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SZABÁLYOZÓK ÉS SZILÁRDTESTRELÉK
Kiváló összmunka az Omrontól

Az Omron a világ legnagyobb hőmérsékletszabályozó-gyártója. Termékpalettája vetélytárs
nélküli, mindent tartalmaz a legegyszerűbb szabályozóktól a fejlett kommunikációs
egységekig, amelyekkel bármely szabályozási feladatot gyerekjátékként kezelhet. Az teszi
ezeket a hőmérsékletszabályozókat ilyen egyedivé, hogy mindegyikben ott rejlik az Omron
legendás szabályozási hatékonysága és megbízhatósága, kivételes minősége és kompakt
tervezése. Az Omron széles választékot kínál a szilárdtestrelék terén is, amelyek kiváló
teljesítménykapcsolást tesznek lehetővé a hőmérsékletszabályozási alkalmazásokban.

Omron hőmérsékletszabályozók
és szilárdtestrelék – hatékony
kombináció!
Ezek a szilárdtestrelék gyors, megbízható és költséghatékony társai
a hőmérsékletszabályozóinknak. A hőmérsékletszabályozók és
szilárdtestrelék kombinációit lényegében minden alkalmazáshoz
kínáljuk, például a műanyag-fröccsöntő gépsorok fűtőelemeihez,
a csomagoló berendezésekhez és általában a gyártósorok
fűtőberendezéseihez. Csak az Omron kínál ekkora
termékválasztékot, mindent egy szállítótól.

• Az Omron beépített minősége és megbízhatósága
- A termékskála minden típusát az Omron nagyhírű
szabványai alapján tervezzük és teszteljük, így
megfelelnek az összes vonatkozó nemzetközi szabvány
előírásainak, és teljes életciklusuk alatt folyamatosan
kivételes minőséget nyújtanak.
• Mindenre kiterjedő hardverszállító
- Az Omron hatalmas termékpalettája biztosítja,
hogy mindig van egy megfelelő termékünk az
alkalmazása számára!
• Teljes megoldásszállító
- Az Omron folyamatosan fejleszti termékeit, és mindig
újabb technológiákat vezet be, így szigorú
minőségbiztosító politikája, valamint a termékek és
a megoldások pontos szállítása révén ideális üzleti
partner még a legigényesebb felhasználó számára is.

A hőmérsékletszabályozók világelső gyártója…

Általános célú típus
E5GN/E5CN/E5EN/E5AN

Az Omron hőmérsékletszabályozóinak választéka az egyszerű

• 1/32 – 1/4 DIN-méret

hőmérsékleti alkalmazásokra alkalmas modellektől a fejlett,

• Többféle bemenet és kimenet

programozható profilokkal és kommunikációval rendelkező

• Automatikus és önbeállítás

szabályozókig terjed. A modellek tulajdonságai:

• IP66 (NEMA 4X)
• Fűtés és/vagy hűtés

•

Széleskörű fűtés- és hűtésszabályozás

•

Választható bemeneti tartományok

•

Automatikus és önbeállítás az optimális szabályozáshoz

•

Paraméterértéktől függő színváltó kijelző

•

Megfelelnek az összes vonatkozó szabvány előírásainak
(beleértve a CE-, az UL-, az IEC- és a CSA-szabványokat)

>

• Kiegészítők: kommunikáció, digitális
bemenet, riasztás a fűtőberendezés
kiégésekor

Érzékelő

Szabályozás

TC

… a szilárdtestrelék előnyeit is biztosítja Önnek!
A hőmérsékletszabályozóknak gyakran van szüksége
szilárdtestrelékre a fűtési folyamatok szabályozásához, és itt
jönnek szóba az Omron szilárdtestreléi! Az Omron szinte

Kapcsolás

SSR

Panelszerelt típus
G3NA

minden alkalmazáshoz kínál szilárdtestrelét. A modellek
• 5–50 A

tulajdonságai:
•

• Működésjelző

A cserélhető, könnyen üzembe helyezhető félvezető
modulok könnyű karbantartást biztosítanak

• Nagyobb biztonságot nyújtó védőburkolat
• A beépített varisztor elnyeli a külső
feszültséglökéseket

Terhelés

•

Nullátmenetkori terheléskapcsolás

•

Beépített hűtőbordák

•

Egyfázisú és háromfázisú alkalmazásokhoz

•

A G2RS, az MYS, az LY és az MK elektromechanikus
relékkel kompatibilis szilárdtestrelék

