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Giriş 

Bu dökümanda NJ/NX serisi Ethernet/IP haberleşmeli PLC ile NX-EIC202 Ethernet/IP  

arasında haberleşmenin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. 

Uygulama kullanılan ürünler aşağıdaki listede belirtilmiştir:  

 

• NJ501-1300 PLC  

• NX-EIC202 Ethernet IP Coupler 

 • HUB ve Ethernet Bağlantı Kabloları 

• 24V Güç Kaynağı 

• USB Bağlantı Kablosu 
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NX-EIC202 Ayarlarının Yapılması 

NX-EIC202 kuplörün yanına takılan ek modüller için çeşitli ayarların yapılması gerekir. 

Konfigurasyon oluşturmadan önce kablo bağlantısı ve Dip Switch ayarları yapılır. Kablo 

bağlantı şeması aşağıdaki görselde gösterilmiştir. 

 

NX-EIC202 coupler’ın IP adresi PLC IP adresi ile aynı ağ sınıfında olacak şekilde 

ayarlanır. NX-EIC202 Ethernet IP coupler’ın IP adresini değiştirmek için aşağıdaki 

bağlantıda bulunan dökümanı referans alabilirsiniz: 

• https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NX-EIC-IP-adresi-

degistirme_Network_Configrator.pdf 

Bu çalışmada NX-EIC202 Coupler’ın IP adresi 192.168.250.1 olarak ayarlanmıştır. Buna 

karşılık olarak Rotary Switchler ile Node ID ayarlanır. (IP adresinin son hanesi.)  

Matematiksek bir formül oluşturmak gerekirse; 

[(16^0)*(SW yönü)] + [(16^1)*(SW yönü)] = Node ID (IP adresinin son hanesi) 

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NX-EIC-IP-adresi-degistirme_Network_Configrator.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NX-EIC-IP-adresi-degistirme_Network_Configrator.pdf


[Omron Teknik Destek]  NJ/NX PLC ve NX-EIC202 Ethernet IP Haberleşmesi 

“At work for a better life, a better world for all…” 
3 

NX-EIC202 coupler için konfigürasyon ayarlarının yapılması aşağıda anlatılmıştır. Örnek 

konfigürasyon şu şekilde oluşturuluştur: 

• 1 Adet NX-EIC202 (Ethernet / IP Coupler)  

• 1 Adet NX-ID4342 (Dijital giriş ünitesi) 

• 1 Adet NX-OD4246 (Dijital çıkış ünitesi)  

Öncelikle, Sysmac Studio programı başlatılarak “New Project” menüsüne gelinir. 

Category bölümünden “Slave Terminal” ve Device Type bölümünden “Ethernet/IP 

Coupler” seçilirerek proje başlatılır. 

 

Sysmac Studio programında proje başlatıldıktan sonra, coupler USB kablosu ile 

bilgisayara bağlanılarak “Online” olunması gerekir. Kuplöre bağlanmak için 

“Configurations and Setup” bölümü açılarak bağlanmak istenen kuplör bulunur ve sağ 

tıklanarak USB menüsünden “Online” seçeneği seçilir. 
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Coupler’a bağlantı yapıldıktan sonra açılan sayfada kuplör üzerine sağ tıklanır ve açılan 

menüden “Compare And Merge With Actual Unit Configuration” seçeneği seçilir ve 

kuplöre bağlı olan ek üniteler otomatik olarak algılanır. 

 

Ek modüller bulunduktan sonra “Apply actual unit configuration” butonuna basılır ve 

gerekli değişiklikler uygulanır. NX kuplöre bağlı olan tüm modüller tanıtılmış olur. 
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Son olarak oluşturulan configrasyonu göndermek için daha önce anlatıldığı şekilde 

bilgisayardan coupler’a bağlanılır ve daha sonra kuplör üzerine sağ tıklanarak “Transfer 

to Coupler” seçeneği seçilir. 

 

PLC ile Coupler arasında haberleşme esnasında alınacak veya gönderilecek dataların 

boyutunu öğrenmek için Coupler’a sağ tıklanarak ‘’Display I/O Allocation’’ kısmı açılır. 

