REGULERINGSLØSNINGER

Temperatur- og processtyring

Førende på markedet inden for temperaturstyringsteknologi

Hvert halve minut sælges der en Omrontemperaturregulator et eller andet sted
i verden. Døgnet rundt, hele ugen…

Nummer ét i verden inden for fremstilling
af instrumenter til temperaturstyring med
et globalt netværk, der garanterer, at vi
er tæt på vores kunder.



Omron gør avanceret teknologi enkelt!
Analoge parametre som f.eks. temperatur, tryk og luftfugtighed
er muligvis enkle koncepter, men at kontrollere dem i dagens
komplekse industriprocesser, som er underlagt den konstante
efterspørgsel efter stadig større procesoptimering, kan være alt
andet end enkelt. Det er her, Omron kan hjælpe dig.
Som verdensberømt specialist inden for temperaturstyring og
andre instrumenter til styring af analoge parametre er vi på
nuværende tidspunkt den eneste virksomhed, der på verdensbasis tilbyder en komplet række controllere – lige fra dem, der yder
basiskontrol, til avancerede højhastighedscontrollere med høj
opløsning og flere loops, og til fuldt integrerede instrumenter,
der tilbyder PLC-baseret processtyring. Alle med vægt på enkelhed.

Enkelhed i installation, enkelhed i opsætning og enkelhed i drift.
Du må dog ikke lade dig narre af denne åbenlyse enkelhed. Inde i
Omron-controllernes kompakte og robuste huse finder man noget
af den mest avancerede teknologi i verden. For eksempel display
med farveskift og høj synlighed, som er baseret på den nyeste
LCD-teknologi og vores unikke 2-PID-styring, der løfter PID-styring
(PID – Proportional, Integral, Derivative) til et højere niveau, der
yder fremragende reaktion på forstyrrelser og sikrer stabilitet.
Og ligesom vores prisvindende gradiente temperaturstyring GTC
(Gradient Temperature Control) til styring af 2-dimensionelle temperaturprofiler.
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Temperatur- og processtyring

Grundlæggende løsninger

Løsninger til generelle formål

Når der kræves enkel, diskret temperaturstyring og -overvågning,
er vores regulatorer K8AB-TH, E5C2 eller E5CSV den bedste løsning. Modulerne har grundlæggende styringsfunktioner med:
temperaturalarm, enkel ON/OFF-regulering eller PID-regulering
med enkelt loop.

Til de fleste reguleringsapplikationer vil du normalt finde den
ideelle løsning i vores E5_N-regulatorserie, som fås i fire DINstørrelser til tavlemontering. Som tavlemodel tilbyder vi CelciuX°,
og alle disse værktøjer giver pålidelig styring, selv under de mest
krævende industriforhold.

Typiske anvendelser:

Typiske anvendelser:

•

Beskyttelse af din varmeapplikation

•

Pakkeapplikationer

•

ON/OFF-kedelvarmekontrol

•

Plaststøbning

•

Stegning og bagning

•

Laboratorieovne og keramiske ovne

•

Forseglings- og andre pakkeapplikationer

•

Industri ovne (lodning)

PLC-loop
E5_R
E5_K

PLC-baseret
Flere loops
Enkelt loop

Avanceret

Hybrid


I alle industrielle processer udgør den præcise styring af analoge enheder såsom temperatur,
tryk, fugtighed og flowhastighed et afgørende led i kæden – uanset om det er af hensyn til
sikkerhed, kvalitet eller effektivitet. Vores løsninger kan inddeles i 4 kategorier: grundlæggende, universal, avanceret og hybrid.

Avancerede løsninger

Hybride løsninger

Til krævende applikationer, der kræver fleksibilitet for ind- og
udgangene, programmerbar styring og netværksunderstøttelse,
kan du vælge blandt vores udvalg af avancerede løsninger med
enkelt loop og flere loops. De omfatter E5_K-serien med en
enkelt loop og E5_R-serien med en enkelt loop eller flere loops.

Eftersom sekvensbaserede systemer også regelmæssigt skal
anvendes til analog loop-styring, er det ofte en god idé at integrere
det analoge loop i PLC‘en. For at opfylde dette behov har vi kombineret vores knowhow inden for både diskrete analoge styringsløsninger og PLC-baseret styring og udviklet en serie af hybride
løsninger.

