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Világelső a hőmérséklet-szabályozási technológiák terén

Az OmrOn egyszerűVé teszi A bOnyOlult technOlógiát!

Az analóg paraméterek, például a hőmérséklet, a nyomás és a 
páratartalom, egyszerűen kezelhetőnek tűnnek, de napjaink 
összetett ipari folyamataiban, ahol egyre nagyobb az igény a 
mind teljesebb optimalizálásra, szabályozásuk egyáltalán nem 
mondható egyszerűnek. Az Omron ebben tud a segítségére lenni. 

A hőmérséklet és az egyéb analóg paraméterek szabályozó-
berendezéseinek világhírű szakértőjeként jelenleg az egyetlen 
olyan vállalat vagyunk, amely világszerte kínálja a szabályozók 
teljes választékát – az alapszintű szabályozóktól a korszerű, 
nagy sebességű, nagy felbontású többhurkos szabályozókig, 
valamint egészen a PLC alapú folyamatszabályozást kínáló telje-

sen integrált készülékekig. Valamennyi megoldásnál az egyszerű-
ségen van a hangsúly. Egyszerűség a telepítésben, egyszerűség a 
beállításban és egyszerűség a működtetésben. 

Ne tévessze meg azonban ez a látszólagos könnyedség. Az Omron 
berendezéseinél ez csak a felszín. A kisméretű, robusztus tokozá-
son belül az Omron szabályozói a világ legkorszerűbb technológi-
áját tartalmazzák. Ilyenek például a legújabb inverz LCD-technoló-
gián alapuló kiváló láthatóságú színváltós kijelzők és az egyedi  
2-PID szabályozás, amely a PID (arányos, integráló, differenciáló) 
szabályozás következő szintjét jelenti az ingadozásra adott kiváló 
válasz és stabilitás biztosításában. Ugyanakkor ilyen a díjnyertes 

A hőmérsékletszabályozás terén elfoglalt vezető 
hely és a globális hálózat garantálja, hogy közel 
vagyunk ügyfeleinkhez. 

Világszerte 30 másodpercenként eladnak 
egy Omron hőmérsékletszabályozót.  
A nap 24 órájában, a hét minden napján… 
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GTC (Gradient Temperature Control) technológia is, amely a kétdi-
menziós hőmérsékletprofilok pontos szabályozását kínálja. 
Az Omron szabályozói emellett a kommunikációs és hálózati 
megoldások széles választékát is elérhetővé teszik a kivételes 
sokoldalúság biztosításához a szabályozásban és a figyelésben 
egyaránt. Ehhez járul a célorientált, Windows alapú szoftver a 
rendkívül felhasználóbarát kezelőfelülettel, amellyel a telepítés, 
a konfigurálás és az üzembe helyezés a lehető legegyszerűbben 
hajtható végre. 

Az Omron világelső az analóg szabályozás területén, teljes ter-
mékkínálatával az összes igényt képes kielégíteni, és globális 
hálózatával biztonságos szállítást, valamint megbízható, szemé-
lyes szervizszolgáltatást garantál a világ bármely részén. 

4	 	 	Hőmérséklet- és folyamatszabályozás
   Termékkínálat 

6	 	 	Alapszintű hőmérsékletszabályozás 
    K8AB-TH és E5C2 – hőmérsékletfigyelés és  

-szabályozás 

8	 	 	Alapszintű hőmérsékletszabályozás 

    E5CSV – tökéletes hőmérsékletszabályozás egyszerűen 

10 	 	Általános célú hőmérsékletszabályozás 
   E5_N – felülmúlja a várakozásokat 

12 	 	Speciális hőmérséklet- és  
folyamatszabályozás 

   E5_K – teljesítmény rugalmassággal párosítva 

14 	 	Speciális hőmérséklet- és  

folyamatszabályozás 
    E5_R – gyors, pontos, és az alkalmazás igényeihez  

igazítható

16 	 	Többhurkú hőmérsékletszabályozás 
   CelciuX° – szabályozás és csatlakoztathatóság

18 	 	PLC alapú hőmérséklet- és  
folyamatszabályozás 

    CJ/CS – beépített PLC-vezérlőt tartalmazó hőmérséklet- 

és folyamatszabályozási megoldások

20 	 	Smart Platform 

   Egyetlen szoftverplatform a teljes berendezéshez

22 	 	Szoftver és kiegészítők 
    Programozás, SCADA szoftver, hálózati szolgáltatások, 

érzékelők és szilárdtestrelék

Vezető kijelzőtechnológia, amely 
egyértelmű adatokat nyújt a 
felhasználónak. Ezek a folyadékkristályos 
kijelzők nagy látószögűek, és a 
fényviszonyoktól függetlenül távolabbról is 
könnyedén leolvashatók. 
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Alapszintű

Önálló 

Teljesen 
integrált

Alapszintű	megoldások	

Az egyszerű, különálló hőmérsékletszabályozást és hőmérséklet-
monitorozást igénylő alkalmazások számára a K8AB-TH, az E5C2 
vagy az E5CSV szabályozók jelentik a legjobb megoldást. Az egy-
ségek alapszintű szabályozási funkciókat kínálnak: hőmérsékleti 
riasztás, egyszerű BE/KI szabályozás vagy egyhurkos PID-szabá-
lyozás. 

Jellemző	alkalmazási	területek:	

•	Fűtőberendezések	védelme	

•	Vízmelegítők	BE/KI	szabályozása	

•	Sütőipar	

•	Légmentes	zárás	és	egyéb	csomagolási	alkalmazások	

Hőmérséklet- és folyamatszabályozás

Általános	célú	megoldások	

A szabályozási alkalmazások többsége számára a négy DIN-
méretben kapható, előlapra helyezhető E5_N sorozat tagjai ideá-
lis megoldást kínálnak. Szekrénybe építhető típusként a CelciuX° 
szabályozót kínáljuk, amelyek megbízható szabályozást biztosí-
tanak a legmostohább ipari környezetekben is. 

Jellemző	alkalmazási	területek:	

•	Csomagolás	

•	Műanyagformázás	és	-préselés	

•	Laboratóriumi	és	kerámiakemencék	

•	Lágyforrasztó	kemencék	

K8Ab-th e5c2

e5csV

e5_n

Általános	célú

cJ1W-tc

celciuX°
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HibridSpeciális

Speciális	megoldások	

Az igényes, a bemenetek és kimenetek rugalmasságát, progra-
mozható szabályozást és hálózati szolgáltatásokat megkövetelő 
alkalmazásokhoz speciális egyhurkos és többhurkos megoldása-
ink közül választhat. Ezek között megtalálható az egyhurkos  
E5_N sorozat, valamint az egy- és többhurkos E5_R sorozat. 

