D e n nye g e n e ra t i o n a f tav l e ko m p o n e n te r

DISPLAY MED FARVESKIFT
Krystalklar processtatus

Advanced Industrial Automation

Omron tilbyder som de eneste
på markedet en lang række
frontmonterede digitale
tavlekomponenter med betingelsesstyret
display-farveskift. Med denne unikke funktion kan
farven på procesværdien visualisere status af den
pågældende proces. Den advarer om alarmstatus
ved at ændre displayfarven fra grøn til rød eller
omvendt. Displayfarven kan forudprogrammeres
til at skifte i en alarmsituation, når setværdien
opnås, eller når en værdi ligger udenfor det
ønskede område. Derved kan alle medarbejdere
aktivt overvåge og informere om kritiske
situationer. Ydermere kan hvert enkelt af de
krystalklare displays aflæses under alle
lysforhold og fra alle vinkler.

Omron tilbyder følgende produkter med denne
funktion: E5CN temperaturregulatorer, K3GN og
K3MA panelmetre, H5CX digitale timere og H7CX
digitale tællere.
Alle disse produkter tilbyder:
• Klar og tydelig aflæsning takket være det
højteknologiske LCD-display
• Overensstemmelse med alle relevante godkendelser
• Støv- og vandtætte fronte (IP66)

K3GN

K3MA panelmetre
• Kompakt - kun 80 mm dyb
• Bredt udvalg af funktioner
• Brugervenlig programmering vha. knapper
på frontpanel

K3MA

H5CX timere og H7CX tællere
H7CX

• Velegnet til mange forskellige applikationer
• Enkel programmering
• Ergonomiske knapper på frontpanel

H5CX

K3GN multifunktionelt panelmeter
E5CN

• Understøtter alle standard processignaler
• Yderst skalérbar
• Mulighed for RS-485-kommunikation

Software

Display-farveskift er bl.a. ideel:
• I en pumpe- og ventilapplikation til at overvåge, om ventilen
er åben eller lukket, og om pumpen er i drift eller ej.
• Som alarmindikator, der viser en bestemt processtatus.
• Til at registrere når diverse udstyr er i tomgang.

• Tofarvet display
• Til opvarmings- eller nedkølingsapplikationer
• Parameterindstilling via PC
Tilbehør:
• RS-485-kommunikation
• Event input
• Alarm ved overophedning
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Typiske applikationer

E5CN temperaturregulatorer

Selvom vi gør alt for at være perfekte, stiller Omron Europe BV og
tilhørende datterselskaber ingen garantier for eller fremsætter ikke
erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af de oplysninger,
der er beskrevet i dette dokument. Vi forbeholder os retten til til hver
en tid at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Omron tilbyder desuden en softwarepakke til konfiguration og
overvågning, der er specielt designet til brug sammen med Omrons
temperaturregulatorer (E5CN) og multifunktionelle panelmetre (K3GN).