 

Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi dataların boyutu 4 byte Inputs, 2 byte Outputs 

şeklindedir. 
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Sysmac Studio’da Değişkenlerin Oluşturulması 

Öncelikle Sysmac Studio’da bir proje oluşturulur ve IP adresi ayarları yapılır. PLC’nin IP 

adresi Ethernet IP Coupler ile aynı ağ geçidinde olmalıdır. 

PLC ve Coupler arasında veri alışverişi yapabilmek için değişkenleri global variables 

olarak tanımlamamız gerekir. Bu projede kullanılacak değişkenlerin listesi aşağıdaki 

gibidir. 

 

Burada önemli kısım değişkenin Input veya Output olmasına ilişkin “Network Publish” 

edilmesidir. 

Sysmac Studio’da Ethernet/IP Ayarları  

Sysmac Studio’da Ethernet/IP ayarlarını gerçekleştirmek için tool(araç) bulunmaktadır. 

Bu tool’u açmak için sysmac studio üst menüsünden tools menüsüne gelinir ve açılan 

menüden Ethernet/IP Connection Settings’e tıklanır. 
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Ethernet/IP Tool’u açıldıktan sonra Ethernet/IP port settings’e çift tıklanır. Yeni açılan 

pencere tag’leri yani değişkenleri tanımlandığı penceredir. Burada Tag Set bölümünde 

input ve output tagler tanımlanır. Bunun için input bölümünde “Registration All” seçeneği 

tıklanır ve tagler register edilir. 

 

Register edilen değişkenler Tag set kısmına gelir ve kontrolcüye bu kısımdan da Transer 

edilmesi gerekir. 
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Tag Set ayarlarının ardından Ethernet/IP Connection Settings’e gelinir ve connection 

sayfası açılır. 

Connection sayfasına gelindiğinde toolbox sekmesinin target device bölümünde 

haberleştirilecek IP adresler listelenmektedir. Bağlantı kuracağımız IP adresini seçip 

sürükleyerek connection sayfasına eklenir. 

 

Connection sayfasına haberleşilecek IP adresini ekledikten sonra target variable, size ve 

Originator variable eklenir; bağlantı ayarlarını kontrolcüye transfer edilir. 
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Ayarlar tamamlanıp kontrolcüye gönderildikten sonra kontrolcü kapatılıp açılır ve eğer 

hata yok ise haberleşme sağlanmış demektir. Ayarlar kontrolcüye gönderilirken dikkat 

edilmesi gereken bir başla nokta vardır: 

Projeden kontrolcüye transferi gerçekleştirirken yazılım, transferi daha hızlı 

gerçekleştirmek için Ethernet/IP bağlantı ayarlarını gönderme gibi bir seçenek sunar ve 

bu seçenek işaretli olarak gelir. Yapılan Ethernet/IP değişikliklerini kontrolcüye 

uygulamak için bu işaretin kaldırılması gerekir. 

 

Haberleşmenin sağlanıp sağlanmadığını Sysmac Studio üzerinden kontrol edilebilir. 

Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini görüntülemek için 

sysmac studio’da tools menüsünden Ethernet/IP connection settings’e gelinir. Açılan 

pencerede Built-in Ethernet/IP Port Settings’e sağ tıklanır ve monitör seçilir. Eğer burası 

mavi veya yeşil olması haberleşmenin sağlandığı anlamına gelir. 
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Deneme  

Haberleşme başarılı bir şekilde kuruldu ise değişkenler kullanıcı programında istenildiği 

gibi kullanılır. Değişkenlerin durumunu izlemek için ise Sysmac Studio’da View 

menüsünden watch tab page seçilir. 

 

Watch(project)’e izlenecek değişkenler girilir. 0, 3 ve 4. Çıkışlar aktif edilir. 

 

NX-EIC202 Ethernet/IP Coupler’a takılı çıkış modülü üzerinde aktif edilen değişkenlerin 

led’lerinin yandığı görülür. 

 