Jellemző	alkalmazási	területek:	

•	Hőkezelő	kemencék	

•	Élelmiszer-	és	italgyártás	

•	Autoklávok	és	sterilizálók	

•	Gépjármű-	és	félvezetőipar	

Hibrid	megoldások	

Mivel a sorrend alapú rendszereknek gyakran kell analóg hurok-
szabályozást biztosítaniuk, ezért az analóg hurkot sokszor érde-
mes a PLC-vezérlőbe integrálni. Ezen igény kielégítéséhez ötvöztük 
a különálló analóg szabályozás és a PLC alapú szabályozás terü-
letén szerzett tapasztalatainkat a hibrid megoldások sorozatának 
létrehozásához. 

Jellemző	alkalmazási	területek:	

•	Csomagoló-	és	műanyagipari	berendezések

•	Vízkezelés

•	Borászat	

•	Klímakamrák	

Valamennyi ipari folyamatban az analóg mennyiségek, például hőmérséklet, nyomás, 
páratartalom és áramlási sebesség, pontos szabályozása kulcsfontosságú – a biztonság,  
a minőség és a hatékonyság szempontjából egyaránt. Az Omron megoldásai négy kategó-
riába sorolhatók: Alapszintű, Általános célú, Speciális és Hibrid. 

e5_K

e5_r

Plc-hurok

PLC alapú 

Többhurkos 

Egyhurkos 
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Egyszerű telepítés, felhasználóbarát működés 

K8Ab-th és e5c2 – AlAPszintű hőmérséKlet- szAbályOzás

A K8AB-TH és az E5C2 tökéletes megoldás az alapszintű alkalma-
zásokhoz, például a riasztásfelügyelethez és az egyszerű BE/KI 
szabályozáshoz. 

K8AB-TH	–	a	fűtőalkalmazás	védelme	
A K8AB-TH olyan hőmérséklet-figyelő relé, amely egyaránt magá-
ban foglalja a hőmérséklet-riasztási és az egyszerű BE/KI hőmér-
sékletszabályozási funkciót. Ezt az egységet kifejezetten a rend-
ellenes hőmérsékletértékek figyeléséhez tervezték, hogy meg-
előzhető legyen a túlfűtés, így a berendezés károsodása. DIN-
sínre szerelhető, különösen vékony házban kerül forgalomba, 
mindössze 22,5 mm szélességgel. A funkciók beállítására szolgá-
ló DIP-kapcsolóval és az előlapon a riasztási küszöbérték beállí-
tására szolgáló forgókapcsolókkal a K8AB-TH konfigurálása is 
igen egyszerű. Az egység többfunkciós bemenettel rendelkezik, 

lehetővé téve hőelem és Pt100 hőérzékelő csatlakoztatását is.  
A riasztási funkcióhoz egy kimeneti relé is tartozik, és számos 
más hasonló kategóriájú figyelőrelével összehasonlítva a K8AB-TH 
egy további öntartási funkciót is magában foglal nyugtázási lehe-
tőséggel (az előlapon), a beállítási érték módosításának tiltásá-
val és megfordítható kimeneti reléműködéssel. 

E5C2	–	a	lehető	legegyszerűbben	
A kisméretű hőmérsékletszabályozók E5C2 családja BE/KI szabá-
lyozást és arányos-differenciáló (PD) szabályozást tartalmaz kézi 
alaphelyzetbe állítási funkcióval. A család J vagy K hőelem vala-
mint Pt100 hőellenállás fogadására képes, és relé- vagy feszült-
ségkimenetet (impulzus) biztosít. Az E5C2 közvetlenül előlapra, 
vagy foglalat segítségével DIN-sínre szerelhető. 
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•	Egyszerűen	beállítható	DIP-kapcsoló	a	bemenetek-
hez	és	a	használt	mértékegység	kiválasztásához	

•	Mindössze	4	alkalmazásspecifikus	típus,	magas-	és	
alacsony	hőmérséklet-tartomány,	24	V	vagy	100-
240	V	

•	Helytakarékos	kialakítás,	kisméretű	és	vékony		
(22,5	mm	széles),	DIN-sínre	vagy	közvetlenül		
előlapra	szerelhető	

•	Megfordítható	működésű	kimeneti	relé,	reteszelés-
sel	és	előlapi	vagy	külső	nyugtázási	lehetőséggel

•	Védelem	a	tápellátás	kimaradása	és	az	egység	
meghibásodása	ellen	a	hibabiztos	reléműködésnek	
köszönhetően	

•	LED-es	állapotjelző	riasztáshoz	és	a	beállítási	érték	
védelmi	állapotához

	 Védje fűtőalkalmazását 
 Ha egy hőérzékelő megsérül, vagy a szilárdtestrelé 

zárlatos lesz egy kemencében, a szabályozónak nincs 
lehetősége leállítani a hőmérséklet emelkedését. 
Egy belső riasztás hasznos lehet, de még így is fenn-
áll a szabályozó meghibásodásának veszélye. Ez a 
kockázat a K8AB-TH riasztási egységének beépített 
redundanciájával elkerülhető, amely képes automa-
tikusan kikapcsolni a kemence tápellátását. 

	 be/Ki 
 A vízmelegítők szabályozása egyszerűen meg-

oldható egy E5C2 egységgel. A víz kívánt 
hőmérséklete a szabályozó előlapján állítható 
be a nagy és egyszerűen működtethető tár-
csával. 

	 szekrények túlmelegedésének megelőzése 
 A szilárdtestrelék hőtermelése miatt a szekrények 

hőmérséklete a hatékony működést biztosító tarto-
mány fölé emelkedhet. Egy egyszerű BE/KI szabá-
lyozás a K8AB-TH készülékkel megakadályozhatja a 
túlmelegedést anélkül, hogy szükség lenne a hűtő-
ventilátorok költséges folyamatos működtetésére.

