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Maailman johtavaa lämpötilansäätötekniikkaa

OmrOn	tekee	kehittyneestä	teknOlOgiasta	yksinkertaista!
Vaikka analogiset suureet, kuten lämpötila, paine ja kosteus, 

ovat yksinkertaisia käsitteitä, niiden hallinta nykypäivän 

monimutkaisissa teollisissa prosesseissa, joilta vaaditaan 

jatkuvaa prosessien optimointia, ei ole aivan yksinkertaista. 

Omron voi auttaa seuraavilla tavoilla: 

Maailmanlaajuisesti tunnettuna lämpötilansäädön ja muiden 

analogisten mittareiden ohjauslaitteiden asiantuntijana olemme 

tällä hetkellä ainoa yhtiö, joka tarjoaa maailmanlaajuisesti 

täydellisen säädinvalikoiman – aina perushallintatoiminnoista 

kehittyneisiin, huippunopeisiin, korkean resoluution 

monisilmukkasäätimiin ja täysin integroituihin laitteisiin, jotka 

perustuvat logiikkapohjaiseen prosessinhallintaan. Painotamme 

kaikessa yksinkertaisuutta – myös asennuksen, käyttöönoton ja 

käytön yksinkertaisuutta. 

Tämän näennäisen yksinkertaisuuden ei kuitenkaan pidä antaa 

johtaa harhaan. Omronin tuotteissa yksinkertaisuus on vain 

pintaa. Omronin säätimien pienikokoiset, lujatekoiset kotelot 

kätkevät maailman kehittyneimmän teknologian. Esimerkkeinä 

ovat tarkat, väriä vaihtavat näytöt, jotka perustuvat uusimpaan 

negatiivivärein varustettuun värikidenäyttöteknologiaan ja 

ainutlaatuiseen ja uraauurtavaan 2-PID-ohjaukseen joka takaa 

erinomaisen häiriönvasteen ja vakauden, tai palkittu 

vyöhykesäätö (GTC) lämpötilansäätimemme, joka valvoo tarkasti 

kaksiulotteisia lämpötilaprofiileja. 

Johtava analogisten säädinlaitteiden toimittaja, 
joka on globaalin verkostonsa ansiosta lähellä 
asiakkaitaan. 

Joka 30. sekunti jossain puolella maailmaa 
myydään Omron-lämpötilansäädin.  
24 ts/päivässä, 7 päivää viikossa...
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Omronin säätimet tarjoavat myös laajan valikoiman tiedonsiirto- 

ja verkkotyöskentelyvaihtoehtoja, joiden ansiosta ne ovat 

poikkeuksellisen monikäyttöisiä sekä ohjauksessa että 

valvonnassa. Windows-pohjainen ohjelmisto ja sen erittäin 

intuitiivinen käyttöliittymä varmistavat, että asennus, 

konfiguraatio ja käyttöönotto sujuvat mahdollisimman helposti. 

Jokainen näistä tekijöistä on erinomainen syy valita Omron; 

maailman ykkönen analogisissa säädinlaitteissa. Kattava 

tuotevalikoima täyttää kaikki valvontatarpeet. Globaali verkosto 

takaa luotettavat toimitukset ja luotettavan, henkilökohtaisen 

palvelun kaikkialla maailmassa. 

4	   Lämpötilansäätimet ja  

prosessinohjausjärjestelmät

   Tuotevalikoima ja paikoitus 

6	   Peruslämpötilansäätö 

   K8AB-TH & E5C2 – lämpötilan valvonta ja säätö 

8	   Peruslämpötilansäätö 

   E5CSV – täydellistä lämpötilansäätöä helposti 

10   Yleislämpötilansäätimet

   E5_N – suunniteltu ylittämään odotukset 

12   Kehittynyttä lämpötilan säätöä ja  

prosessinohjausta

   E5_K – suorituskyvyn ja joustavuuden liitto 

14   Kehittynyttä lämpötilan säätöä ja  

prosessinohjausta 

    E5_R – nopea, tarkka ja muunneltava ratkaisu  

sovelluskohtaisiin tarpeisiin

16  Monisilmukkainen lämpötilansäädin

   CelciuX° – Ohjaus ja liitettävyys

18   Logiikkapohjaista lämpötilan säätöä ja 

prosessinohjausta

    CJ/CS − Logiikkapohjaista integroitua lämpötilan  

säätöä ja prosessinohjausta

20  Smart Platform 

   Yksi ohjelmistoalusta koko koneen hallintaan

22  Ohjelmistot ja lisälaitteet 

    Ohjelmointi- ja SCADA-ohjelmistot, verkkotyöskentely, 

anturit ja puolijohdereleet

Johtava näyttöteknologia mahdollistaa 
esteettömän ja luontevan tietojensaannin.  
Näissä nestekidenäytöissä on laaja katselukulma, 
joka takaa selkeän näkyvyyden etäältä ja kaikissa 
valaistusoloissa. 



	 �

Perusratkaisut

Itsenäinen 
toiminta 

Täysin  
integroitu

Perusratkaisut	

K8AB-TH-, E5C2- tai E5CSV-säätimet ovat paras ratkaisu 

tilanteisiin, joissa vaaditaan yksinkertaista, huomaamatonta 

lämpötilan säätöä ja valvontaa. Yksikön perusohjauso-

minaisuudet ovat: lämpötilahälytin, yksinkertainen  

ON/OFF-ohjaus tai PID-silmukkaohjaus. 

Tavallisimmat	sovellukset:	

•	Lämmityssovelluksen	suojaus	

•	ON/OFF-boilerilämmityksen	säätö	

•	Paistaminen	ja	kypsentäminen	

•	Tiivistys-	ja	muut	pakkaussovellukset	

Lämpötilansäätimet ja prosessinohjausjärjestelmät

Yleiskäyttöön	tarkoitetut	ratkaisut	

Suurimmalle osalle säädinsovelluksia on löydettävissä oikea 

ratkaisu E5_N-säädinsarjasta, joka on saatavilla neljänä 

paneeliin asennettavana DIN-kokona. Paneelinsisäisenä mallina 

on saatavissa CelciuX°, ja kaikki nämä laitteet takaavat 

luotettavan ohjauksen vaativimmissakin 

teollisuusympäristöissä. 

Tavallisimmat	sovellukset:	

•	Pakkaussovellukset	

•	Muovin	muotoilu	ja	valanta	

•	Laboratorio-	ja	keraamiset	uunit	

•	Reflow-uunit	

K8AB-TH E5C2

E5CSV

E5_N

Yleiskäyttöinen

CJ1W-TC

CelciuX°
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HybridiKehittynyt

Ratkaisut	vaativaan	käyttöön	

Vaativiin sovelluksiin, jotka edellyttävät tulojen ja lähtöjen 

joustavuutta, ohjelmoitavaa ohjausta ja verkko-ominaisuuksia. 