Typiske anvendelser:

Typiske anvendelser:

•

Varmebehandlingsovne

•

Pakke- og plastmaskiner

•

Føde- og drikkevareproduktion

•

Vandbehandling

•

Steriliseringsapparater

•

Anlæg til vinproduktion

•

Bilindustrien og halvledere

•

Klimakamre

K8AB-TH & E5C2 – Standardtemperaturstyring

Hurtig installation, intuitiv drift



K8AB-TH og E5C2 er den perfekte løsning til standardapplikationer, herunder alarmovervågning og simpel ON/OFF-styring.
K8AB-TH − beskyt din varmeapplikation
K8AB-TH er et temperaturovervågningsrelæ, hvor både temperaturalarmfunktion og ON/OFF-temperaturstyring er inkorporeret.
Enheden er udviklet specielt til overvågning af unormale temperaturer for at forhindre for store temperaturstigninger og for at
beskytte udstyr. Den er integreret i et tyndt, pladsbesparende
hus med en bredde på blot 22,5 mm, som er egnet til montering
på en DIN-skinne. K8AB-TH er også exceptionel nem at konfigurere med funktioner, der indstilles ved hjælp af en DIP-switch og
en alarmtærskel, der indstilles direkte ved hjælp af drejeomskiftere foran. Enheden indeholder flere indgange med understøttelse
til både termoelementer og PT100-sensorer. Til alarmudgangen

hører et omskifterrelæ, og i modsætning til mange andre sammenlignelige overvågningsrelæer indeholder K8AB-TH også en
udgangsspærrefunktion (knap på front og/eller ekstern) til
nulstilling af spærre, SV-beskyttelse og valg mellem fejlsikker/
ikke-fejlsikker relædrift.
E5C2 − det kan ikke blive nemmere
I E5C2-serien af kompakte temperaturregulatorer er der inkorporeret ON/OFF-styring og proportional-derivativ-styring (PD-styring) med en manuel nulstillingsfunktion. Serien giver mulighed
for at vælge mellem et type J- eller K-termoelement, PT100 og termostatindgange, samt relæ- og spændings(puls)udgange. E5C2
giver mulighed for montering af DIN-skinne og frontpanel – du
skal blot vælge mellem et af de tilgængelige 8-bens plug-in-stik.

F o r d e l e v e d K 8 A B -T H

• DIP-switch, der gør det nemt at konfigurere multi
indgangen til sensor typen.
• Kun 4 applikationsspecifikke modeller, højt og
lavt temperaturområde, 24 V eller 100-240 V
• Tynd, kompakt (22,5 mm bred) pladsbesparende
DIN-skinne og panelmontering
• Udgangsrelæ af omskiftertypen, med eller uden
spærre, kan nulstilles eksternt eller via knap
foran
• Selvbeskyttelse mod strøm- eller enhedsfejl
takket være den mulige relæfejlsikringstilstand
• LED-alarmindikator til alarm- og SV-beskyttelsesstatus

Beskyt din varmeapplikation
Hvis en temperatursensor beskadiges, eller SSR-enheden
kortsluttes i en ovn, kan regulatoren ikke stoppe temperatur
stigningen. En intern alarm kan hjælpe, men der er stadig
risiko for at regulatoren ikke virker. Denne risiko fjernes ved
at opbygge en redundans med K8AB-TH-alarmenheden, som
automatisk kan slukke for strømmen til ovnen.


Undgå overopvarmning i kabinetter

Fordele ved E5C2

På grund af varmeafledningen i SSR‘erne kan temperaturen
i kabinettet overstige den temperatur, hvor der garanteres
effektiv drift. Den simple ON/OFF-styring i K8AB-TH kan
beskytte mod overophedning uden nødvendigheden af og
omkostningerne ved konstant ventilatorkørsel

• Reduceret udviklingstid og reducerede
omkostninger
• Brugervenlig med stor analog drejeknapindstilling
• Fleksibel, én enhed til montering på panel
eller DIN-skinne
• Valgmulighed mellem modeller med ON/OFFeller PD-styring
• Nemt at se udgangsdrift med LED-indikator
• Indstillingspræcision bedre end ±2 % ved fuld
skala
ON/OFF
Varmtvandsforsyningen fra en kedel kan styres
nemt med en E5C2. Vandtemperaturen indstilles
med den store og brugervenlige knap foran på
controlleren.

E5CSV – grundlæggende temperaturstyring

Den nemme vej til perfekt temperaturstyring



E5CSV-serien af temperaturregulatorer er den forbedrede efterfølger til vores E5CS-serie – den mest solgte temperaturregulator, der verden over er kendt som det ideelle valg til enkel,
omkostningseffektiv temperaturregulering.
Bevarer det bedste…
Den nye serie indeholder mange af de samme enestående funktioner, som har gjort dens forgænger til så stor en succes, herunder let konfiguration ved hjælp af DIP-switches og drejeomskiftere, et stort LED-display med 7 segmenter og frit valg mellem ON/
OFF- og PID-styring med automatisk indstilling. Som sin forgænger viser temperaturregulatoren desuden udgangs- og alarmstatus samt afvigelsens retning fra det indstillede punkt.

