile donatılmış olup delta tasarımın hızını yüksek faydalı 
yük kapasitesi ve büyük çalışma aralığı ile birleştirmektedir.
MOTOMAN MPK yüksek hızlı ve 5-eksenli bir toplama robotu 
olup gıda taşıma, toplama işlemlerinde, ambalajlamada ve 
diğer yüksek hızlı malzeme elleçleme işlemlerinde üstün per-
formans ve güvenilir çalışma sunmaktadır.

Yenilikçi, 4-eksenli paletleme robotu MPL tamı tamına 
800 kg’lık faydalı yük sunmakta olup ani hızlanma ve 
yüksek eksen hızı değerleri sayesinde dinamik bir taşıyıcı 
ünitedir. Bir başka önemli kriter ise çok fazla alan gerek-
tirmemesidir. 

MPL-Serisi
4- & 5-Eksenli Paletleme Robotları 

Teknik Veriler MPP3- & MPK-Serileri

Erişim 860 – 1,893 mm

Taşıma kapasitesi 3 – 50 kg

Eksen sayısı 4 – 5

Teknik Veriler MPL-Serisi

Erişim 2,061 – 3,159 mm

Taşıma kapasitesi 80 – 800 kg

Eksen sayısı 4 – 5
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RobotlarRobot Genel Bilgileri | Robot Overview
YRC1000 / YRC1000micro

Tașıma & Montaj | Handling & Assembly

GP-Serisi | GP-Series

GP7 GP8 GP12 GP25-12 GP20HL GP25 GP35L GP50 GP88

YRC1000
YRC1000micro

YRC1000
YRC1000micro

YRC1000
YRC1000micro YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000

6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 8 12 12 20 25 35 50 88

± 0.03 ± 0.02 ± 0.06 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.06 ± 0.07 ± 0.07 ± 0.07

927 727 1440 2010 3124 1730 2538 2061 2236

34 32 150 260 560 250 600 570 630

1 1 1.5 2 4 2 4 4 4

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

F, W, C,
eğim/tilt  

YASKAWA 
Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue 

YASKAWA YASKAWA YASKAWA YASKAWA YASKAWA YASKAWA YASKAWA YASKAWA 

GP7

927

GP8

727

GP12

1440

GP25

1730

GP25-12

2010

GP280

2446

GP400

2942

GP600

2942

GP20HL

3124

GP165R

3140

GP200R

3140

Teknik Bilgiler

Technical Data

Industrial robot controller
Endüstriyel Robot Kontrol Ünitesi

Controlled axes
Eksen Sayısı

Max. payload * 
[kg]

Repeatability
[mm]

Max. working range R
[mm]

Weight
[kg]

Power supply, average [KVA]

Mounting option **

Colour

Maks. Tașıma Kapasitesi *

Tekrarlanan Pozisyon
Hassasiyeti

Maksimum Erișim R

Ağırlık

Güç Tüketimi, Ortalama

Montaj Seçeneği **

Renk



RobotlarRobot Genel Bilgileri | Robot Overview
YRC1000 / YRC1000micro

Tașıma & Montaj | Handling & Montage   

GP-Serisi | GP-Series GP-Shelftype-Serisi | GP-Shelftype-Series

GP110 GP180-120 GP180 GP215 GP225 GP250 GP280 GP400 GP600 GP165R GP200R GP400R

YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

110 120 180 215 225 250 280 400 600 165 200 400

± 0.07 ± 0.2 ± 0.05 ± 0.2 ± 0.05 ± 0.2 ± 0.05 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.5

2236 3058 2702 2912 2702 2710 2446 2942 2942 3143 3140 3518

660 1090 1020 1340 1080 1345 1300 2840 3035 1760 1830 3560

5 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 7

F F F F F F F F F Shelf-
mounted

Shelf-
mounted

Shelf-
mounted

YASKAWA 
Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue Mavi/Blue 
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GP35L
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GP88

2236

GP110

2236

GP180-120
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GP7 FGG

927

GP8 FGG

727

GP12 FGG

1440

GP25 FGG
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GP50 FGG
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GP400R

3518

Scale
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 launam resu ni margaid daol eeS :sliateD *  Detaylar : Kullanım kılavuzunda yük diyagramına bakınız  |

 ** F = Floor | Zemin, W = Wall | Duvar, C = Ceiling | Tavan
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Robotlar