Voit valita oman ratkaisusi kehittyneiden yhden säätöpiirin- ja 

monipiiriratkaisujen joukosta. Näihin kuuluu yhden säätöpiirin, 

E5_K-sarja sekä E5_R-silmukka- ja monisilmukkaratkaisusarja. 

Tavallisimmat	sovellukset:	

•	Lämmönkäsittelyuunit	

•	Elintarvike-	ja	virvoitusjuomaprosessit	

•	Paineastiat	ja	sterilointilaitteet	

•	Autoteollisuus	ja	puolijohteet	

Hybridiratkaisut	

Koska sekvenssipohjaiset järjestelmät sisältävät usein myös 

jonkintasoisen analogisen piiriohjauksen, on monesti järkevää 

yhdistää analoginen piiri PLC-järjestelmään. Tähän tarpeeseen 

vastataksemme olemme yhdistäneet taitotietomme sekä 

binääristen analogisten ohjausratkaisujen että PLC-pohjaisten 

järjestelmien suhteen yhdistelmäratkaisujen luomiseksi. 

Tavallisimmat	sovellukset:	

•	Pakkaus-	ja	muovikoneet

•	Vedenkäsittely

•	Viininvalmistustilat	

•	Ilmastointikammiot	

Kaikissa teollisissa prosesseissa analogisten arvojen, kuten lämmön, paineen, kosteuden ja 
virtausnopeuden tarkka säätäminen on tärkeä osa sekä turvallisuuden että laadun ja 
tehokkuuden varmistamista. Ratkaisuissamme on neljä kategoriaa: perustaso, yleiskäyttö, 
vaativa käyttö ja hybridi. 

E5_K

E5_R

Logiikkasilmukka

Logiikkapohjainen 

Monikanavainen 

Yksi säätöpiiri 
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Helppo asennus, intuitiivinen käyttö 

k8aB-th	&	e�C�	–	lämpötilan	perusvalvOnta	ja	-säätö

K8AB-TH ja E5C2 ovat täydellinen ratkaisu perussovelluksiin, 

kuten hälytysten valvontaan ja yksinkertaiseen ON/OFF-

ohjaukseen. 

K8AB-TH	−	suojaa	lämmityssovelluksesi	

K8AB-TH on lämpötilanvalvontarele, johon sisältyy sekä lämpö-

tilan hälytystoiminto että ON/OFF-lämpötilansäädin. Yksikön 

tarkoituksena on valvoa erityisesti lämpötilapoikkeamia lämpö-

tilan liiallisen nousun estämiseksi ja laitteiden suojaamiseksi. 

Se toimitetaan ohuessa, tilaa säästävässä kotelossa, jonka 

leveys on vain 22,5 mm, joten se voidaan asentaa DIN-kiskolle. 

Toiminnot asetetaan DIP-kytkimillä ja hälytyskynnys puolestaan 

suoraan etuosan kiertokytkimillä, joten K8AB-TH:n konfigurointi 

on erityisen helppoa. Yksikössä on monitulo-ominaisuus, ja 

samaan relemalliin voidaan kytkeä joko termopari- tai PT100-

anturi. Hälytyslähtöä varten on vaihtorele ja, toisin kuin monissa 

muissa malleissa, vertaavat valvontareleet. K8AB-TH:ssa on 

lisäksi itsepitotoiminto, johon sisältyy etupaneelin painikkeilla 

ja/tai ulkopuolelta suoritettava nollausominaisuus, SV-suoja ja 

vikaturvallinen reletoiminto.  

E5C2	−	ei	voisi	olla	helpompaa	

Pienikokoiset E5C2-lämpötilansäätimet sisältävät ON/OFF-sää-

dön ja suhteellisen derivoivan (PD) säädön, jossa on 

manuaalinen nollaustoiminto. Tuoteperhe sisältää tyypin J tai K 

termo-parin, PT100- ja termistoritulot sekä rele- tai jännite- 

(pulssilähdöt). E5C2 voidaan asentaa joko DIN-kiskoon tai 

etupaneeliin – voit valita minkä tahansa vapaan 8-pin 

liitäntäpiirin. 
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•	Helposti	asennettava	paikalla	konfiguroitavan,	
usealle	tulolle	ja	yksikölle	sopivan	DIP-kytkimen	
ansiosta

•	Vain	neljä	sovelluskohtaista	mallia,	korkean	ja	
matalan	lämpötilan	vaihteluasteikko,	24	V	tai	
100-240	V	

•	Ohut,	tilaa	säästävä	(vain	22,5	mm	leveä)	kotelo,	
jonka	ansiosta	yksikkö	voidaan	asentaa		
DIN-kiskolle	tai	etupaneeliin

•	Vaihtotyyppinen	lähtörele	itsepidolla	tai	ilman,	
joka	voidaan	nollata	etupaneelin	painikkeilla	tai	
ulkoisesti

•	Sisäänrakennettu	suoja	sähkökatkoksia	tai		
vikatilanteita	varten	valinnaisen	releen		
vikaturvallisuustilan	ansiosta	

•	LED-ilmaisimet	hälytyksille	ja	SV-suojan		
statukselle

	 suojaa	lämmityssovelluksesi	

	 Jos	lämpötila-anturi	on	vioittunut	tai	SSR	menee	oikosul-
kuun	lämmittimessä,	säädin	ei	pysty	estämään	lämpötilan	
nousua.	Sisäinen	hälytin	saattaa	auttaa,	mutta	on	kuiten-
kin	riski,	että	säädin	ei	toimi.	Tämä	riski	voidaan	poistaa	
rakentamalla	varasuoja	K8AB-TH-hälytinyksiköllä	joka		
katkaisee	automaattisesti	lämmittimen	virran.	

	 On/OFF	

	 Boilerin	lämpimän	veden	tuotantoa	voidaan	hallita	
yksinkertaisesti	E5C2:lla.	Veden	lämpötila	asetetaan	
kookkaalla	ja	helppokäyttöisellä	valitsimella	sääti-
men	etuosassa.	

	 estä	ylikuumeneminen	kaapeissa	

	 Puolijohdereleiden	lämmön	kerääntymisen	takia	
kaappien	lämpötila	saattaa	nousta	korkeammaksi	kuin	
lämpötila,	jossa	tehokas	toimivuus	taataan.	K8AB-TH:n	
yksinkertainen	ON/OFF-säädin	suojaa	ylikuumenemiselta,	
ja	näin	voidaan	säästyä	tuulettimien	jatkuvasta	päällä	
olosta	aiheutuvilta	kustannuksilta.

•	Alhaisempi	asennusaika,	alhaisemmat		
kustannukset	

•	Helppokäyttöinen,	kookas	analoginen	asetusten	
osoitin	

•	Monikäyttöinen	−	saman	yksikön	voi	asentaa	
paneeliin	tai	DIN-kiskolle.	

•	ON/OFF-	tai	PD-ohjausvaihtoehdot	

•	Selkeä	LED-ilmaisin	helpottaa	toiminnan		
valvontaa.	