•	Rövidebb	tervezési	idő,	kisebb	költségek	

•	Egyszerű	működtetés	a	nagy,	analóg		
beállítótárcsával	

•	Rugalmasan	alkalmazható:	ugyanaz	az	egység	
előlapra	vagy	DIN-sínre	is	szerelhető	

•	BE/KI	vagy	PD-szabályozású	típusválaszték	

•	A	kimeneti	művelet	a	LED-kijelzővel	egyszerűen	
követhető	

•	±2%-nál	jobb	beállítási	pontosság	a	teljes		
tartományon	
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Az E5CSV sorozatú hőmérsékletszabályozók annak az E5CS soro-
zatnak a továbbfejlesztett változatai, amely a legszélesebb kör-
ben használt hőmérsékletszabályozó, és amelyet világszerte ide-
ális választásnak tartanak, amikor egyszerű, költséghatékony 
hőmérsékletszabályozóra van szükség. 

Megtartva	a	legjobb	szolgáltatásokat…	
Az új sorozat megtartotta az előd számos kiváló funkcióját, amely 
ezt a nagy sikert eredményezte, ilyen az egyszerű beállítás DIP és 
forgókapcsolók segítségével, a nagy, 7 szegmenses LED-kijelző 
és a BE/KI vagy az önhangolás funkcióval ellátott PID-szabályo-
zás közötti választás. Ugyanakkor a kijelző továbbra is megjele-
níti a kimenet és a riasztás állapotát, valamint a beállított ponttól 
való eltérés irányát. 

e5csV – AlAPszintű hőmérséKletszAbályOzás

Még tökéletesebb hőmérsékletszabályozás – könnyedén

Továbbfejlesztve	az	egyéb	szolgáltatásokat
Az előző E5CS sorozat sikerére építve az új E5CSV sorozat számos 
új funkciót is kínál. Ilyen az automatikus PID beállítás és a multi-
funkciós hőmérsékletérzékelő bemenet (hőelem vagy hőellenál-
lás). Az új, 3 és fél számjegyes kijelző azt jelenti, hogy az E5CSV 
nagyobb tartományt képes megjeleníteni, amelynek felső határa 
1999 °C. A sorozat megfelel az új RoHS követelményeknek, vala-
mint a legszigorúbb IP66-os szabványnak. Emellett a szabályozó 
mélységét is sikerült csökkenteni mindössze 78 mm-re. 

Az E5CSV sorozat: tökéletes hőmérsékletszabályozás 4 egyszerű 
lépésben.
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•	Egyszerű	beállítás	DIP-	és	forgókapcsolókkal	

•	Mindössze	4	típussal	lefedi	az	alapszintű		
hőmérsékletszabályozási	követelmények	széles	tartományát	

•	Az	automatikus	PID	beállítás	jóvoltából	a	teljesítmény		
optimalizálása	nem	igényel	különleges	szakértelmet	

•	A	beállítási	értékek	módosításának	tiltásával	csökkenti	lehet		
a	hibás	működés	valószínűségét

•	Felhasználóbarát,	hiszen	a	menü	mindössze	3	paramétert		
tartalmaz	

•	Kiváló	olvashatóság	a	nagy	(13,5	mm),	egysoros,	3	és	fél		
számjegyes,	7	szegmenses	LED-kijelzőn	

•	Az	aktuális	állapotot	egyértelműen	szemlélteti	a	beállított	
érték	és	az	ellenőrzőjel	közötti	eltérés,	a	kimenet,	valamint	a	
riasztás	LED-es	visszajelzője	

•	Egyszerűen	csatlakoztatható	a	legkülönfélébb	hőérzékelőkhöz	

	 gyorsítás a gyártósoron 
 Tökéletes szabályozás még 

ebben az ingadozásra érzé-
keny alkalmazásban is. 

	 használat mostoha körülmények között 
 Az E5CSV lapos előlapja higiénikus 

alkalmazhatóságot biztosít, és az IP66-
os védettségű kialakításnak köszönhető-
en a tisztítás egyszerű és biztonságos. 

	 Könnyen érthető kezelői útmutatás 
 Az állapotjelzőnek köszönhetően 

egyértelmű visszajelzést kapunk az 
beállított hőmérséklet eléréséről. 
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1. Kiválasztás 
Mindössze 4 típus közül 

Kiválasztva...
4. Paraméterezés  
Csak 3 paraméter 

3. Felszerelés 

2. beállítás  
A funkciók, valamint a bemenet és riasztás típusa 
egyszerűen beállítható DIP- és forgókapcsolóval 

220 V Ac 24 V Ac/Dc
Reléki-
menet

Feszültség-
kimenet 
(impulzus)

Reléki-
menet

Feszültség-
kimenet 
(impulzus)

beállítva...

...indítás!

PV

sP

riasztási érték

	 tökéletes hőmérsékletszabályozás 4 egyszerű lépésben: 
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Az E5_N egyhurkos sorozat ideális választás az általános analóg 
szabályozási alkalmazások többségénél. Használata és az opti-
mális szabályozás konfigurálása rendkívül egyszerű. Nem megle-
pő, hogy világszerte ezek a legkedveltebb szabályozók. 

Az ipari környezetben való működés kihívásainak való megfele-
léshez az E5_N sorozat valamennyi tagja nagy fényintenzitású, 
háttér-világításos, nagy látószögű LCD-kijelzővel rendelkezik. 
Ez a fényviszonyoktól függetlenül távolabbról is nagyon könnyen 
leolvasható. Emellett a 11	szegmenses	kijelzőn	a	paraméterszöveg	
is	könnyebben	megérthető. 
A sorozat háromszínű kijelzővel rendelkezik, így a kezelők könnyen 
figyelemmel kísérhetik a folyamat állapotát. 

A telepítés, a beállítás és a működtetés a lehető legegyszerűbb 
az előlapi gombok és az átlátható felépítésű menü segítségével. 
A testreszabható menübeállítási funkció lehetővé teszi, hogy 
csak a szükséges paraméterek jelenjenek meg, így a felesleges 
lehetőségek nem zavarják a kezelőt. A berendezések számító-
géppel is beállíthatók az Omron Windows alapú, CX-Thermo kon-
figuráló szoftvere segítségével. Emellett az Omron ingyenesen 
kapható ThermoMini paramétermásoló alkalmazása lehetővé 
teszi több egység programozását ugyanazokkal a paraméterekkel. 

