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DISPLEJ SE ZMENOU BAREV
Jasná informace o stavu procesu

Advanced Industrial Automation

Omron je v současnosti
JEDINOU společností, která
poskytuje široký sortiment
panelových přístrojů vybavených displejem
podporujícím změnu barev. Díky této jedinečné
funkci znázorňuje barva hodnoty procesu stav
procesu. Změnou zelené barvy displeje na
červenou a naopak upozorňuje na výstražné stavy.
Barvy displeje lze předem naprogramovat, aby se
měnily, pokud dojde k výstraze, při dosažení
přednastavené hodnoty nebo při dosažení
hodnoty, která je mimo přednastavené mezní
hodnoty. Stav procesu nyní může pohotově určit
kterákoli obsluha. A navíc je každý krystalicky
čistý displej jasně čitelný za všech světelných
podmínek a v širokém zorném úhlu.

Touto funkcí jsou vybaveny následující produkty:
Regulátory teploty E5CN, indikátory s dvoubarevnou
indikací na displeji K3GN a K3MA, digitální časovače
H5CX a digitální čítače H7CX.
Vlastnosti všech panelových přístrojů:
• jasné, zřetelné zobrazování díky vyspělému displeji,
• soulad se všemi obecnými předpisy,
• prachotěsné a vodotěsné čelní panely (IP66).

K3GN

Panelová měřidla řady K3MA
• malé rozměry – hloubka pouhých 80 mm,
• velký výběr funkcí pro zpracování,
• přepínače na čelním panelu pro snadné
programování.
K3MA

Časovače a čítače H5CX a H7CX
• široká možnost využití,
• snadné programování,
• ergonomická klávesnice na čelním panelu.

H7CX
H5CX

Multifunkční měřiče procesů K3GN
• podpora všech standardních procesních signálů,
• široký výběr možností pro změnu měřítka,
• volitelná komunikace RS-485.
E5CN

Podpůrný software

Regulátory teploty E5CN

K dispozici je softwarový balík pro konfiguraci a kontrolu. Je určen
k použití s jednotkami řízení teploty (E5CN) a multifunkčními měřiči
procesů (K3GN) od společnosti OMRON.

• dva displeje,
• pro tepelné a chladicí aplikace,
• nastavení parametrů z počítače.
Volitelné:
• komunikace RS-485,
• vstup události,
• alarm detekce přerušení topného obvodu.

Typické účely použití
Funkci změny barvy displeje lze použít pro tyto aplikace:
• V oblasti čerpadel a ventilů ke kontrole, zda je ventil otevřen nebo
zavřen a zda je čerpadlo funkční.
• Jako výstražný indikátor určitého stavu procesu.
• V peci k indikaci ustálení procesu.
• K upozornění na stav nečinnosti zařízení.
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Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální
pozornost společností Omron Europe BV, jejich poboček
a partnerských společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost
informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si právo
dokumentaci kdykoli a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.
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