•	Asetusten	tarkkuus	alle	±	2	%	koko	asteikolla.	
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E5CSV-lämpötilansäädinsarja on parannettu versio erittäin 

suositusta E5CS-sarjasta, joka on vakiinnuttanut asemansa 

kaikkialla maailmassa parhaana vaihtoehtona yksinkertaiseen ja 

edulliseen lämpötilansäätöön. 

Säilytetään	parhaat	puolet…	

Uusi sarja sisältää useita erinomaisia ominaisuuksia, jotka 

tekivät sen edeltäjästä menestystuotteen – muun muassa helppo 

asetusten määritys DIP- ja kiertokytkimillä, suuri 7-segmenttinen 

LED-näyttö ja mahdollisuus valita ON/OFF-säätö tai itsevirityk-

sellä varustettu PID-säätö. Lisäksi säädin ilmaisee lähtöjen ja 

hälytysten tilan sekä poikkeaman suunnan asetusarvoon 

verrattuna. 

e�Csv	–	peruslämpötilansäätö

Täydellistä lämpötilansäätöä helposti 

Parannellaan	muita…	

E5CSV-sarja perustuu menestyksekkääseen E5CS-sarjaan,  

mutta sisältää paljon enemmän vaihtoehtoja. Siinä on 

automaattiviritystoiminto ja mahdollisuus valita tulotyyppi 

(termopari/RTD). Uuden 3,5 merkin näytön ansiosta E5CSV 

pystyy näyttämään laajemman asteikon, nyt jopa 1 999 °C:een 

asti. Mallisto vastaa uusia RoHS-vaatimuksia ja on vaativan 

IP66-standardin mukainen. Mikä parasta, säätimen syvyys on 

pienennetty 78 mm:iin. 

E5CSV-sarja: täydellisen ja helpon lämpötilansäädön 4 vaihetta
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•	Helppo	asetusten	määritys	DIP-	ja	kiertokytkinten	avulla	

•	Pieni	neljän	mallin	valikoima	riittää	moniin	yksinkertaisiin	
lämpötilansäätösovelluksiin

•	Itse-	ja	automaattiviritystoiminnot	merkitsevät	sitä,	että	
suorituskyvyn	optimointi	ei	edellytä	laajaa	tietämystä	

•	Asetusarvojen	suojaus	pienentää	toimintahäiriöiden		
mahdollisuutta

•	Helppokäyttöinen,	koska	valikossa	on	vain	kolme	
parametria

•	Suuri	(13,5	mm)	yksirivinen,	3,5-numeroinen	ja		
7-segmenttinen	LED-näyttö	on	erittäin	helppolukuinen	

•	PV-SV-poikkeamailmaisin	sekä	tulo-	ja	hälytysilmaisimet	
ilmaisevat	säätimen	tilan	selkeästi

•	Helppo	kytkeä	monenlaisiin	lämpötila-antureihin

	 nopeuta	linjaasi	

	 Täsmällinen	säätö,	varsinkin	tässä	
häiriöherkässä	sovelluksessa.	

	 toimiva	ratkaisu	vaikeisiin	olosuhteisiin	

	 E5CSV	on	hygieeninen	tasaisen	etupaneelin	
ansiosta.	IP66-kotelointi	tekee	sen		
puhdistamisesta	helppoa	ja	turvallista.	

	 intuitiivinen	käyttäjän	opastus	

	 Poikkeamailmaisin	osoittaa	selkeästi,		
milloin	oikea	lämpötila	on	saavutettu.	
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1.	valitse		
vain	4	mallia	

paikoillanne… �.	säädä		
vain	3	parametriä	

�.	asenna

�.	asetus		
Toiminnot,	tulo-	ja	hälytystyyppi	voidaan	
valita	helposti	DIP-	ja	kiertokytkimillä	

��0	vaC ��	vaC/DC

Rele-	
lähtö

Jänni-	
telähtö	
(pulssi)

Rele-	
lähtö

Jänni-	
telähtö	
(pulssi)

valmiina…

...nyt	!

pv

sp

hälytysraja

	 täydelliseen	lämpötilansäätöön	�	yksinkertaisessa	vaiheessa:	
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E5_N- säädinsarja on paras valinta suurimmalle osalle yleisiä 

analogisia säädinsovelluksia. Laitteet ovat harvinaisen 

helppokäyttöisiä, ja ne on helppo konfiguroida optimaalista 

ohjausta varten. Siksi ei ole yllättävää, että ne ovat tällä hetkellä 

maailman suosituimpia säätimiä. 

Jotta ne pystyvät vastaamaan teollisen ympäristön asettamiin 

haasteisiin, kaikissa E5_N-sarjan tuotteissa on kookas, tarkka, 

taustavalaistu nestekidenäyttö, jossa on laaja katselukulma. 

Siksi näytöllä on selkeä näkyvyys myös etäältä ja kaikissa 

valaistusoloissa. Lisäksi terävät 11-segmenttiset	numerot	

tekevät	parametritekstistä	huomattavasti	helpommin	

ymmärrettävää. 

Sarjaan kuuluu lisäksi kolmen vaihtuvan värin PV-näyttö, jonka 

avulla käyttäjän on helppo tunnistaa prosessi. 

Asennus, kokoonpano ja käyttö eivät voisi olla helpompia −  

ne suoritetaan etupaneelin painikkeiden ja kirkkaan ja 

selkeärakenteisen valikon avulla. Räätälöitävän valikon 

ansiosta laite saadaan näyttämään vain kiinnostuksen 

kohteena olevat parametrit muiden ollessa piilotettuina, mikä 

selkeyttää käyttäjän työskentelyä. Laitteet voidaan saattaa 

käyttökuntoon myös tietokoneen ja Windows-pohjaisen asetus- 

ja viritysohjelman CX-Thermon avulla. Lisäksi samat parametrit 

voidaan kopioida useisiin laitteisiin ilmaisen ThermoMini PC-

kloonaustyökalun avulla. 

7-segmenttinen 

11-segmenttinen 
Omron E5_N 

M Q V W Z R

e�_n	–	yleislämpötilansäätimet

Suunniteltu ylittämään odotukset 
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•	Kristallinkirkas	näyttö	takaa	selkeän	näkyvyyden	kaikissa	
valaistusoloissa	ja	eri	katselukulmista

•	Oloarvonäyttö	varmistaa	optimaalisen	tilan	tunnistuksen	ja	
näyttää	merkit	punaisina,	vihreinä	ja	oransseina

•	Selkeä	diagnostiikka,	laajennetut	prosessit	ja	lämmittimen	
hälytinstrategiat	

•	Tarkkaa	ohjausta	Omronin	ainutlaatuisen	2-PID-järjestel-
män	avulla	

•	Helppo	asentaa	ja	käyttää	etupainikkeiden	tai	intuitiivisen,	
Windows-pohjaisen	ohjelmistotyökalun	avulla	

•	Paras	ohjelmistoturvallisuus	salasanasuojauksen	ja		
räätälöitävien	valikoiden	ansiosta	