Tașıma & Montaj | Handling & Assembly 

GP FGG-Serisi | GP FGG-Series (Gıda Sınıfı Yağ | Food Grade Grease) HC-Serisi | HC-Series 

GP7 FGG GP8 FGG GP12 FGG GP25 FGG GP50 FGG GP180 FGG HC10 HC10DT MotoMINI

YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000
YRC1000micro YRC1000micro

6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 8 12 25 50 180 10 9 0.5

± 0.03 ± 0.02 ± 0.06 ± 0.06 ± 0.07 ± 0.2 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.02

927 727 1440 1730 2061 2702 1200 1200 350

34 32 155 265 570 1020 47 48 7

1 1 1.5 2 4 5 1 1 0.5

F, W, C,
eğim/tilt

F, W, C,
eğim/tilt

F, W, C,
eğim/tilt

F, W, C,
eğim/tilt
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eğim/tilt F F, W, C,

eğim/tilt
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F, W, C,
eğim/tilt
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Mavi/Blue 
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1200
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GP215

2912
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GP180 FGG
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Robot Genel Bilgileri | Robot Overview
YRC1000 / YRC1000micro
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Robot Genel Bilgileri | Robot Overview
YRC1000 / YRC1000micro



AR900
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AR1440
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AR3120

3124

PL500

3159

Teknik Bilgiler

Technical Data

Packaging & Palletising

Kaynak & Kesme | Welding & Cutting

AR-Serisi | AR-Series

PL500 AR700 AR900 AR1440 AR1730 AR2010 AR1730 AR3120

Industrial robot controller
Endüstriyel Robot Kontrol Ünitesi

YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000

Controlled axes
Eksen Sayısı

4 6 6 6 6 6 6 6

Max. payload * 
[kg]500 8 7 12 25 12 25 20

Repeatability
[mm]± 0.5 ± 0.02 ± 0.03 ± 0.06 ± 0.06 ± 0.08 ± 0.06 ± 0.15

Max. working range R
[mm]3159 727 927 1440 1730 2010 1730 3124

Weight
[kg]2390 32 34 150 250 260 250 560

Power supply, average [KVA]8 1 1 1.5 2 2 2 2

Mounting option **F F, W, C,
eğim/tilt  eğim/tilt  eğim/tilt  eğim/tilt  eğim/tilt  eğim/tilt  eğim/tilt  

F, W, C, F, W, C, F, W, C, F, W, C, F, W, C, F, W, C,

Colour
YASKAWA YASKAWA

Mavi/Blue Mavi/Blue 
YASKAWA
Mavi/Blue 

YASKAWA
Mavi/Blue 

YASKAWA
Mavi/Blue 

YASKAWA
Mavi/Blue 

YASKAWA
Mavi/Blue 

YASKAWA
Mavi/Blue 

Maks. Tașıma Kapasitesi *

Tekrarlanan Pozisyon
Hassasiyeti

Maksimum Erișim R

Ağırlık

Güç Tüketimi, Ortalama

Montaj Seçeneği **

Renk

Paketleme & Paletleme

Robot Genel Bilgileri | Robot Overview
YRC1000 / YRC1000micro

 launam resu ni margaid daol eeS :sliateD *  Detaylar : Kullanım kılavuzunda yük diyagramına bakınız  |

 ** F = Floor | Zemin, W = Wall | Duvar, C = Ceiling | Tavan

Robot Genel Bilgileri | Robot Overview
YRC1000 / YRC1000micro
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Robot Çevre Ekipmanları

V2-500D3

RWV2

HTC

SPB

B2L/B2C
 

TR-1000 DK 

MT1 R2L/R2C B1L/B1C 

T

WD

H

WG

G

WH

HSB

RWV2 Compact

RWV3

H2-500D3

RWV4

Çok İstasyonlu Döner Tablalar

Tahrik Kafası

L-Tipi

Eğme-Döndürme

Pozisyonerler

YASKAWA pozisyonerler özellikle robot kaynak 
uygulamalarında rakipsiz performans gösterir. Ultra 
hızlı, doğru ve kolay programlanabilirler.



Robot Çevre Ekipmanları

HD Serisi

TSG Serisi

TSL Serisi VST dönme tabanı

Raylar

Özel Kapatma Ünitesi

Kızaklar (Gantry)

Robot çalışma alanlarını genişletmek üzere geliştirilmiş ve robot kontrol ünitesine entegre edilmiştir.