Og forbedrer resten ...
E5CSV-serien bygger på den tidligere E5CS-series succes, men
giver mange flere muligheder. For eksempel autoindstillingsfunktionen og den kendsgerning, at du som standard nu kan vælge
flere indgangstyper (termoenhed/RTD). Og endelig betyder et nyt
digitalt display med 3,5 cifre også, at E5CSV kan vise et større
temperaturområde end forgængeren, nemlig helt op til 1.999 °C.
Serien lever også op til RoHS-kravene og opfylder kravene i
den strenge IP66-standard. Desuden er dybden reduceret til kun
78 mm.
E5CSV-serien: perfekt temperaturstyring i 4 enkle trin.

Fordele ved E5CSV

• Nem opsætning ved hjælp af DIP-switches og drejeomskiftere
• Opfylder en lang række standardtemperaturstyringskrav
med kun 4 modeller
• Ekspertviden er ikke nødvendig til optimering af ydeevnen
pga. selv- og autoindstillingsfunktionerne
• Mindsket risiko for fejlfunktion takket være beskyttelsen af
den indstillede værdi
• Brugervenlig, eftersom menuen kun har 3 parametre
• Fremragende læselighed med et stort LED-display med
enkeltforbindelse (13,5 mm), 3,5 cifre og 7 segmenter
• Tydelig statusoversigt takket være PV-SV-afvigelsesindikator,
udgangs- og alarmindikator
• Nem tilslutning til en lang række temperaturfølertyper

Intuitiv operatørvejledning
En klar angivelse af, at den korrekte
temperatur er opnået takket være
afvigelsesindikatoren.

Anvendelse i barske miljøer
Den flade front gør det hygiejnisk at bruge
E5CSV, og den er nem og sikker at rengøre
takket være IP66-klassificeringen.



Optimer din produktion
Fremragende styring af følsomt
udstyr.

Perfekt temperaturstyring i 4 simple trin:
220 V AC

Parat ...

24 V AC/DC

RelæSpændings- RelæSpændingsudgang udgang
udgang udgang
(impuls)
(impuls)

1. Vælg
Kun 4 modeller

3. Monter

... Start!
Klar ...
PV
2. Opsætning
Funktion, input og alarmtype er nemt at indstille
med DIP-switches og drejeomskiftere

SP
Alarmværdi

4. Juster
Kun 3 parametre

E5_N – temperaturstyring til generelle formål

Designet til at overgå dine forventninger
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E5_N-serien med enkeltloop er det ideelle valg til størstedelen af
de generelle analoge styringsapplikationer. Instrumenterne er
utroligt nemme at bruge og konfigurere for at opnå optimal styring. Det er derfor ikke overraskende, at de er de mest populære
controllere i verden.
For at møde de udfordringer, der er i et industrielt miljø, indeholder alle produkter i E5_N-serien et stort baggrundsbelyst LCDdisplay med høj intensitet og en bred synsvinkel.
Det betyder, at displayet er nemt at aflæse på afstand og under
alle lysforhold. Desuden gør de skarpe 11-segmenttal det meget
nemmere at forstå parametertekst.
Serien indeholder også et 3-PV-display med farveskift, så brugerne nemt kan se status på processen.

Installation, opsætning og drift kan ikke være nemmere med
tasterne foran på panelet og den tydelige og strukturerede
menu. En brugerdefinerbar menuindstillingsfacilitet gør det
muligt at indstille instrumentet, så det kun viser de ønskede
parametre og gemmer andre for at undgå, at operatørerne bliver
forvirrede. Instrumenterne kan også konfigureres via en PC med
vores Windows-baserede konfigurations- og indstillingssoftware
CX-Thermo. Vores ThermoMini-kloningssoftware (gratis) giver dig
desuden mulighed for at programmere de samme parametre i
flere enheder.

M
7 segmenter
11 segmenter
Omron E5_N

Q

V

W

Z

R

Fordele ved E5_N-serien

• Fremragende synlighed – under alle lysforhold – takket være
LCD-display med høj intensitet og bred synsvinkel.
• Optimal aflæsning af status med PV-display med tre skiftende
farver
• Tydelig diagnosticering og udvidede proces- og varmelegeme
alarmstrategier
• Nøjagtig styring med Omrons unikke 2-PID-system
• Nem opsætning og drift via tasterne foran eller med det
intuitive, Windowsbaserede softwareværktøj
• Højest mulige applikationssikkerhed takket være beskyttelse
af adgangskode og brugerdefinerbare menuer
• Kan suppleres med et bredt udvalg af applikationsspecifikke
funktioner og tilbehør.