•	Saatavissa	laaja	valikoima	ohjelmistokohtaisia	toimintoja	ja	
valintoja	

	 säätöpiirin	katkeamisen	hälytys	ja	
anturivian	hälytys	(pakotettu		
mv-toiminto)	

	 Muovin	tuotannossa	tuotteen	tekemi-
seen	käytettävää	työkalua	vaihdetaan	
melko	usein.	Anturin	tai	lämmittimen	
toistuva	kytkeminen	saattaa	johtaa	
johdon	rikkoutumiseen	(ja	esimerkiksi	
termoparin	vikaantumiseen).	Nämä	
hälytykset	tunnistavat	tällaiset		
ongelmat	prosessissa	nopeasti.	

	 kaksivaiheinen	perusohjelma	

	 Monissa	lämpöprosesseissa	(elintarvikkeet,	tiilet,	
keramiikka	ja	niin	edelleen)	tarvitaan	tarkkaa		
ajoitusta.	Tämän	ominaisuuden	avulla	voit	nostaa	
lämpötilan	asetusarvoon	ja	pitää	sen	siinä	halutun	
ajan.	Lopuksi	prosessi	pysähtyy	tai	antaa	hälytyk-
sen	käyttäjälle.	Tämä	ominaisuus	varmistaa		
kiinteän	vähimmäis-	tai	enimmäiskuivaus-	tai		
-leivonta-ajan	sujuvasti	ja	hallitusti.	

	 entistä	nopeampi	otos-	ja	ohjauskierto	

	 Nopeuttaa	lämpötilan	säätöä	ja	parantaa	sen	
tarkkuutta	nopeasti	muuttuvissa,	häiriöalttiissa	
sovelluksissa.	

	 Oloarvonäytön	värimuutos	

	 Näyttää	prosessin	tilan	erittäin	selvästi	jopa		
kaukaa	ja	tarvitsematta	tulkita	arvoja.	Jos	yksi	
lämmittimistä	ei	ole	asetusarvossaan,	oloarvonäyt-
tö	voi	muuttaa	väriään	ja	varoittaa	määritettyä	
henkilökunnan	jäsentä	(sekä	ilmaista	esimerkiksi	
viallisen	saumauksen	ajoissa).	

	 Omronin	kehittämä	huippuinnovatiivinen		
2-PID-ohjaus	on	tärkeä	edistysaskel	tavalli-
sessa	PID-(suhde-integroiva-derivoiva)	
ohjauksessa.	2-PID-ohjaus	käyttää	tehokas-
ta	algoritmia,	jonka	avulla	säädin	voidaan	
virittää	niin,	että	sen	häiriövaste	on	mah-
dollisimman	hyvä	ilman,	että	asetusarvon	
muutosten	vasteaika	kärsisi.	Kaikkein	
parasta	on,	että	käyttäjän	ei	tarvitse	tehdä	
mitään.	Ohjaimen	sisäänrakennettu	2-PID-
säädin	hoitaa	kaiken.	Kaikkiin	2-PID-ohjauk-
sella	varustettuihin	laitteisiimme	on	teh-
taalla	asetettu	oletusarvo,	jonka	antama	
nopea	vaste	minimoi	ylitykset	useimmissa	
analogisissa	ohjaussovelluksissa.	

	 Sinulle	tämä	tarkoittaa	tuotannon	käynnis-
tymisen	nopeutumista	sekä	huomattavasti	
tasaisempaa	lämpötilansäätöä	tuotannon	
aikana,	mikä	parantaa	tuotteiden	laatua	
entisestään.	
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muutos-vasteaika häriövasteaika

standardi-PID

standardi-PID

standardi-PID

SV

SV

SV

PV

PV

PV

	 �-piD-ohjauksessa	yhdistyvät	vakaus	ja	nopea	reaktioaika	
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E5_K-sarja tarjoaa edistyksellistä, ohjelmoitavaa hallintaa ja 

tiedonsiirtoa sekä joustavat, moduulimuotoiset laajennus-

mahdollisuudet, jotka vastaavat tämän päivän edistyneiden 

teollisten automaatiojärjestelmien korkeisiin vaatimuksiin. 

Malliston tuotteet ovat yhteensopivia ja konfiguroitavissa 

lämpötila- ja prosessisignaaleita varten 1/4 DIN, 1/8 DIN ja  

1/16 DIN -muodossa. Tuloja on saatavana teollisiin 

termopareihin, resistanssilämpömittareihin ja lineaarisia 

signaaleita varten. Lisäksi valikoimassa on laaja valikoima 

vaihdettavia moduuleita, joilla saavutetaan optimaalinen 

(kentittäin konfiguroitava) joustavuus. Saatavilla on valinnaisia 

moduuleita, jotka tukevat sarjaliikennekytkentöjä datanvaihtoon, 

ohjelmointiin tai käyttöönottoon. 1/8 DIN -säädin (E5EK) tarjoaa 

myös DeviceNet-liitynnällä varustetun version, ja kaikki kolme 

mallia voidaan yhdistää Profibus-verkkoon Omronin Intelligent 

Gatewayn (PRT1-SCU11) kautta. 

Perustason ohjaustoimintoja tukee kaksitasoinen auto-

maattiviritys sekä valinta, jolla parametrejä voidaan tarkistaa ja 

laskea jatkuvasti. Lisäksi valinnaisiin ominaisuuksiin kuuluu 

lämmittimen suojaus, jossa on sähkövirran valvonta ja 

lämmittimen ylikuumenemishälytys. 

Malliston täydentävät venttiilinohjausyksiköt motorisoitujen 

venttiileiden ohjaukseen sekä määritellyn aika-arvon 

profilointimalli. 

e�:k	–	kehittynyttä	lämpötilan	säätöä	ja	prOsessinOhjausta

Suorituskyvyn ja joustavuuden liitto
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•	Joustavaa	toimivuutta	modulaarisen		
rakenteen	ansiosta	

•	Helposti	yhdistettävissä	mihin	tahansa	
anturiin	paikalla	konfiguroitavan	yleistulon	
avulla

•	Helppo	järjestelmäintegraatio	kattavien		
tiedonsiirtovaihtoehtojen	ansiosta	

•	Saatavana	venttiilinohjaus-	ja		
SV-profilointimallit	

•	Yksiköitä	voidaan	käyttää	pesualueilla		
(etupaneeli	on	IP66/NEMA4X-standardin	
mukainen)	

	 lämpötilan	profilointi	

	 Monissa	edistyneissä	lämpöprosesseissa	(metallinkäsittely,	
keramiikka	ja	niin	edelleen)	tarvitaan	”Aika/Asetusarvo”-	
profilointia.	Tämän	ominaisuuden	avulla	voit	linkittää		
useita	lämpötilan	asetusarvon	nosto-	ja	pitojaksoja.	

	 yhteys	avoimeen	verkkoon	

	 E5EK-DRT	on	yhteydessä	DeviceNet-verkkoon	ja	pystyy	vas-
taanottamaan	maaliprosessidataa	mistä	tahansa	verkossa	
olevasta	DeviceNet-master-yksiköstä.

	 modulaarinen	rakenne	

	 E5_K:n	alusta	sisältää	näytön,	tehonsyötön	ja	päätulopiirin.		
Valinnaisilla	moduuleilla	voit	lisätä	toiminnan	joustavuutta.	
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E5_R-sarja yhdistää korkean suorituskyvyn edistyksellisiin 

ominaisuuksiin, joihin kuuluu monisilmukkainen 

prosessiparametrien, kuten lämpötilan, paineen ja kosteuden, 

säätö. Mallistolle on ominaista erinomainen tarkkuus 

yhdistettynä harvinaislaatuisen nopeaan otos- ja 

ohjauskiertoon. E5_R-sarjaan kuuluu valinnaisena 

monikanavainen ohjelmointi aikamääreiden asetusarvojen 

muuttamiseen.