Hassas ve güçlü hidrolik, servo hidrolik, servo elektrikli kapatma üniteleri

Robotun çalışma alanı mükemmel doğrulukla 
genişletilir ve robot kontrol sistemiyle tam entegredir.
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SLIO I/O sistemi son derece modüler 
olup, aynı zamanda çok kompakttır. 
Bu ünite, merkezi olmayan otomasyon 
görevleri için tasarlanmıştır. Dahili ver-
iyoluna sahip arayüz modülü bu üni-
tenin temelini oluşturur; bu veriyoluna 
64 adede kadar modül bağlanabilir. 
Arayüz modülü, PROFINET, EtherCAT, 
Ethernet IP, Modbus TCP, MECHA-
TROLINK-III, PROFIBUS, CANopen 
ve DeviceNet gibi sayısız endüstriyel 
haberleşme sistemi ile sunulmaktadır. 
Daha yüksek seviyedeki bir siste-
me entegrasyon cihaz tanım dosyası 
aracılığı ile yapılır.

4.3” ila 12.1” TFT-Ekrana, Windows 
Gömülü CE 6.0 işletim sistemine ve 
Movicon 11 görselleştirme sistemine 
sahip VIPA professionalPanel’ler 
üniversal olarak kullanılabilir.
 
4.3”, 7” ve 10” ekran boyutlarına sa-
hip yeni VIPA panel serisi cloudPan-
el ve smartPanel üniteler yepyeni 
tasarımlarıyla otomasyon pazarına 
yeni bir soluk getirmekle kalmıyor aynı 
zamanda birçok yeni özelliği de kul-
lanıcılarına sunuyor. Şirket, geliştirme 
çalışmaları sırasında, bulut, WebVisu 
ve benzeri gibi gelecekteki teknolojil-
ere odaklandı.

VIPA Dokunmatik 
Paneller

VIPA PanelPC’ler
10,1”, 15,6” ve 21,5” ekran boyut-
larına sahip VIPA PanelPC’ler, en 
gelişmiş performansa sahip endüstri-
yel PC’lerin bir kombinasyonudur. Söz 
konusu ünite optimum görüntüleme 
seçeneklerine sahip bir dokunmatik 
panele sahiptir. Bu amaçla gereksinim 
duyulan performans Intel Celeron dört 
çekirdekli işlemci tarafından sağlan-
maktadır. Söz konusu işlemci, isteğe 
bağlı olarak, Windows Standard 7 veya 
Windows Compact 7 işletim sistemi ile 
sunulmaktadır. Ayrıca, Movicon 11.5 
Runtime ve görselleştirme için de Edi-
tor bulunmaktadır.

I / O- / İşletim ve 
İzleme Sistemleri

VIPA SLIO 
I / O-Sistemi

Ürüne Genel Bakış
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5 veya 8 portlu Ethernet Switchleri 
10 / 100M, tam- / yarım dubleks ve 
otomatik MDI / MDIX tanıma özelliğine 
sahip RJ45 portlu IEEE 802.3 / 802.3u 
/ 802.3x’i destekleyen giriş seviye-
si modelleri yönetilmez niteliktedir. 
PROFINET ağları için 5 veya 8 port-
lu Yönetilebilir PROFINET switchleri 
mevcuttur.

PROFIBUS repeater ailesi PROFIB-
US DP kurulumları için son derece 
gelişmiş, esnek ve sağlam ağ unsur-
larından oluşmaktadır. Bu da uzun pek 
çok kullanıcılı destek hatlarının ve yıldız 
/ ağaç biçimli segmentlerin uygula-
nabilmesine imkan vermektedir.

Tele-servis modülleri, tıpkı bizzat 
tesiste bulunuyormuşsunuz gibi 
dünyanın herhangi bir yerindeki mak-
inanize ve tesislerinize erişim ola-
nağı sağlar. Modüller bütün modern 
iletişim sistemlerine yönelik olarak 
tasarlanmıştır.

VIPA Endüstriyel 
Haberleşme Sistemi

VIPA Endüstriyel 
Ethernet

VIPA Uzaktan 
Erişim

Aksesuarlar ve Ağ Oluşturma 
Çözümleri
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