Hurtigere inputsampling og reguleringsperiode
Dette giver en hurtigere og mere nøjagtig varmeregulering i hurtigt skiftende, støjfølsomme applikationer.
PV-farveskift
Dette sikrer krystalklar processtatus selv på større
afstande, og uden at det er nødvendigt at fortolke
værdierne. Hvis et af varmelegemerne ikke befinder
sig på et indstillet niveau, kan PV‘en skifte farve for
at advare operatøren (for eksempel ved detektering
af dårlig forsegling på et tidligt tidspunkt).
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Alarm for brudt regulerings-loop
eller indgang (med mulighed for
tvungen MV-udgang)
I plastikproduktion udskiftes det værktøj, der bruges til at fremstille produktet, forholdsvis tit. Jævnlig til- og frakobling af indgangssensoren eller varmelegemet kan resultere i ledningsbrud (for eksempel i form af et ødelagt
termoelement). Disse alarmer detekterer hurtigt denne type fejl i processen.

2-PID-styring kombinerer stabilitet med hurtigtreagerende hastighed

Enkel 2-trins programmering

En meget innovativ Omron-udvikling, 2-PIDstyring, er et vigtigt fremskridt ved standard-PID-styring (PID – Proportional, Integral, Derivative). 2-PID-styring anvender en
kraftfuld algoritme, som gør det muligt at
indstille instrumentet til optimal reaktion
på forstyrrelser, uden at gå på kompromis
med reaktionshastigheden, ved ændringer
af det indstillede punkt. Og det bedste af
det hele er, at brugeren ikke behøver at
udføre nogle bestemte handlinger, eftersom den indbyggede 2-PID-styring gør alt
arbejdet. Alle vores instrumenter med 2-PIDstyring er forudindstillede på fabrikken
med en standardindstilling, så de kan reagere hurtigt med minimalt oversving i de
fleste analoge styringsapplikationer.
For dig betyder det selvfølgelig hurtigere
start og meget mere stabil styring under
produktionen, hvilket medfører produkter
af bedre kvalitet.

I mange termiske processer (fødevare, tegl, lertøj
osv.) kræves der et lille tidsstyret program. Denne
funktion giver dig mulighed for at stige op til det
ønskede indstillede niveau for derefter at indstille
en hviletid. Ved afslutningen af dette forløb stopper processen, eller den fortsætter med en alarm
for at advare operatøren. Herved sikres en foruddefineret mindste eller største hærde-/bagetid på
en jævn, kontrolleret måde.

trin-reaktion

reaktion på forstyrrelser

SV
PV

standard-PID

PV

standard-PID

PV

standard-PID

SV

SV

E5_K – avanceret temperatur- og processtyring

Ydeevne møder fleksibilitet
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E5_K-serien, som indeholder avancereret, programmerbar styring
og kommunikation og har fleksible modulopbyggede udvidelsesfunktioner, opfylder de mest krævende behov hos nutidens avancerede industrielle automatiseringssystemer.
Serien fås i 1/4 DIN, 1/8 DIN og 1/16 DIN og indeholder en universal indgang, der kan konfigureres til temperatur- og processignaler. Indgangene fås til industrielle termofølere, modstandstermometre og lineære signaler. Desuden fås en lang række udskiftelige moduler, hvilket giver optimal fleksibilitet. Der fås ekstra
moduler til understøttelse af seriekommunikation til dataudveksling, programmering eller indkøring. 1/8 DIN-controlleren (E5EK)
fås også i en version med en DeviceNet-brugergrænseflade, mens

alle tre modeller kan tilsluttes et Profibus-netværk via Omrons
Intelligent Gateway (PRT1-SCU11).
Standardkontrolfunktionerne understøttes af to niveauer af
autotuningsfunktioner, samt mulighed for at genberegne kontrolparametrene løbende. Derudover fås en varmebeskyttelsesfunktion med strømovervågningsalarm og alarm ved overophedning.
Serien er komplet med dedikerede ventildrevenheder til styring
af motordrevne ventiler, samt en profileringsmodel med tidsbestemt indstillingsværdi.

• Nem tilslutning til alle sensorer takket være
den konfigurerbare universelle indgang
• Nem systemintegrering takket være en lang
række kommunikationsfunktioner
• Ventildrev og SV-profileringsmodeller fås også
• Enhederne kan anvendes i rengøringsområder
(frontpanelet er i overensstemmelse med
IP66/NEMA4X)

Modulopbygget struktur
Basen i E5_K indeholder displayet, strømforsyningen og standard indgang. De valgfri moduler gør det muligt at opnå fleksible funktioner.

Indstillet værdi

F o r d e l e v e d E 5 _ K- s e r i e n

• Fleksibel funktionalitet takket være den
modulopbyggede struktur

Tid
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Temperaturprofiler
I mange avancerede termiske processer (metalbehandling,
lertøj osv.) kræves der profilering af tid i forhold til den
indstillede tid, „Time vs Set Value profiling“. Denne funktion
giver dig mulighed for at kæde en række „indstillede stigningsniveauer“ og „hviletider“ sammen.
Åben netværksforbindelse
E5EK-DRT er tilsluttet DeviceNet-netværk og kan modtage
malingens procesdata fra en hvilken som helst DeviceNet
Master på netværket.