Mallistoon kuuluu kaksi tyyppiä: 1/4 DIN (96 × 96 mm) E5AR 1-, 

2- ja 4-kanavaisina malleina ja 1/8 DIN (48 × 96 mm) E5ER 1- ja 

2-kanavaisina malleina. Valittavana on erilaisia ohjaustiloja, 

kuten lämmityksen/jäähdytyksen säätö, venttiilien säätö sekä 

kaskadi ja suhdesäätö. Lisäksi laite on mahdollista mukauttaa 

toteuttamaan käyttäjän sovelluksen ohjausstrategiaa. 

Muiden Omronin analogisten ohjauslaitteiden tavoin E5_R-

malliston konfigurointi on yksinkertaista. Aloitusasetukset 

voidaan tehdä helposti joko etupaneelin painikkeiden avulla tai 

tietokoneen kautta Omronin CX-Thermo-ohjelmistolla, joka 

mahdollistaa täydellisen parametrien asetuksen, tallennuksen 

ja kloonauksen toistettavia määrityksiä varten. 

Yleistulot ja monipuolisten lähtövaihtoehtojen lisäksi laitteet 

voidaan helposti konfiguroida ulkopuolista ohjausta varten eri 

I/O-liittymien avulla. Näihin kuuluu korkeintaan kuusi 

tapahtumatuloa, korkeintaan kaksi monitorointilähtöä sekä 

lisälähdöt hälytyssignaaleita varten. Sarjaliikennekytkennät 

mahdollistavat datan jakamisen master-yksikön kanssa 

CompowayF:n tai Modbusin kautta. Saatavilla on myös 

DeviceNetiin integroituja malleja samoin kuin malleja, jotka 

voidaan yhdistää Profibus-verkkoon Omronin Intelligent 

Gatewayn kautta. 

e�_r	–	kehittynyttä	lämpötilan	säätöä	ja	prOsessinOhjausta

Nopea, tarkka ja muunneltava ratkaisu sovelluskohtaisiin tarpeisiin 
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	 kahden	virtauksen	yhdistäminen:	suhdesäätö	

	 Tätä	toimintoa	käytetään	sovelluksissa,	joissa	toissijainen	
virtaus	on	sekoitettava	tarkassa	suhteessa	päävirtaukseen,	
kuten	maalin	sekoittamisessa,	jogurtin	ja	hillon	sekoittami-
sessa	tai	kun	klooria	lisätään	veteen.	

	 prosessointilaitteen	ohjaus	

	 Käymisastiassa	laadukkaan	lopputuotteen	varmistamiseksi	
on	hallittava	tarkasti	kaikkia	parametreja,	kuten	lämpötilaa,	
pH:ta	ja/tai	painetta.	

	 lämpötilan	ja	paineen	yhteisvaikutus	paineastiassa	

	 Tuotteiden	sterilointi	korkeissa	lämpötiloissa	paineistetussa	
tilassa	vaatii	nopean	ja	tarkan	säätimen,	kuten	E5_R:n.	

	 edistynyttä	häiriöiden	hallintaa	

	 Monet	valmistajat	väittävät,	että	heidän	tuotteensa		
varmistavat	häiriön	jälkeisten	ylitysten	pienentämisen.	
Kuitenkin	oloarvojen	ylitysten	täydellinen	hallitseminen		
on	mahdollista	vain	Omronin	teknologialla.	E5R-mallin	ja	
CelciuXº:n	sisältämä	kehittynyt	järjestelmä	ADO	(Adjust-
ment	of	Disturbance	Overshoot)	toteaa	häiriön	automaatti-
sesti	ilman	lisäanturia	ja	ryhtyy	tarvittaviin	toimiin,	oli		
pienentäminen	sitten	tarpeen	tai	ehdottomasti	kielletty.

Edistyksellinen	häiriönhallintateknologia	takaa	erinomaisen	ylitysten	
vaimennuksen.	

Asetusarvo

Oloarvo

Häiriökaavio Vanha	menetelmä

Uusi	menetelmä

Sisäinen	asetuspiste

•	Kirkas	ja	helppolukuinen	nestekidenäyttö	

•	Erinomainen	tarkkuus	(0,01	°C	Pt100)	

•	Nopea	vasteaika	–	50	ms:n	otos-	ja		
ohjauskierto	kaikille	neljälle	kanavalle	

•	Poikkeuksellisen	monikäyttöinen	–		
monisilmukkainen	ohjaus,	kaskadi-	ja		
venttiilinohjaus

•	Muunneltava	ratkaisu	sovelluskohtaisiin	
tarpeisiin

•	Helppo	integraatio	DeviceNet-,	ProfiBus-	tai	
Modbus-väylällä

•	SV-ohjelmointityökalu	(korkeintaan		
32	ohjelmaa,	enintään	256	segmenttiä)
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CelciuX° on uusi, modulaarinen, monikanavainen lämpötilan-

säädin, joka voidaan yhdistää monenlaisiin teollisiin verkkoihin. 

Sen ominaisuuksiin kuuluu helppo, ohjelmaton tiedonsiirto 

Omronin ja kolmansien osapuolten logiikan ja HMI-operointi-

paneelin kanssa. CelciuX°:ssa on älykäs ja helppokäyttöinen 

lämpötilansäätöteknologia, ja Omronin ainutlaatuisen 

vyöhykesäätöalgoritmin (Gradient Temperature Control) ansiosta 

se pystyy käsittelemään monimutkaisia lämpötilaprofiileja.

Modulaarisuus alkaa yhdestä pääty-yksiköstä (EU), johon 

voidaan lisätä jopa 15 peruslämpötilansäätöyksikköä. Useiden 

pääty-yksiköiden avulla järjestelmä voidaan laajentaa hajaute-

tulla sijoittelulla jopa 250 piiriin. Tehokas toimintoyksikkö voi-

daan lisätä GTC:lle taikka ohjelmattomalle tai kenttäväylätie-

donsiirrolle. PC-ohjelmiston avulla on helppoa määritellä 

parametreja ja kopioida samat parametrit useisiin laitteisiin tai 

rinnakkaisiin järjestelmiin.