7 szegmens

11 szegmens 
Omron E5_N

M Q V W Z R

e5_n – áltAlánOs célú hőmérséKletszAbályOzás

Felülmúlja a várakozásokat 
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•	Kiváló	leolvashatóság	–	fényviszonyoktól	függetlenül	–	a	nagy	
fényintenzitású,	széles	látószögű	LCD-kijelzőnek	köszönhetően	

•	Távolról	is	könnyen	észrevehető	állapotfelismerés	a	háromszínű	
kijelzővel	

•	Átlátható	diagnosztikai	eljárás	és	fűtőtestáram-figyelési		
stratégiák	

•	Pontos	szabályozás	az	Omron	egyedi	2-PID	rendszerével	

•	Egyszerű	beállítás	és	működtetés	az	előlap	gombjaival	vagy	a	
felhasználóbarát,	Windows	alapú	szoftvereszközzel	

•	Az	alkalmazás	legteljesebb	biztonsága	a	jelszavas	védelemnek	
és	a	testreszabható	menüknek	köszönhetően	

•	Alkalmazásspecifikus	szolgáltatások	és	beállítások	széles	
körű	lehetősége	

	 hurokmegszakadási és érzékelő-
meghibásodási riasztás (beállít-
ható kényszerített beavatkozójel) 

 A műanyagiparban gyakran cseré-
lik a termék előállításához hasz-
nált szerszámot. Az érzékelő vagy 
a fűtőberendezés gyakori újracsat-
lakoztatása kábelszakadást okoz-
hat (például meghibásodhat a 
hőelem). Ezek a riasztások gyor-
san jelzik a folyamat ilyen jellegű 
hibáit. 

	 egyszerű két lépéses program 
 A legtöbb kemencében (ilyenek többek 

között a téglaégető, a kerámiaégető és az 
élelmiszeripari kemencék) fontos lehet a 
hőmérséklet időtől függő szabályozása.  
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az alapjel 
elérési, illetve a hőntartási idő beállítását 
is. A két lépéses program végén vagy leáll 
a folyamat, vagy a kezelőnek szóló figyel-
meztető riasztás mellett folytatódik. Ezzel 
a funkcióval kényelmes, felügyelt módon 
állítható be rögzített minimális vagy maxi-
mális égetési/sütési idő. 

	 gyorsabb mintavétel és rövidebb szabályozási ciklus 
 Ez gyorsabb és pontosabb fűtésszabályozást tesz 

lehetővé gyorsan változó, ingadozásra érzékeny  
alkalmazásokban. 

 Az ellenőrzőjel változásának jelzése színekkel 
 A folyamat állapota akár távolról és akár az értékek 

értelmezése nélkül is egyértelműen megállapítható. 
Ha a fűtőberendezések valamelyike nem a beállított 
értéken üzemel, az ellenőrzőjel kijelzéséhez használt 
szín megváltozik, figyelmeztetve a kezelőt (ez segít-
het például egy nem megfelelő tömítésből adódó 
probléma korai felismerésében). 

 Az Omron innovatív fejlesztése, a 2-PID sza-
bályozás fontos előrelépés a hagyományos 
PID (arányos, integráló, differenciáló) szabá-
lyozásban. A 2-PID szabályozás olyan haté-
kony algoritmust használ, amely lehetővé 
teszi a paraméterek beállítását az ingadozá-
sok optimális kezelése érdekében anélkül, 
hogy ez befolyásolná a változásokra vonat-
kozó reakcióidőt az üzemelés közbeni álla-
potban. És ami a legfontosabb: mivel a 
beépített 2-PID szabályozó szinte minden 
hangolást önműködően végez, speciális 
kezelői beavatkozásra nincs is szükség. Az 
Omron valamennyi, 2-PID szabályozást hasz-
náló berendezésének gyárilag beállított alap-
értéke a legtöbb analóg szabályozási alkal-
mazásban minimális túlszabályozás mellett 
gyors választ tud adni. 

 A felhasználók számára ez a megoldás a 
gyorsabb indítás és a lecsökkent termelési 
idő mellett stabilabb szabályozást is biztosít 
a gyártási folyamatok során, ami egyben a 
jobb termékminőség záloga is. 
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	 A 2-PiD szabályozás ötvözi a stabilitást és a rövid válaszidőt 
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A kifinomult programozható szabályozást és kommunikációt 
rugalmas, moduláris bővítési lehetőségekkel ötvöző E5_K sorozat 
megfelel a napjaink korszerű ipari automatizálási rendszerei által 
állított legmagasabb szintű követelményeknek is. 

Az 1/4, 1/8 és 1/16 DIN-méretben kapható sorozat hőmérséklet- 
és analóg jelekre konfigurálható univerzális bemenettel rendelke-
zik. Bemenetként ipari hőelemek, hőellenállások és lineáris jelek 
csatlakoztathatók. Emellett a cserélhető modulok széles választé-
ka szolgálja az optimális (helyszínen konfigurálható) rugalmassá-
got. Az adatcsere, a programozás és az üzembe helyezés soros 
kommunikációjához kiegészítő modulok állnak rendelkezésre. Az 
1/8 DIN-méretű szabályozó (E5EK) DeviceNet illesztőegységet tar-

talmazó változatot is kínál, míg mindhárom típus az Omron 
intelligens kommunikációs illesztőjén (PRT1-SCU11) keresztül 
Profibus hálózathoz is csatlakoztatható. 

A szokásos szabályozási funkciókat az automatikus beállítás 
támogatja, valamint ehhez járul a szabályozási paraméterek 
folyamatos korrigálásának lehetősége. Emellett rendelkezésre 
áll a fűtőberendezés védelme is az áramerősség figyelésével és 
fűtőtest-kiégés riasztással. 

A választékot a motorosszelep-szabályozó egységek és a törés-
ponti görbét követő típusok teszik teljessé. 

e5_K – sPeciális hőmérséKlet- és FOlyAmAtszAbályOzás

Teljesítmény rugalmassággal párosítva



	 1�

•	A	moduláris	felépítésnek	köszönhető	rugalmas	
funkciók	

•	A	könnyedén	konfigurálható	univerzális	bemenet	
tetszőleges	érzékelő	csatlakoztatását	biztosítja	

•	Egyszerű	rendszerbe	integrálás	a	sokféle		
kommunikációs	szolgáltatás	segítségével	

•	Motorosszelep-szabályozók	és	a	programozott	
törésponti	görbét	követő	típusok	is	rendelkezésre	
állnak	

•	Rendszeres	mosásnak	ellenálló	egységek	(az	előlap	
megfelel	az	IP66/NEMA4X	szabványnak)	

	 hőmérsékleti profilkészítés 
 Számos korszerű hőkezelési eljárásnál (fémkeze-

lés téglaégető, kerámiaégetés stb.) fontos lehet a 
hőmérséklet időtől függő szabályozása. Ez a szol-
gáltatás lehetővé teszi az alapjel elérési, illetve a 
hőntartási idő beállítását is. 