E5_R – avanceret temperatur- og processtyring

Hurtig, præcis og brugerdefinerbar til applikationsspecifikke behov
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I E5_R-serien er høj ydelse kombineret med avancerede funktioner, som omfatter styring af procesparametre med flere loops
som f.eks. temperatur, tryk og luftfugtighed. Serien er kendetegnet
ved høj præcision kombineret med ekstrem høj sampling- og
reguleringskontroltid. Der kan også fås en E5_R-“programmeringsenhed“ som ekstraudstyr, der ændrer de tidsbestemte indstillede værdier.
Serien omfatter to typer: 1/4 DIN (96 × 96 mm) E5AR i 1-, 2- og
4-loop-modeller og 1/8 DIN (48 × 96 mm) E5ER i 1- og 2-loopmodeller. Der kan vælges forskellige styringsstilstande, herunder
opvarmnings-/afkølingsstyring, ventilstyring, kaskade- og ratiostyring. Desuden er det muligt at få instrumentet „brugertilpasset“, så det leverer funktioner, der er designet specielt til din
applikation.

Som med alle Omrons analoge styringsinstrumenter er det nemt
at konfigurere E5_R-serien. De første indstillinger kan nemt
udføres, enten via knapperne på frontpanelet eller via en PC
med Omrons CX-Thermo-software, som muliggør fuld parameterindstilling, lagring og kopiering til gentagne konfigurationer.
Ligesom de universelle indgange og forskellige styringsudgange
kan instrumenterne nemt konfigureres til ekstern styring ved
hjælp af forskellige I/O-er. De omfatter op til 6 event-indgange,
op til 2 transfer-udgange samt ekstra udgange til alarmsignaler
Seriekommunikation gør det muligt at dele data med en master
gennem CompowayF eller Modbus. Du kan også få DeviceNetintegrerede modeller samt modeller, der kan tilsluttes et Profibusnetværk via Omrons Intelligent Gateway.

Blanding af to flow: Ratiostyring
Anvendes i applikationer, hvor der skal blandes et sekundært flow i et præcist forhold med hovedflowet, som f.eks.
ved farvning af maling, blanding af yoghurt med marmelade og chlorid med vand.

• Stor nøjagtighed (0,01 °C med Pt100)
• Hurtig reaktion – 50 ms indgangssampling
og kontrolopdatering for alle 4 loops
• Exceptionel alsidighed – styring med flere
loops, kaskadestyring og ventilstyring
• Kan brugerdefineres til dine applikationsspecifikke behov
• Nem integrering med DeviceNet, Profibus
eller Modbus
• SV-Programmering (maks. 32 programmer
med maks. 256 segmenter i alt)

Indstillet værdi

Fordele ved E5_R

• Klar og tydelig aflæsning takket være det
klare LCD-display

15

Tid

Kontrol af en behandlingsbeholder

Temperatur- og trykinteraktion i en trykkoger

I et gærekar er det vigtigt at have kontrol med alle parametre som f.eks. temperatur, pH, niveau og/eller tryk for at få
et godt produkt.

Sterilisation af produkter ved høje temperaturer og under
tryk kræver en hurtig og præcis controller som E5_R.

Forstyrrelsespåvirkning

Tidligere metode

Indstillet værdi
Ny metode
Internt indstillet niveau
Procesværdi

Avanceret teknologi til forstyrrelsesstyring giver fremragende
dæmpning af oversving.

Avanceret forstyrrelsesregulering:
Mange producenter hævder, at deres produkter reducerer
oversving efter en forstyrrelse. Omron har imidlertid teknologien, der giver fuldstændig kontrol over PV-oversving.
Vores E5R-model og CelciuXº er udstyret med det avancerede system ADO (Adjustment of Disturbance Overshoot),
som automatisk behandler forstyrrelsen, og udfører en
korrigerende handling, uden at det er nødvendigt at bruge
en ekstra sensor.