Ohjaus

CelciuX° on joustava ja tukee useita sovelluksia. Se soveltuu 

ohjauskiertonsa 250 ms:n kanavakohtaisen nopeuden ansiosta 

CelCiuxº	–	mOnisilmukkainen	lämpötilansääDin

Ohjaus ja liitettävyys

kaikkiin yleissovelluksiin. 2-PID ohjausalgoritmi (ks. sivu 11) ja 

luotettavat automaattiviritysalgoritmimme vähentävät 

käyttöönottoon kuluvaa aikaa. CelciuX° sisältää myös erityisia 

algoritmejä ja strategioita, kuten GTC (ks. sivu 17), ja se pystyy 

valvomaan lämmittimen tilaa lämmitinhälyttimillä 1- tai  

3-vaiheisesti, tai vähentää virtapiikkejä lähdön ajastuksella.

Yhteydet

CelciuX° on Omronin Smart Platform-järjestelmän lämpötilan-

säädön peruslohko. SP tuottaa täydellistä koneautomaatiota 

yhdellä yhteydellä ja ohjelmistolla. Smart Active Parts -kirjasto 

sisältää toiminnalliset graafiset objektit Omronin NS-sarjan 

operointipaneelia varten, ja saatavilla on myös toimilohko-

kirjasto logiikoille.

 

Laaja valikoima teollisia kenttäväyläyhteyksiä on mahdollinen − 

Modbusista Profibusiin. Lisäämällä HFU, CelciuX° voidaan 

yhdistää Omroniin tai kolmannen osapuolen logiikkaan ilman 

tiedonsiirtoprotokollan ohjelmointia. CelciuX° toimii masterina ja 

työntää ja vetää dataa logiikan muistialueelle odottamaan, että 

logiikka ottaa sen käyttöön.

*	Kesä	2007

OLE for Process Control
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•	Liitynnät	useisiin	erilaisiin	teollisuusverkkoihin

•	Vähemmän	suunnittelutyötä	ohjelmattoman		
tiedonsiirron	sekä	Smart	Active	Parts-	ja		
toimilohkokirjastojen	ansiosta

•	Saatavilla	ruuviliitännöillä	ja	puristusliittimillä

•	Jopa	250	piiriä,	optiona	hajautettu	sijoittelu

•	Yksi	yksikkö	käsittelee	useita	tulotyyppejä,		
kuten	Pt-,	termopari-,	mA-	ja	jännitetuloja	

	•	Vyöhykesäätö

	 monipiirinen	koneen	ohjaus	operointipa-
neelilla	

	 Ohjaus,	valvonta	ja	tiedonkeruu	on	erittäin	
helppoa,	kun	CelciuX	yhdistetään	suoraan	
Omron	HMI-operointipaneeleihin.

	 täydellinen	ratkaisu	monipiiriohjaukseen	

	 Luotettavuutensa,	pienikokoisuutensa	ja	tinki-
mättömän	ohjauksen	ansiosta	CelciuX	on	erin-
omainen	valinta	perustason	monipiiriohjauk-
seen.

	 tarkkaa	kaksiulotteisten	lämpötilaprofii-
leiden	ohjausta	

	 Vyöhykesäätö	(GTC),	Omronin	ainutlaatuinen	
PID-säätötekniikka,	joka	varmistaa,	että	kaksi-
ulotteinen	lämpötilaprofiili	pysyy	vakiona	
määritetyllä	alueella.	Näin	pystytään	ehkäise-
mään	pistelämpöjen	vahingollinen	vaikutus	
materiaaleissa,	kuten	metalli-,	lasi-,	muovi-	tai	
silikonilevyissä.	GTC:n	avulla	lämpötilaprofiilin	
tarkkaa	muotoa	voidaan	hallita	missä	tahansa	
pisteessä.

	GTC:llä	voit	halutessasi	 Pitää	lämpötilan	tasaisenaNopea	lämmitys	sisäpuolelta Nopea	lämmitys	ulkopuolelta

Kaksiulotteinen	lämmityksensääto	Ilman	GTC:tä GTC:llä
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Omron on yhdistänyt tietotaitonsa sekä analogisissa 

lämpötilansäätimissä että sekvenssipohjaisissa 

logiikkajärjestelmissä mahdollistaakseen integroidut 

ohjausratkaisut; aina PID-logiikkaohjelmasta korkean tason 

analogisiin ohjauksiin.. 

Tehokkaan PID-logiikkaohjelmoinnin lisäksi, jossa on myös 

automaattiviritys lämpötilan säätämistä varten, voi valita 

Omronin CJ1W-TC-sarjan. Menestyneeseen E5_N-mallistoomme 

perustuvat CJ1-logiikan lämpötilansäätökortit mahdollistavat 

logiikkaintegroidun lämmönsäädön, jonka suorituskyvystä ei ole 

tingitty. Ohjaustoimintojen yksinkertaistamiseksi ja asentajatyön 

vähentämiseksi Omron on kehittänyt toimilohkoja, joiden avulla 

on helppo päästä kaikkeen TC-kortilla olevaan ohjausdataan. 

Cj/Cs	–	lOgiikkapOhjaista	lämpötilansäätöä	ja	prOsessinOhjausta

Logiikkapohjaista lämpötilansäätöä ja prosessinohjausta 

Lisäksi innovatiivinen CJ1-hybridi-CPU-sarjamme integroi nopeat 

sekvenssit ja kehittyneen analogisen ohjauksen samaan 

yksikköön. Omronin CX-prosessinmäärittelytyökalu käyttää 

Function Block toimintolohko-ohjelmointia, jonka avulla voi 

rakentaa oman ohjausstrategian. Selkeät käyttöönottoikkunat 

auttavat piirien säätämisessä ja virittämisessä. Lisäksi napin 

painalluksella voi luoda säätimen etulevyn kuvia Omronin  

NS-sarjan HMI-operointipaneelille automaattisesti. 