	 nyílt hálózati csatlakozás 
 Az E5EK-DRT a DeviceNet hálózathoz van csatla-

koztatva, és a festési folyamat adatait a hálózaton 
lévő tetszőleges DeviceNet master egységtől kap-
hatja.

	 moduláris felépítés 
 Az E5_K alapkiépítésben kijelzőt, tápegységet és központi 

bemenetet tartalmaz. A bővítőmodulokkal rugalmasan alakít-
hatja ki a funkciókat. 
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Az E5_R sorozat a kiemelkedő teljesítményt korszerű szolgáltatá-
sokkal ötvözi, ilyen például a különböző folyamatok (például 
hőmérséklet, nyomás vagy páratartalom) többhurkos szabályo-
zása. A sorozatot a kivételesen gyors mintavételezéssel és sza-
bályozási frissítési idővel párosuló nagy pontosság jellemzi. Az 
E5_R többcsatornás „programozóval“ egészíthető ki a beállítási 
értékek időben történő módosításához.

A sorozat két csoportból áll: az 1/4 DIN-méretű (96 x 96 mm) 
E5AR egy-, két- és négyhurkos, míg az 1/8 DIN-méretű (48 x 96 
mm) E5ER egy- és kéthurkos típusokat tartalmaz. Különféle sza-
bályozási módok választhatók, így a hűtés-fűtés szabályozása, 
szelepszabályozás, kaszkádszabályozás és arányszabályozás. 
Emellett a berendezés az adott alkalmazáshoz szükséges „test-
reszabott“ szabályozási stratégiát is megvalósíthat.

Az Omron többi analóg szabályozóberendezéséhez hasonlóan 
az E5_R sorozat konfigurálása is nagyon egyszerű. A kezdeti 
beállítások kényelmesen végrehajthatók az előlap gombjaival 
vagy számítógépen keresztül az Omron CX-Thermo szoftverének 
segítségével, amely lehetővé teszi a paraméterek teljes beállítá-
sát, mentését és az ismétlődő konfigurációknál a másolását is. 

Az univerzális bemenetek és a különféle szabályozókimenetek 
mellett I/O egységek használatával a külső szabályozás konfi-
gurálása is egyszerűen végrehajtható a berendezéseken. Ezek 
akár 6 eseménybemenetet, akár 2 átviteli kimenetet, valamint a 
riasztási jelekhez segédkimeneteket tartalmaznak. A soros kom-
munikáció a CompowayF vagy a Modbus protokoll segítségével 
lehetővé teszi az adatok megosztását egy master egységgel. 
DeviceNet illesztőegységet tartalmazó típusok is kaphatók, és 
ezek az Omron intelligens kommunikációs illesztőjén keresztül 
Profibus hálózathoz is csatlakoztathatók. 

e5_r – sPeciális hőmérséKlet- és FOlyAmAtszAbályOzás

Gyors, pontos és az alkalmazás igényeihez igazítható 



	 1�

	 Folyadékok keverése: arányszabályozás 
 Olyan alkalmazásokban használható, ahol két 

folyadék pontos arányú keverését kell végrehajta-
ni, ilyen például a festékek színkeverése, a joghurt 
keverése lekvárral és a klorid hígítása vízzel. 

	 Keverőedény szabályozása 
 A fermentorokban a megfelelő termék előállításá-

hoz elengedhetetlen az összes paraméter nagyon 
pontos szabályozása, ilyen a hőmérséklet, a pH-
érték, a szint és/vagy a nyomás. 

	 hőmérséklet és nyomás kölcsönhatása autoklávban 
 Az anyagok nyomás alatti magas hőmérsékletű steri-

lizálásához gyors és pontos szabályozó szükséges: 
ilyen az E5_R. 

	 speciális kilengésszabályozás 
 Számos gyártó állítja termékeiről, hogy azok ren-

delkeznek a kilengések utáni túlszabályozás csök-
kentésével. Azonban az Omron által alkalmazott 
technológia az, amely a folyamatértékek túlszabá-
lyozásának kezelését kielégítően megoldja. Az 
E5R típus és a CelciuX° speciális rendszere, az 
ADO (zavartúlszabályozás kezelése) külön érzéke-
lő nélkül is tud automatikusan következtetni a 
kilengésre, és a megfelelő műveletet hajtja végre 
attól függően, hogy a kilengésre szükség van-e 
vagy teljességgel megengedhetetlen.A speciális kilengésszabályozási technológia kiváló  

túlszabályozás-elnyomást biztosít. 

Alapjel

Ellenőrzőjel

Kilengés Korábbi megoldás

Új megoldás

Belső beállított érték

•	Egyszerű	és	egyértelmű	leolvasás	az	erős	fényű	
LCD-kijelzőnek	köszönhetően	

•	Nagy	pontosság	(0,01°C	Pt100	használata	esetén)	

•	Gyors	válasz	–	50	ms	bemeneti	mintavételi	és		
szabályozási	frissítési	idő	mind	a	négy	huroknál	

•	Kivételes	sokoldalúság	–	többhurkos,	kaszkád-	és	
motorosszelep-szabályozás	

•	Az	alkalmazás	igényeihez	igazítható

•	Egyszerű	hálózati	integrálás	(DeviceNet,	Profibus	
vagy	Modbus)

•	Törésponti	görbe	követésének	lehetősége	(legfel-
jebb	32	program	legfeljebb	256	szegmenssel)
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A CelciuX° olyan új, többcsatornás, moduláris hőmérsékletszabá-
lyozó, amely a legkülönfélébb ipari hálózatokhoz illeszthető. 
Egyszerű, programozást nem igénylő kommunikációt kínál az 
Omron és más gyártók PLC-vezérlőivel és termináljaival. A Celci-
uX° intelligens, egyszerűen használható hőmérsékletszabályozá-
si technológiát valósít meg, valamint az Omron egyedülálló Gra-
dient Temperature Control (GTC) algoritmusával összetett hőmér-
sékletprofilok kezelésére is alkalmassá válik.