Celciuxº – temperaturstyring med flere loops 

Kontrol og tilslutning

OLE for Process Control
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CelciuX° er en ny, modulopbygget temperaturregulator med flere
kanaler, som kan sammenkobles med en række industrinetværk.
Den har en nem, programmeringsfri kommunikation med Omron
PLC‘er og HMI‘er fra andre leverandører. CelciuX° benytter intelligent og brugervenlig temperaturstyringsteknologi, mens Omrons
unikke GTC-algoritme (Gradient Temperature Control) muliggør
håndtering af komplekse temperaturprofiler.
Start med ét endemodul (EU), herefter er det muligt at tilføje op
til 15 grundlæggende temperaturstyringsenheder. Med flere EU’er
er det muligt at udvide med op til 250 loops, selv med distribueret placering. Der kan tilføjes et modul med høj funktionalitet til
GTC eller til programmeringsfri kommunikation eller fieldbuskommunikation. PC-software gør det nemt at indstille parametre
og kopiere de samme parametre i flere enheder eller at gentage
systemer.
Styring
CelciuX° har fleksibiliteten til at kunne understøtte mange applikationer. Styrings-loop-cyklusen på 250 ms pr. kanal betyder, at
den er egnet til universalapplikationer. 2-PID-styringsalgoritmen

(se side 11) og vores pålidelige auto-tuning-algoritmer reducerer
indkøringstiden. CelciuX° tilbyder også særlige algoritmer og
strategier såsom GTC (se side 17) og kan overvåge varmelegemets status ved varmelegeme alarmer for 1- eller 3-fasede enheder eller reducere spidsstrøm med kobling i nulgennemgang.
Tilslutning
CelciuX° er temperaturstyringsmodulet i Omrons „Smart Platform“.
SP tilbyder komplet maskinautomatisering vha. én enkelt forbindelse og software. Smart Active Parts-biblioteket indeholder
funktionelle grafiske objekter til OMRONs NS-serie-HMI, og der
er adgang til et bibliotek med intelligente funktionsblokke til
PLC‘er.
En lang række industrielle fieldbus-tilslutninger er mulige fra
Modbus til Profibus. Ved at tilføje HFU‘en er det muligt at forbinde CelciuX° til en PLC fra Omron eller anden leverandør uden at
programmere kommunikationsprotokollen. CelciuX° fungerer som
masterenhed og placerer data i PLC-hukommelsen, så de er klar
til PLC‘en.

F o r d e l e v e d Ce l c i u x °

• Tilslutning til et bredt udvalg af industrielle netværk
• Reduceret projekteringstid på grund af programmeringsfri kommunikation, Smart Active Parts og funk
tionsblok biblioteker
• Fås med skrueklemmer og skrueløse klemmer
• Op til 250 loops, mulighed for distribueret placering.
• Én enhed, der håndterer forskellige indgangstyper,
f.eks. Pt-, termoelement-, mA- og V-indgang
• Gradient Temperature Control

Maskinstyring med flere loops og HMI 
Styring, overblik og datalogføring kunne ikke
være nemmere end med CelciuX° kombineret
med en direkte tilslutning til Omrons HMI‘er.

Den perfekte løsning til styring af flere
loops
Pålidelig, kompakt og kompromisløs styring
betyder, at CelciuX° er det perfekte valg til
grundlæggende styring af flere loops.

Præcis styring af 2D-temperaturprofiler
Gradient Temperature Control (GTC), Omrons unikke
loop-påvirkende PID-styringsteknologi, sikrer, at en
2-dimensionel temperaturprofil forbliver konstant i
et defineret område. Dermed undgås den skadelige
effekt fra svejsning på materialer såsom tynde
stykker af metal, glas, plast eller silikone. GTC gør
det muligt at styre temperaturprofilens nøjagtige
form i en hvilken som helst position.
Med GTC kan du vælge mellem følgende:

Uden GTC

Fremtvingelse af hurtig varme
indefra

Med GTC

Fremtvingelse af hurtig varme
udefra

2-dimensionel varmestyring

Fremtvingelse af ensartet
temperatur
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CJ/CS – PLC-baseret temperatur- og processtyring

PLC-integrerede løsninger til temperatur- og processtyring

18

CompoNet

Omron har kombineret sin knowhow inden for både diskret temperaturstyring og sekvensbaserede PLC-systemer, og resultatet er
en række integrerede styringsløsninger lige fra PID-ladderinstruktion til avanceret styring af analoge loops.
Ud over den avancerede PID-ladder-instruktion med automatisk
indstilling for vores PLC‘er til dedikeret temperaturstyring er det
også muligt at vælge Omrons CJ1W-TC-serie. Disse temperaturstyringskort til vores CJ1 PLC er baseret på vores succesrige
E5_N-serie og giver PLC-integreret temperaturstyring uden at gå
på kompromis med ydeevnen. Og for at forenkle loop-styringsfunktionen og reducere udviklingstiden har Omron sørget for
PLC-funktionsblokke, så der er nem adgang til alle controller-data
på TC-kortet.