•

Helytakarékosság

•

Működésjelző

•

Beépített túlfeszültségvédelem

•

Ciklusszabályozás, váltakozó áramú bemenet, feszültség-,
rövidzár- és meghibásodásérzékelő modulok

•

Megfelelnek az összes vonatkozó szabvány előírásainak
(beleértve a CE-, az UL-, az IEC- és a CSA-szabványokat)

>

Univerzális + programozható típus
E5CK/E5EK/E5AK

Nagy teljesítményű típus
E5ER/E5AR

Moduláris, DIN-sínes kivitel
E5ZN

• 1/16 – 1/4 DIN-méret

• Nagy pontosság (0,01°C Pt100)

• Nagy pontosság

• Gyors mintavétel és szabályozás (50 ms)

• 2 csatornás szabályozó egy 22,5 mm
széles modulban

• Moduláris és egybeépített típus

• Akár 4 csatorna egy szabályozóban

• Modul + aljzat (csere újrakábelezés nélkül)

• Fejlett fuzzy-beállítás

• Könnyű beállítás

• Szabványos kommunikáció
(FIELDBUS kiegészítő)

• Programozható törésponti görbés típus
is létezik

• Feszültség- (szilárdtestrelé), tranzisztorés áramkimenet

• IP66 (NEMA 4X)

• Fűtőberendezés kiégésének érzékelése
vagy ismételt jelátvitel

Panelszerelt típus
G3NE

Panelszerelt típus
G3PA/G3PB/G3NH

Aljzatba szerelt típus
G3B/G3F/G3R/G3H

• 5–20 A

• 10–150 A

• 2–5 A

• Kis méret

• Cserélhető félvezető modulok

• Gyorscsatlakozós érintkezők

• Beépített hűtőbordák

• Kompatibilis a G2RS, az MYS, az LY és az
MK elektromechanikus relékkel

• A beépített varisztor elnyeli a külső
feszültséglökéseket

• Egyfázisú és háromfázisú típusok

• DIN-sínre szerelhető aljzatokkal
• Helytakarékosság

A tökéletes megoldás:
• csomagolás

• élelmiszer és italfeldolgozás

• ipari sütők

• olajsütők és kemencék

• műanyag-formázás

• félvezetőformázó gépek

Nyomtatott áramköri kártyák forrasztása

Csomagolás és lezárás

Műanyagalkatrészek gyártása

Kenyérsütő kemencék

OMRON ELECTRONICS Kft.
H-1046 Budapest
Kiss Ernő utca 3.
Tel: +36 (0) 1 399 30 50
Fax: +36 (0) 1 399 30 60
www.omron.hu

Ausztria
Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Franciaország
Tel: +33 (0) 1 49 74 70 00
www.omron.fr

Oroszország
Tel: +7 095 745 26 64
www.russia.omron.com

Belgium
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Hollandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Portugália
Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Cseh Köztársaság
Tel: +420 267 31 12 54
www.omron.cz

Lengyelország
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.com.pl

Spanyolország
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Dánia
Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Németország
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Svédország
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Egyesült Királyság
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk

Norvégia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Svájc
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Finnország
Tel: +358 (0) 9 549 58 00
www.omron.fi

Olaszország
Tel: +39 02 32 681
www.omron.it

Törökország
Tel: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Közép-Kelet, Afrika és Kelet-Európa más országai számára,
Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Hivatalos forgalmazó:

Ipari automatizálás és hajtástechnika
• Programozható logikai vezérlők • Hálózatok
• Interaktív terminálok • Frekvenciaváltók • Szervohajtások
Ipari alkatrészek
• Relék • Időrelék • Számlálók
• Programozható relék • Kapcsolók • Tápegységek
• Hőmérsékletszabályozók
• Panelműszerek • Szintérzékelők • Mágneskapcsolók
Érzékelők és biztonságtechnika
• Fotoelektromos kapcsolók • Közelítéskapcsolók • Elfordulásérzékelők
• Alakfelismerő rendszerek • Rádiófrekvenciás azonosító rendszerek
• Biztonsági kapcsolók • Biztonsági relék • Biztonsági érzékelők

SF6P_Controllers & SSR’s HU01_0703
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Bár hibátlanságra törekedtünk, az Omron Europe BV és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak
semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért.
Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.
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