Egy lezáróegységből (EU – End Unit) indulva akár 15 alapszintű 
hőmérsékletszabályozó egységgel bővíthető. Több lezáróegység 
használatakor akár 250 hurok kezelése lehetséges elosztott 
elrendezésben is. A GTC, illetve a programozást nem igénylő vagy 
terepi buszos kommunikáció számára funkcionális egység vehe-
tő fel. A számítógépes szoftver leegyszerűsíti a paraméterek 
beállítását, valamint ugyanazon paraméterek több egységbe 
másolását vagy a rendszerek megkettőzését.

Szabályozás
A CelciuX° rugalmasan alkalmazkodik számos alkalmazáshoz. A 
csatornánkénti 250 ms ciklusidő alkalmassá teszi az összes álta-
lános célú alkalmazáshoz. A 2-PID szabályozási algoritmus (lásd 
a 11. oldalon) és az Omron megbízható automatikus beállítási 

celciuX° – többhurKOs hőmérséKletszAbályOzás

Szabályozás és csatlakoztathatóság

algoritmusai csökkentik az üzembe helyezési időt. A CelciuX° 
különleges szabályozási algoritmusokat és stratégiákat kínál, 
ilyen például a GTC (lásd a 17. oldalon), emellett egy- vagy 
háromfázisú riasztással képes a fűtőberendezés figyelésére, 
illetve a csúcsáramok csökkentésével a kimenet bekapcsolt álla-
potának ütemezésére.

Csatlakoztatási	lehetőségek
A CelciuX° az Omron Smart Platform rendszerének hőmérséklet-
szabályozó építőeleme. A Smart Platform teljes berendezés-
automatizálást kínál egyetlen kapcsolaton keresztül és egyetlen 
szoftver használatával. A Smart Active Parts szoftverkönyvtár gra-
fikus funkcionális objektumokat biztosít az Omron NS sorozatú 
termináljaihoz, valamint a PLC-vezérlőkhöz rendelkezésre áll az 
intelligens funkcióblokkok könyvtára is.
 
A Modbus és a Profibus között az ipari terepi buszcsatlakozások 
széles választéka lehetséges. A HFU bővítéssel a CelciuX° az 
Omron vagy más gyártók PLC-vezérlőihez csatlakoztatható a 
kommunikációs protokoll programozása nélkül. A CelciuX° mas-
ter egységként működik, és az adatokat a PLC memóriaterületére 
letöltve azok elérhetővé válnak a PLC számára is.

* 2007. nyár

OLE for Process Control
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•	A	legkülönfélébb	ipari	hálózatokhoz	illeszthető

•	A	programozást	nem	igénylő	kommunikációnak,	valamint	
a	Smart	Active	Part	elemeknek	és	a	funkcióblokkok	könyv-
tárainak	köszönhetően	csökken	a	tervezési	idő

•	Csavaros	csatlakozókkal	és	csavarmentes	gyorscsatlako-
zókkal	is	kapható

•	Akár	250	hurok,	elosztott	elrendezésben	is

•	Egyetlen	egység	kezeli	a	különböző	bemeneti	típusokat,	
például	Pt100,	hőelem,	áram	(mA)	és	feszültség	(V)	

	•	Gradient	Temperature	Control	(GTC)	technológia

	 többhurkos berendezésszabályozás terminállal 
 A szabályozás, az állapotfigyelés és az adatnap-

lózás lehető legegyszerűbb megvalósítása Celci-
uX° és közvetlenül csatlakoztatott Omron termi-
nál használatával.

	 A többhurkos szabályozás tökéletes  
megoldása 

 A megbízhatóság, a kompaktság és a 
megalkuvást nem ismerő szabályozási 
teljesítmény alapján a CelciuX° a tökéle-
tes választás az alapszintű többhurkos 
szabályozáshoz.

	 Kétdimenziós hőmérsékletprofilok pontos 
szabályozása 

 A Gradient Temperature Control (GTC), az 
Omron hurokkapcsolt PID-szabályozási meg-
oldása biztosítja a hőmérsékletprofil állan-
dóságát egy adott területen, kizárva így azo-
kat a károsodásokat, amelyeket a forró pon-
tok okozhatnának az anyagokon, például a 
fém-, üveg vagy műanyaglemezeken, illetve 
a szilíciumszeleteken. A GTC lehetővé teszi a 
hőmérsékletprofil pontos alakjának szabá-
lyozását tetszőleges helyen.

A GTC segítségével a következőkre nyílik lehetőség: Egyenletes hőmérséklettartásGyors felmelegítés belülről Gyors felmelegítés kívülről

Kétdimenziós fűtésszabályozás GTC nélkül GTC alkalmazásával
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Az Omron a különálló hőmérsékletszabályozás és a sorrend 
alapú PLC rendszerek fejlesztési eredményeinek egyesítésével az 
integrált szabályozási megoldások olyan készletét hozta létre, 
amely a PID létradiagramos programozástól egészen a csúcs-
technológiájú analóg hurokszabályozásig tart. 

A célorientált hőmérsékletszabályozáshoz a hatékony PID létra-
diagramos utasításos és automatikus beállítású PLC-vezérlők 
mellett választhatja az Omron új CJ1W-TC sorozatát is. A sikeres 
E5_N sorozaton alapuló, a CJ1 sorozatú PLC-vezérlőkhöz készült 
hőmérsékletszabályozó kártyák beépített PLC-vezérlős hőmér-
sékletszabályozást nyújtanak kompromisszummentes teljesít-
ménnyel. A szabályozási művelet egyszerűsítéséhez és a terve-
zési idő csökkentéséhez az Omron a PLC funkcióblokkokat kínál-
ja a TC-kártya összes szabályozási adatának egyszerű eléréséhez. 

cJ/cs – Plc AlAPú hőmérséKlet- és FOlyAmAtszAbályOzás

Beépített PLC-vezérlőt tartalmazó hőmérséklet- és  
folyamatszabályozási megoldások 

Emellett az innovatív CJ1 hibrid CPU-család a nagy sebességű 
sorrendi és a speciális analóg szabályozást integrálja egyetlen 
egységbe. Az Omron CX-Process konfigurációs eszköze funkci-
óblokkos programozást használ, amely saját szabályozási straté-
gia felépítését teszi lehetővé. Áttekinthető megvalósítási ablakok 
segítik a hurkok beállítását és hangolását. Ezen felül egyetlen 
gombnyomással szabályozási előlapokat hozhat létre automati-
kusan az Omron NS sorozatú termináljához. 