Desuden integrerer vores innovative CJ1-hybride CPU-sortiment
højhastighedssekvens og avanceret analog styring i en enkelt
enhed. Omrons CX-Proces-konfigurationsværktøj benytter funk
tionsblokprogrammering, så du kan udvikle din egen styringsstrategi. Tydelige indkøringsvinduer hjælper dig, når du skal
justere og indstille loops. Desuden kan du ved blot at trykke på
en knap automatisk oprette controller-frontpaneler til Omrons
NS-serie HMI.
Omrons CS1 PLC-serie har de samme fordele og funktioner og tilbyder samme løsning som CJ1-serien, men til endnu større systemer og om nødvendigt med dobbeltredundante CPU‘er.

Fordele ved integreret loop

• Altid en god investering takket være det
modulopbyggede og skalerbare koncept
• Pladsbesparende takket være den kompakte
størrelse
• Bredt udvalg af tilbehør lige fra PID PLCinstruktion til analoge loop-strategienheder
• Effektive PLC-integrerede løsninger til styring
af et hvilket som helst antal loops
• Nem konstruktion med funktionsblokprogrammering
• HMI-skærmbilleder kan genereres nemt og
automatisk
• Gradient Temperature Control

Central lagringsstyring
Kontrol over temperatur og fugtighed for flere lagringsskabe
kan håndteres fra én PLC. Nem op- eller nedskalering med
perfekt overblik vha. CX-Supervisor eller anden SCADA-software.
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Komplet maskinstyring
Specifikke funktioner såsom kompakt opbygning, nøjagtighed, hastighed og kontrol over forstyrrelser afspejler vores
knowhow inden for pakkemaskiner.

Dedikeret temperatur- og proces-I/O
Analoge udgange til manuel effektstyring eller flere
loops i indgangene til alarm- og datalogføring – dette
håndteres alt sammen centralt fra én CPU og med vores
omfattende udvalg af temperatur- og proces-I/O-enheder.

Smart Platform

Én softwareplatform til hele maskinen

Sensoraktuator

Motion & Drives

Styring og
regulering

CX-One software
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Hurtig og nem automatisering – alt sammen ved blot at trykke
på en knap!

Et program

Industrisystemerne bliver stadig mere komplicerede, og selv erfarne
automatiseringsteknikere indrømmer, at systemintegration er en
stadig større udfordring. Projekter kan omfatte hele fabrikker, brug
af udstyr og software fra mange leverandører og kræve flere års
arbejdsindsats.

visualisere, placere, detektere

Omrons svar på dette er Smart Platform – et nyt åbent koncept,
der muliggør fuldstændig maskin- og fabriksautomatisering fra én
enkelt platform uden at skulle bekymre sig om fieldbusser, integrering af forskellige programmer, og frem for alt uden at blive låst
fast til én dominerende leverandør. Med Smart Platform behøver
du kun én softwarepakke, „CX-One“, for at programmere og konfigurere din maskine. Og én forbindelse er tilstrækkeligt til alle
enhederne i dit system (til at uploade og downloade parametre,
programmer og kommentarer eller til at overvåge drift og ydelse).
Desuden giver Smart Platform mulighed for en mere effektiv konfiguration af dit system. Du kan tilpasse eller forbedre din maskines
ydeevne og driftsfunktion med lynhurtig konfiguration, træk og
slip-baseret PLC-programmering eller automatisk opbygning af
HMI-skærmbilleder.

Én forbindelse

Heraf kommer vores Smart Platform-motto – JUST CREATE!

CX-One gør det muligt at styre,
og regulere via ét automatiseringsværktøj.

Uanset hvilken enhed, hvilken
fieldbus eller hvilken opgave,
du udfører. Der kræves blot én
forbindelse for at opnå fuld
adgang til din maskine.

Ét minut
Træk og slip, tilslut og kom
i gang i løbet af få minutter
med at styre, visualisere og
vedligeholde din maskine.

Smart Active Parts til konfiguration af Omrons NS-serie
af HMI-produkter
Smart Active Parts (SAP‘er) er forudprogrammerede visualiseringsmoduler med indbygget kommunikationskode,
som er tilgængelige i en mappe i konfigurationssoftwaren.
Ved hjælp af SAP‘er kan du konfigurere, indkøre, betjene
og vedligeholde din komplette maskine fra vores NS-terminaler. Dette er muligt, fordi SAP‘er kommunikerer direkte
med alle moduler og enheder, som er sluttet til NS-terminalerne. Dette giver mulighed for f.eks. at læse og skrive
parametre for tilsluttede enheder eller at få vist alarmer,
uden at det er nødvendigt at programmere så meget som
én eneste linje med kommunikationskode. Du skal blot
„trække og slippe“ en SAP på skærmbilledet i konfigura
tionssoftwaren og indstille enhedsnummeret for den tilsluttede enhed. Denne enkle form for programmering
sparer dig en masse udviklingstid og giver samtidig mulighed for at inkludere mere avancerede funktioner, der f.eks.
reducerer nedetiden eller giver en nemmere konfiguration
af maskinen.