Omronin CS1-logiikkasarja sisältää samat edut ja toiminnot sekä 

samantyyppisen ratkaisun kuin CJ1-sarja, mutta vielä 

suuremmille järjestelmille, ja sisältää tarvittaessa 

kahdennettavat keskusyksiköt. 
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•	Aina	hyvä	investointi	modulaarisen	ja	
laajennettavan	konseptinsa	ansiosta	

•	Tilaa	säästävä	pienen	koon	ansiosta	

•	Suuri	määrä	vaihtoehtoja	PID-logiikkakäs-
kyistä	aina	analogisiin	ohjauksiin

•	Tehokkaita,	logiikkapohjaisia	ratkaisuja	
rajoittamattoman	piirimäärän	ohjaukseen	

•	Helppoa	ylläpitoa	Function	Block		
toimilohko-ohjelmoinnin	avulla	

•	HMI-operointipaneelien	näytöt	voidaan	
luoda	vaivattomasti	ja	automaattisesti

•	Vyöhykesäätö

	 erilliset	tulot	ja	lähdöt	lämpötilansäädölle	ja		
prosessille	

	 Manuaalisen	ohjauksen	analogisia	lähtöjä	tai	hälytysten	
ja	tiedonkeruun	monikanavaisia	tuloja	käsitellään		
keskitetysti	yhdessä	CPU-yksikössä	käyttämällä	apuna	
laajaa	lämpötilansäätö-	ja	prosessi-I/O-yksikkövalikoi-
maamme.	

	 täydellistä	koneiden	ohjausta	

	 Erityisominaisuudet,	kuten	pieni	koko,	tarkkuus,	nopeus	ja	
hyvä	häiriönhallinta,	ovat	osoitus	pakkauslaitteiden		
tietotaidostamme.	

	 keskitetty	varastonhallinta	

	 Useiden	varastokaappien	lämpötilaa	ja	kosteutta	voidaan	
säätää	yhdeltä	tietokoneelta.	Helposti	laajennettavissa	tai	
supistettavissa	CX-Supervisorin	tai	muun	SCADA-ohjelmis-
ton	avulla.
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Yksi ohjelmisto
CX-Onen avulla voit hallita,  

visualisoida, asemoida, ha-

vaita ja säätää yhdellä  

automaatiotyökalulla. 

Yksi minuutti
Drag & drop, kytke & työsken-

tele − vain minuuteissa olet 

valmis hallitsemaan, visuali-

soimaan ja ylläpitämään ko-

nettasi.

Yksi yhteys
Käytitpä sitten mitä tahansa 

laitetta tai kenttäväylää, suori-

titpa mitä tahansa tehtävää. 

Tarvitset vain yhden yhteyden, 

jolla varmistat koneesi täydel-

lisen hallinnan.

Nopeaa, helppoa automaatiota – napin painalluksella! 

Teollisten järjestelmien muuttuessa yhä monimutkaisem-
miksi, jopa kokeneet automaatioinsinöörit myöntävät, että 
järjestelmäintegraatiosta on muodostumassa yhä suurempi 
haaste. Projektit saattavat kattaa kokonaisia tehtaita, ne 
voivat käyttää useiden toimittajien laitteita ja ohjelmistoja, 
ja niihin voi kulua useita miestyövuosia. 

Omronin vastaus tähän haasteeseen on Smart Platform − 
uusi, avoin konsepti, joka mahdollistaa täydellisen kone- ja 
tehdasautomaation yhdeltä alustalta tarvitsematta huolehtia 
kenttäväylistä, erilaisten ohjelmien integroinnista eikä 
varsinkaan sitoutua yhteen hallitsevaan valmistajaan.  
Smart Platformilla tarvitset vain yhden ohjelmistopaketin, 
CX-One:n, jolla voit ohjelmoida ja määritellä koneesi.  
Yksi yhteys riittää kaikille järjestelmässäsi oleville laitteille 
(parametrien, ohjelmien ja kommenttien lataamiseen tai 
noutoon tai toimintojen ja suorituskyvyn valvontaan). Smart 
Platformilla voit sitä paitsi konfiguroida järjestelmäsi 
tehokkaammin. Voit muokata tai parantaa koneesi 
suorituskykyä ja toimintaa‚ “yhden minuutin” -määrittelyllä, 
drag & drop -logiikkaohjelmoinnilla tai operointipaneelin 
näytön automaattisella rakentamisella. 

Siksi Smart Platform -mottomme on: tOimi	luOvasti! 

anturin	ohjain
säätäminen	ja	
kytkeminen

liike	ja	käytöt Cx-One-ohjelmisto

smart	platFOrm	

Yksi ohjelmistoalusta koko koneen hallintaan 
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Toimilohkot logiikoille 

Toimilohkot ovat ennalta määriteltyjä ja ennalta testattuja 

ohjelmia (tai toimintoja), jotka ovat yhden, mahdollisesti 

tikapuudiagrammissa käytettävän, ohjelmaelementin 

sisällä. 

Yhteyselementti tarvitaan toiminnon aloittamiseen, mutta 

tuloja ja lähtöjä voidaan editoida tikapuujärjestelmässä 

käytettyjen parametrien kautta. Toimintoa voidaan käyttää 

uudelleen samana elementtinä (sama muisti) tai se voi 

tapahtua uutena elementtinä omalla, sille määritellyllä 

muistillaan. Toimintolohkot on tarkoitettu käytettäviksi 

apuna yksinkertaistettaessa ohjelmia, jotka sisältävät 

standarditoimintoja logiikoille ja Omron tehdasauto-

maation komponenttitoiminnoille. Toimintolohkoja 

käyttämällä voidaan vapauttaa enemmän aikaa ulkoisten 

laitteiden räätälöityihin ohjelmiin sen sijaan, että se 

käytettäisiin perustason tikapuudiagrammeihin, koska ne 

ovat jo saatavilla. 

•	Helppokäyttöinen	ja	helposti	ymmärrettävä	

•	Ohjelmiston	toimintatestausta	ei	tarvita	

•	Tulevaisuuden	laajennusmahdollisuudet	

Smart Active Parts -toiminnot Omronin  

operointipaneelien NS-malliston määrittelyyn. 

Smart Active Parts -komponentit ovat listattuna erilliseen 

kirjastoon konfigurointiohjelmistossa. Ne ovat ennalta 

ohjelmoituja visualisointimoduuleita, joihin on ohjelmoitu 

tiedonsiirtokoodi. SAP:ien avulla voit määrittää, käyttää ja 

ylläpitää konettasi NS-käyttöpäätteemme kautta. Tämä on 

mahdollista, koska SAP:ien ja kaikkien NS-päätteisiin 

yhdistettyjen yksiköiden välille voidaan muodostaa suora 

yhteys. Voit siis esimerkiksi lukea ja kirjoittaa 

yhdistettyjen laitteiden parametreja tai katsella hälytyksiä 

tarvitsematta ohjelmoida yhtään riviä tiedonsiirtokoodia. 

Voit vain ”vetää ja pudottaa“ SAP:in näytölle 

määrittelyohjelmistossa ja määritellä yhdistettyjen 

laitteiden määrän. Tämä yksinkertainen ohjelmointitapa 

säästää huomattavan määrän kehitystöihin käytettävää 

aikaa ja samalla mahdollistaa kehittyneempien 

ominaisuuksien käytön, joiden avulla esimerkiksi 

katkosajat vähenevät ja koneen asetusten määrittäminen 

yksinkertaistuu. 