Ugyanezeket az előnyöket és szolgáltatásokat biztosítva az 
Omron CS1 PLC sorozata a CJ1 sorozathoz hasonló megoldást 
kínál, de akár nagyobb rendszerekhez is, és szükség szerint  
kétszeresen redundáns CPU-egységekkel. 
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•	A	moduláris	kialakításnak	köszönhetően		
költséghatékony	megoldás	

•	A	kis	méretnek	köszönhetően	helytakarékos	

•	A	szabályozási	lehetőségek	széles	választéka		
a	PID	PLC-utasításoktól	egészen	az	analóg	
hurokszabályozási	stratégiákig	

•	Hatékony,	beépített	PLC-vezérlőt	tartalmazó	
megoldások	tetszőleges	számú	hurok		
szabályozásához	

•	A	tervezési	feladatok	egyszerűsítése		
funkcióblokkos	programozással	

•	Terminálképernyők	egyszerű	és	automatikus	
előállítása

•	Gradient	Temperature	Control	(GTC)	technológia

	 Feladatorientált hőmérséklet- és  
folyamatszabályozási i/O egységek 

 Legyen szó a kézi teljesítményszabályozás analóg 
kimeneteiről vagy a riasztási és adatnaplózási 
bemenetek több hurkáról, ezek mind központilag 
kezelhetők egyetlen CPU-egységről, valamint a 
hőmérséklet- és folyamatszabályozási I/O egységek 
széles választékával. 

	 teljes automatizálás 
 A különleges szolgáltatások, így a kompakt kialakítás, 

a pontosság, a sebesség és a kilengésszabályozás, 
mind jól alkalmazhatók a csomagolóberendezésekben. 

	 tárolók központi szabályozása 
 Több tárolószekrény hőmérséklete és páratartalma 

egyetlen PLC-vezérlőről kezelhető. Egyszerűen mére-
tezhető és tökéletesen áttekinthető a CX-Supervisor 
vagy más SCADA szoftver segítségével.
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Beépített PLC-vezérlőt tartalmazó hőmérséklet- és  
folyamatszabályozási megoldások 
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Egyetlen szoftver
A CX-One lehetővé teszi a  
vezérlést, a folyamatok meg-
jelenítését, a pozicionálást,  
a figyelést és szabályozást – 
egyetlen automatizálási szoft-
vercsomagból. 

Egyetlen perc
Berendezése vezérléséhez, a 
folyamatok megjelenítéséhez 
és a karbantartáshoz egyetlen 
csatlakozás, néhány áthúzási 
művelet és pár perc elegendő.

Egyetlen kapcsolat
Nem számít, hogy milyen esz-
közről, milyen terepi buszról 
és milyen feladatról van szó.  
A berendezés teljes eléréséhez 
elegendő mindössze egyetlen 
kapcsolat.

Gyors és egyszerű automatizálás – egyetlen gombnyomással 

Az ipari rendszerek összetettségének növekedésével még a tapasztalt 
automatizálási szakemberek számára is egyre nagyobb kihívást jelent 
a rendszerbe integrálás. A projektek teljes gyárakra terjedhetnek ki, 
számos gyártó berendezését és szoftverét használhatják, és a fejlesz-
tés nagy erőfeszítéseket igényelhet. 

Az Omron válasza erre a kihívásra a Smart Platform. Ez az új technológia 
lehetővé teszi a teljes berendezés- és üzemautomatizálást egyetlen 
platformról anélkül, hogy aggódni kellene a buszillesztések, a külön-
féle szoftverek integrációja és mindenekelőtt az egyetlen meghatáro-
zó szállítóhoz való kötöttség miatt. A Smart Platform használatakor 
csupán egyetlen, a „CX-One“ szoftvercsomagra van szüksége a beren-
dezés programozásához és konfigurálásához. Egyetlen kapcsolat ele-
gendő a rendszer összes eszközéhez: ezzel végrehajtható a paramé-
terek, programok és megjegyzések feltöltése és letöltése, valamint a 
működés és a teljesítmény figyelése. Emellett a Smart Platform segít-
ségével hatékonyabb lesz a rendszer konfigurálása. Berendezése 
megfelelő működését egyetlen percből álló konfigurálással, áthúzás-
ból álló PLC-programozással és a terminálképernyő automatikus elő-
állításával kialakíthatja és továbbfejlesztheti.

Ezért a Smart Platform jelszava – ön csAK AlKOssOn! 

érzékelő/ 
működtető

Kapcsolás és  
szabályozás

hajtástechnika és  
mozgásszabályozás

cx-One szoftver

smArt PlAtFOrm 

Egyetlen szoftverplatform a teljes berendezéshez 
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Egyetlen szoftver Funkcióblokkok PLC-vezérlőkhöz 

A funkcióblokkok (FB) egyetlen programelemen belüli 
olyan előre megadott és előzetesen tesztelt programok 
(vagy funkciók), amelyek a létradiagramban használhatók. 

A funkció elindításához csatlakozóelem szükséges, de a 
bemenetek és a kimenetek a létraelrendezésben használt 
paramétereken keresztül szerkeszthetők. A funkciók 
ugyanazon elemként (ugyanazon memória) újból felhasz-
nálhatók, vagy ezek új elemként fordulhatnak elő saját 
memória hozzárendelésével. A funkcióblokkok a PLC-
vezérlőknek és az Omron gyártásautomatizálási (FA –  
Factory Automation) részegységeinek szabványos funkcióit 
tartalmazó programok egyszerűsítésére szolgálnak. A 
funkcióblokkok használatával több idő fordítható a külső 
eszközök programjainak kialakítására, és nem kell foglal-
kozni alapszintű létradiagramok létrehozásával, hiszen 
ezek már rendelkezésre állnak. 

•	Könnyen	használható	és	értelmezhető	

•	Nincs	szükség	a	program	működésének	tesztelésére	

•	Később	bővíthető	

Smart Active Parts az Omron NS sorozatú  
termináljainak konfigurálásához 

A konfigurációs program szoftverkönyvtárában megtalálha-
tó Smart Active Parts (SAP) elemek előre programozott, 
beágyazott kommunikációs kódot tartalmazó, megjelenítést 
kezelő szoftvermodulok. A SAP-elemek segítségével az 
NS-terminálokról végrehajthatja a teljes automatizálási 
megoldás konfigurálását, üzembe helyezését, működteté-
sét és karbantartását. Ez azért lehetséges, mert a SAP-ele-
mek közvetlenül kommunikálnak az NS-terminálokhoz 
csatlakoztatott összes eszközzel és egységgel. Így lehetővé 
válik például a csatlakoztatott eszközök paramétereinek 
olvasása és írása, illetve a riasztások megtekintése, és 
mindez egyetlen sornyi kommunikációs kód programozása 
nélkül. Egyszerűen húzzon át egy SAP-elemet a konfigurá-
ciós szoftver képernyőjén, és állítsa be a csatlakoztatott 
eszköz egységszámát. A programozás ezen egyszerű 
módja jelentős fejlesztési időt takarít meg, egyúttal még 
korszerűbb szolgáltatások alkalmazását teszi lehetővé, 
amelyekkel például csökkenthető az állásidő vagy egysze-
rűsíthető a gép beállítása. 