• Kraftigt reduceret programmerings- og udviklingstid
• Ingen kommunikationsprogrammering
• Nem fejlfinding og mindre behov for at teste
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Eksempel

Funktionsblokke til PLC‘er

Kommunikation mellem temperaturregulator og PLC

Funktionsblokke (FB’er) er foruddefinerede og forudtestede
programmer (eller funktioner) i et enkelt programelement,
der kan bruges i ladder-diagrammet.
Der kræves et kontaktelement for at starte funktionen,
men indgange og udgange kan redigeres via de parametre,
der anvendes i ladder-arrangementet. En funktion kan
genbruges som samme element (samme hukommelse),
eller den kan fremstå som et nyt element med sin egen
tildelte hukommelse. FB’er er beregnet som hjælp til forenkling af programmer, der indeholder standardfunktioner
til PLC‘er og Omrons funktioner til fabriksautomatisering
(FA). Ved at anvende FB’er, kan der bruges mere tid på
skræddersyede programmer til de eksterne enheder, i stedet for at udvikle grundlæggende ladder-diagrammer, da
disse allerede findes.
• Nem at bruge og forstå

Adgang via funktionsblokke

FB

CS-/CJ-serien
PLC
Aktuel temperatur i XX-varmelegeme

(BOOL)
EN

W100,00

W100,01

&10

(BOOL)
ENO

(INT)
(BOOL)
Valg af enhed Optaget

W100,01

&1

(INT)
Port-nr.

(BOOL)
OK

W100,02

&2

(INT)
TC-nr.

(BOOL)
NG

W100,03

&2

(INT)
Kanal-nr.

(DINT)
PV

D100

Seriel kommunikation (Compoway/F-protokol)
Omron-komponenter

• Test af programfunktionen er ikke nødvendig
• Mulighed for senere udvidelse

software og hjælpemoduler

CX Supervisor
TC-visninger

SCADA

Mini-SCADA

CX Thermo – CX Process
Konfigurationssoftware

Universal
Avanceret
QLP-kabel

Grundlæggende

TEMPERATUR- OG
PROCESSTYRING
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Flere loops
PLC-hybrid-CPU
PLC-integreret
IR-sensorer

Fordele ved G3ZA

Effektstyring

G3ZA – effektregulator med flere kanaler
giver smartere SSR-brug
G3ZA modtager manipulerede variabler
genereret af styringsloops eller manuelle
indstillinger via en RS-485 forbindelse. Den
regulerer varmelegeme effekten med stor
præcision ved at drive op til otte standardSSR‘er. Desuden reducerer offset styringen
peak-effekten i forsyningsnettet.

• Effektregulator med flere kanaler
• Styrer op til otte standard solid-staterelæer
• Nem integration med PLC og CelciuX°
• Kompakt størrelse
• Findes med varmelegeme alarmer
(fire kanaler) eller uden (otte kanaler)

Fordele ved G3NA

HMI/IPC

G3NA – SSR i hockeypuck-stil med 5-90 A
udgangsstrøm
Alle typer har de samme kompakte mål for at sikre en
ensartet montering. En indbygget varistor absorberer
effektivt eksterne overspændinger. Driftsindikatoren
muliggør overvågning af driften.

• Udgangsstrøm på 5-90 A
• Udgangsspænding på 24-480 V AC/5-200 V DC
• Indbygget varistor
• Driftsindikator (rød LED)
• Beskyttelsesdæksel giver bedre sikkerhed

Fordele ved G3PB

PLC

SSR‘er

G3PB – kompakte solid-state-relæer med indbygget
køleplade
G3PB‘s kompakte design er opnået ved at optimere
kølepladens form. G3PB-serien giver dig valget mellem
DIN-skinne-montering og skruemontering.

• 1- og 3-faset, udgangsstrøm på 15-45 A
• Udgangsspænding på 100-480 V AC
• Kan anvendes med 1-, 2- og 3-fasede belastninger
• Alle faciliteter kan leveres med eller uden køleplade

Fordele ved G3R-I/O

• Overholder CE-mærkning, EN (VDE-godkendelse),
CSA- og VDE-standarder

G3R – Kompakt SSR til I/O-interface med krav om stor
dielektrisk styrke
Der findes high-speed typer med optimale indgangsspecifikationer
til et bredt udvalg af sensorer, og der findes indgangs- og udgangsmoduler, der kan bruges til G2R. Brug en kobler, der overholder
VDE 0884 og sikrer en I/O-dielektrisk styrke på 4.000 V.

• Udgangsstrøm på 1,5 og 2 A
• Udgangsspænding på 5 til 200 V DC/100 til 240 V AC
• Kompatibelt med G2RS elektromekaniske relæer
• DIN-skinnemontering med sokler
• Driftsindikator
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