•	Lyhentää	merkittävästi	ohjelmointiin	ja	kehitystöihin	
kuluvaa	aikaa	

•	Poistaa	tietoliikenteen	ohjelmointivaiheen	

•	Helpottaa	huomattavasti	viankorjausta	ja	vähentää		
testauksen	tarvetta	

	 esimerkki	
	 Tiedonsiirto	lämpötilansäätimen	ja	logiikan	välillä

Pääsy	toimilohkojen	kautta

XXlämmittimen	tämänhetkinen	lämpötila

Sarjaliikennekommunikointi	(Compoway/F-protokolla)

Omron-komponentit

CS-/CJ-sarja	
Logiikka	

W100.00

W100.01

(BOOL)
EN

&10

&1

&2

&2

(INT)
Yksikön	valinta

(INT)
Portti	nro

(INT)
TC	nro

(INT)
Kanava	nro

W100.01

W100.02

W100.03

D100

(BOOL)
ENO

(BOOL)
Varattu

(BOOL)
OK

(BOOL)
NG

(DINT)
PV
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Konfiguraatio-ohjelmisto

Mini	SCADA	

SCADA	

OhjelmistOt	ja	lisälaitteet	

LÄMPÖTILANSÄÄTIMET &  
PROSESSINOHJAUSJÄRJESTELMÄT

Kehittynyt

Monikanavainen

Integroitu logiikka

Logiikkahybridi CPU

Yleiskäyttöön

Perustaso

IR-anturit

TC-näytöt

CX-Thermo – CX-prosessi

QLP-kaapeli

CX-Supervisor

Tehon säätö

G3ZA – monikanavainen tehonohjain  

järkevöittää puolijohdereleiden käyttöä

G3ZA vastaanottaa ohjauspiirien tai 

manuaalisten asetusten tuottamia 

muuttujia helposti asennettavan RS-485-

liitännän kautta. G3ZA säätelee tarkasti 

lämmittimen tehoa ohjaamalla jopa 

kahdeksaa vakio-SSR:ää. Lisäksi 

vaihesiirron hallinta pienentää lähdeverkon 

tehopiikkiä.

•	Monikanavainen	tehonohjain

•	Ohjaa	enintään	kahdeksaa		
vakiopuolijohderelettä

•	Helppo	integroida	logiikkaan	ja		
CeciuX°:iin

•	Pieni	koko

•	Saatavilla	lämmittimen	hälyttimien	
kanssa	(neljä	kanavaa)	tai	ilman	niitä	
(kahdeksan	kanavaa)
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G3R –pienikokoinen puolijohderele I/O-liittymää varten,  

korkeat eristyslujuusvaatimukset

Suurnopeusmallien valikoiman mallien syöttönimellisarvot on 

optimoitu useita eri antureita varten. Saatavilla on myös G2R-

sarjan kanssa käytettäviä syöttö- ja lähtömoduuleita. Käytettävä 

VDE 0884 -standardin mukainen kytkin mahdollistaa 4 000 V:n 

eristyslujuuden.

Puolijohdereleet

HMI/IPC

Logiikka
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•	Lähtövirta	5-90	A

•	Lähtöjännitteet	24-480	VAC/5-200	VDC

•	Sisäänrakennettu	varistori	

•	Toimintoilmaisin	(punainen	LED)

•	Turvallisuutta	lisäävä	suojakansi
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•	Lähtövirta	1,5	tai	2A

•	Lähtöjännitteet	5-200	VDC	tai	100-240	VAC

•	Yhteensopiva	sähkömekaanisten	G2RS-releiden	kanssa

•	DIN-kiskoasennus,	jossa	kantakiinnitys

•	Toimintoilmaisin	syötteen	varmistusta	varten

•	Lähtövirta	yksi-	ja	kolmivaiheinen	15-45	A

•	Lähtöjännitteet	10-480	VAC

•	Käytettävissä	1-,	2-	ja	3-vaihekuormien	kanssa

•	Kaikki	toiminnot	voidaan	toimittaa	joko	jäähdytysyksi-
kön	kanssa	tai	ilman	jäähdytysyksikköä

•	CE-merkinnän	sekä	EN-	(VDE-hyväksyntä),	CSA-	ja		
VDE-standardien	mukainen

G3PB – pienikokoinen, litteä puolijohderele,  

jossa on sisäänrakennettu jäähdytysyksikkö

G3PB-releiden pieni koko on jäähdytysyksikön 

optimoinnin ansiota. G3PB-valikoiman releisiin voit 

valita DIN-kiskoasennuksen tai ruuviasennuksen.

G3NA – kiekkotyyppinen puolijohderele,  

jonka lähtövirrat ovat 5-90 A.

Kaikkien mallien mitat ovat samat. Ne ovat 

pienikokoisia ja voivat käyttää samoja 

asennusliitäntöjä. Sisäinen varistori vaimentaa 

ulkoiset vaihtelut tehokkaasti. Toimintoilmaisin 

mahdollistaa valvonnan.
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OmrOn EurOpE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Alankomaat.  Puh: +31 (0) 23 568 13 00  Faksi: +31 (0) 23 568 13 88  www.omron-industrial.com 

Alankomaat 
Puh: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Belgia 
Puh: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Espanja 
Puh: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Iso-Britannia 
Puh: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk 

Italia 
Puh: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Itävalta 
Puh: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

Norja 
Puh: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Portugali 
Puh: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Puola 
Puh: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Ranska 
Puh: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Ruotsi 
Puh: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Saksa 
Puh: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Sveitsi 
Puh: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Tanska 
Puh: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Tsekki 
Puh: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Turkki 
Puh: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Unkari 
Puh: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Venäjä 
Puh: +7 495 745 26 64 
www.omron-industrial.ru

Lähi-itä ja Afrikka
Puh: +31 (0) 235 681 100
www.omron-industrial.com

Muita Omronin edustajia 
www.omron-industrial.com

SUOMI 
Omron Electronics Oy 
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo 
Puh: +358 (0) 207 464 200 
Faksi: +358 (0) 207 464 210 
www.omron.fi 

Kuopio  Puh: +358 (0) 207 464 202 
Tampere  Puh: +358 (0) 207 464 200  
 (yleis) 
 Puh: +358 (0) 207 464 205  
 (turvatuotteet) 
Vaasa  Puh: +358 (0) 207 464 207 
 

EdistyksEllisEt tEOllisuudEn autOmaatiOjärjEstElmät

Automaatiojärjestelmät
• Ohjelmoitavat logiikkasäätimet • Etä-I/O 
• Käyttöliittymät  

Liike ja käytöt 
• Liikkeenohjausjärjestelmät • Servo-järjestelmät • Taajuusmuuttajat 

Ohjaus- ja kytkinkomponentit 
• Lämpötilansäätimet • Virtalähteet • Ajastimet • Laskimet • Ohjelmoitavat releet  
• Digitaaliset paneeli-ilmaisimet  • Sähkömekaaniset releet  • Valvontatuotteet   
• Puolijohdereleet  • Rajoitinkytkimet  • Painikekytkimet  • Matalavirtakytkimet

Anturit ja turvatuotteet 
• Valokennot • Induktioanturit • Tila- ja paineanturit • Kaapeliliittimet 
• Lasermittalaitteet • Näyttöjärjestelmät • Turvallisuusverkot • Turvallisuusanturit 
• Turvayksiköt/releyksiköt • Turvaovirajakytkimet 