•	Jelentős	mértékben	csökken	a	programozásra	és		
fejlesztésre	fordított	idő	

•	Nincs	szükség	a	kommunikációs	folyamatok		
programozására	

•	Sokkal	egyszerűbb	a	hibaelhárítás,	szinte	nincs		
szükség	tesztelésre	

	 Példa 
 Kommunikáció hőmérsékletszabályozó és PLC között 

Elérés funkcióblokkal

Az XX-fűtőberendezés aktuális hőmérséklete

Soros kommunikáció (Compoway/F protokoll)

Omron részegységek

FB

CS/CJ sorozatú 
PLC 

W100.00

W100.01

(BOOL)
EN

&10

&1

&2

&2

(INT)
Egységvá-
lasztás

(INT)
Portszám

(INT)
TC-szám

(INT)
Csatornaszám

W100.01

W100.02

W100.03

D100

(BOOL)
ENO

(BOOL)
Foglalt

(BOOL)
OK

(BOOL)
NG

(DINT)
PV
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Konfigurációs szoftver 

Mini SCADA 

SCADA 

szOFtVer és KiegészítőK 

hőmérséKlet- és  
FOlyAmAtszAbályOzás

speciális

többhurkos

Plc modul
Plc hibrid cPu

általános célú

Alapszintű

infravörös érzékelők

tc megjelenítés

cX-thermo – cX-Process

QlP-kábel

cX-supervisor

teljesítményszabályozás

G3ZA – Többcsatornás teljesítmény-
szabályozó intelligensebb szilárd-
testrelé-használathoz

A G3ZA egység szabályozóhurok által létreho-
zott beavatkozójelet vagy manuális beállítást 
fogad az egyszerűen kábelezhető RS-485 por-
ton keresztül. A fűtőberendezés teljesítmé-
nyét nagy pontossággal képes szabályozni 
akár nyolc szilárdtestrelé meghajtásával. 
Ezen felül az ofszetszabályozás csökkenti a 
tápellátási hálózat csúcsteljesítményét.

•	Többcsatornás	teljesítményszabályozó

•	Akár	nyolc	normál	szilárdtestrelé	
vezérlése

•	Egyszerű	integrálás	PLC	és	CelciuX°	
egységgel

•	Kis	méret

•	Fűtőberendezés-riasztással		
(négycsatornás)	vagy	anélkül		
(nyolccsatornás)	kapható
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G3R – Kompakt szilárdtestrelé nagy átütési szilárdsá-
got igénylő I/O illesztőegységekhez

Nagy sebességű típusok optimális bemeneti jellemzőkkel a legkü-
lönfélébb érzékelőkhöz, valamint bemeneti és kimeneti modulok, 
amelyek a G2R típushoz használhatók. A VDE 0884 előírásainak 
megfelelő csatoló, amely biztosítja az I/O egység 4000 V-os átütési 
szilárdságát.

szilárdtestrelék

hmi/iPc

Plc
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•	5-90	A	kimeneti	áram

•	24-480	V	AC/5-200	V	DC	kimeneti	feszültség

•	Beépített	varisztor

•	Működésjelző	(piros	LED)

•	Nagyobb	biztonságot	nyújtó	védőburkolat
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•	1,5	és	2	A	kimeneti	áram

•	5-200	V	DC/100-240	V	AC	kimeneti	feszültség

•	Kompatibilis	a	G2RS	sorozatú	elektromechanikus	relékkel

•	DIN-sínre	szerelhető	aljzattal

•	Működésjelző	a	bemeneti	érték	ellenőrzéséhez

•	Egyfázisú	és	háromfázisú	típusok,	15-45	A	kimeneti	
árammal

•	100-480	V	AC	kimeneti	feszültség

•	Egy-,	két-	és	háromfázisú	terheléshez	is	alkalmazható

•	Hűtőbordával	vagy	anélkül	is	szállítható

•	Megfelel	a	CE	jelölésnek,	valamint	az	EN		
(VDE	minősítés),	a	CSA	és	a	VDE	szabványoknak

G3PB – Kompakt szilárdtestrelé beépített 
hűtőbordával

A G3PB különlegesen kis méretét a hűtőborda  
profiljának optimalizálásával sikerült elérni. A G3PB 
termékkínálata egyaránt lehetőséget nyújt a DIN-sínes 
és a csavaros felszerelésre.

G3NA – Lapos kivitelű szilárdtestrelé  
5-90 A kimeneti árammal

Az összes típus ugyanolyan kompakt méretű, így a  
felszerelési távolságok is egységesek. A beépített varisz-
tor hatékonyan elnyeli a külső feszültséglökéseket.  
A LED-es visszajelző lehetővé teszi a működés  
figyelését.
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KOrszerű iPAri AutOmAtizálás

Automatizálási rendszerek
• Programozható logikai vezérlők • Távoli I/O 
• Ember és gép közötti kapcsolat  

hajtástechnika és mozgásszabályozás 
• Hajtásszabályozók • Szervorendszerek • Frekvenciaváltók 

szabályozó- és kapcsolóegységek 
• Hőmérsékletszabályozók • Tápegységek • Időrelék • Számlálók  
• Programozható relék • Digitális panelműszerek  • Elektromechanikus relék  
• Felügyeleti termékek • Szilárdtestrelék • Végálláskapcsolók  
• Nyomógombos kapcsolók • Kisfeszültségű kapcsolóberendezések

érzékelők és biztonságtechnika 
• Fotoelektromos érzékelők • Induktív érzékelők   
• Kapacitív és nyomásérzékelők • Kábelcsatlakozók 
• Távolság- és szélességmérő érzékelők • Alakfelismerő rendszerek  
• Biztonsági hálózatok • Biztonsági érzékelők 
• Biztonsági egységek/reléegységek • Reteszelt biztonsági ajtókapcsolók 
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