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Wereldwijd toonaangevend op het gebied van temperatuurregeltechnologie

OmrOn	maakt	geavanceerde	technOlOgie	eenvOudig!

Analoge parameters, zoals temperatuur, druk en vochtigheid, 

kunnen dan wel eenvoudige concepten zijn, maar de regeling 

ervan in de huidige complexe industriële processen, waarvan 

voortdurend wordt verlangd dat ze steeds verder worden geopti-

maliseerd, kan alles behalve eenvoudig zijn. Hier kan Omron u 

helpen. 

Als wereldbefaamd specialist in apparatuur voor temperatuurre-

geling en voor de regeling van andere analoge parameters zijn 

we momenteel het enige bedrijf dat wereldwijd een compleet 

gamma van regelaars biedt, van regelaars voor standaardbestu-

ring tot geavanceerde snelle regelaars met meerdere regelkringen 

en een hoge resolutie, tot en met volledig geïntegreerde instru-

menten die op PLC gebaseerde procesregeling bieden. Allemaal 

met de nadruk op eenvoud. Eenvoudig te installeren, eenvoudig in 

te stellen en eenvoudig te bedienen. 

Maar laat u niet voor de gek houden door deze schijnbare eenvoud. 

Bij Omron is eenvoud slechts oppervlakkig. In hun compacte, 

robuuste behuizing bundelen de regelaars van Omron de meest 

geavanceerde technologie van de wereld. Zoals goed afleesbare 

displays die van kleur veranderen en die zijn gebaseerd op de 

recentste ‘negative transmissive’-LCD-technologie en onze unieke 

2-PID-regeling die PID-regeling (Proportioneel, Integrerend,  

De nummer één van de wereld op het gebied van 
apparatuur voor temperatuurregeling met een 
wereldwijd netwerk dat er garant voor staat dat we 
dicht bij onze klanten zijn. 

Wereldwijd wordt elke 30 seconden een 
temperatuurregelaar van Omron verkocht. 
24 uur per dag, 7 dagen per week… 
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Differentiërend) nog verder verbetert om voor een uitstekende 

respons bij storingen en voor uitstekende stabiliteit te zorgen. En 

zoals onze bekroonde GTC (Gradient Temperature Control) waar-

mee u op nauwkeurige wijze tweedimensionale temperatuurpro-

fielen bestuurt. 

Regelaars van Omron bieden ook een ruime keuze aan communi-

catie- en netwerkopties om uitzonderlijke veelzijdigheid op het 

gebied van besturing en bewaking te verschaffen. Terwijl speci-

fieke op Windows gebaseerde software met een zeer intuïtieve 

gebruikersinterface ervoor zorgt dat installatie, configuratie en 

inbedrijfstelling zo eenvoudig mogelijk zijn. 

Allemaal goede redenen om voor Omron te kiezen. De nummer 

één van de wereld op het gebied van apparatuur voor analoge 

regeling. Met een complete productportefeuille die aan al uw 

behoeften voldoet. En met een wereldwijd netwerk dat garant 

staat voor betrouwbare levering en voor betrouwbare, persoon-

lijke service overal ter wereld. 

4	  Temperatuur- en procesregeling

   Productportefeuille en positionering 

6	  Standaard temperatuurregeling 

   K8AB-TH & E5C2 – temperatuurbewaking en -regeling 

8	  Standaard temperatuurregeling 

    E5CSV – De eenvoudige oplossing voor perfecte  

temperatuurregeling 

10  Universele temperatuurregeling

   E5_N – ontworpen om uw verwachtingen te overtreffen 

12   Geavanceerde temperatuur- en  

procesregeling 

   E5_K – prestaties in combinatie met flexibiliteit 

14   Geavanceerde temperatuur- en  

procesregeling 

    E5_R – Snel, nauwkeurig en aan te passen  

aan toepassingsspecifieke behoeften

16   Temperatuurregeling met meerdere 

regelkringen 

   CelciuX° – Control & Connectivity

18   Op PLC gebaseerde temperatuur- en 

procesregeling 

    CJ/CS – In PLC geïntegreerde oplossingen voor  

temperatuur- en procesregeling

20  Smart Platform 

   Eén softwareplatform voor uw hele machine

22  Software en randapparatuur 

    Programmerings- en SCADA-software, netwerk-

systemen, sensoren en SSR’s

De toonaangevende displaytechnologie verschaft 
de gebruiker duidelijke en intuïtieve informatie. 
Deze LCD-displays hebben een brede zichthoek 
en kunnen veel gemakkelijker op een afstand 
en onder alle lichtomstandigheden worden 
afgelezen. 
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Standaard

Stand-
alone

Volledig 
geïnte-
greerd

Standaardoplossingen	

Wanneer eenvoudige, aparte temperatuurregeling en -bewaking 

vereist zijn, bieden onze K8AB-TH-, E5C2- of E5CSV-regelaars de 

beste oplossing. De units bieden standaard regelfunctionaliteit: 

temperatuuralarm, eenvoudige AAN/UIT-regeling of PID-regeling 

met een enkelvoudige regelkring. 

Standaard	toepassingen:	

•	Beveiliging	van	uw	verwarmingstoepassing	

•	AAN/UIT-boilerverwarmingsregeling	

•	Frituren	en	bakken	

•	Sealen	en	andere	verpakkingstoepassingen	

Temperatuur- en procesregeling

Universele	oplossingen	

Voor de meeste regeltoepassingen vindt u de ideale oplossing in 

de E5_N-serie, die beschikbaar is in 4 DIN-formaten voor paneel-

montage. Voor montage binnenkant paneel bieden we de CelciuX°. 

Al deze instrumenten bieden betrouwbare regeling, zelfs in de 

meest uitdagende industriële omgevingen. 

Standaard	toepassingen:	

•	Verpakkingstoepassingen	

•	Vormen	en	spuitgieten	van	kunststoffen	

•	Laboratorium	en	keramische	ovens	

•	Opsmeltovens	

K8AB-TH E5C2

E5CSV

E5_N

Universeel

CJ1W-TC

CelciuX°
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HybrideGeavanceerd

Geavanceerde	oplossingen	

Voor veeleisende toepassingen die flexibiliteit in in- en uitgangen, 

programmeerbare regeling en netwerkmogelijkheden vereisen, 

kunt u kiezen uit ons scala van geavanceerde oplossingen met 

enkelvoudige of meerdere regelkringen. Hieronder vallen de  

E5_K-serie met enkelvoudige regelkring en de E5_R-serie met 

enkelvoudige en meerdere regelkringen. 

Standaard	toepassingen:	

•	Verwarmingsbehandelingsovens	

•	Verwerking	van	voedingsmiddelen	

•	Drukvaten	en	sterilisatieapparatuur	

•	Automobiel-	en	halfgeleiderindustrie	

Hybride	oplossingen	

Aangezien op cyclus gebaseerde systemen vaak ook voor enige 

mate van analoge regeling worden ingezet, kan het wenselijk zijn 

de analoge regelkring in de PLC te integreren. Om hieraan tege-

moet te komen, hebben we onze kennis op het vlak van stand-

alone analoge regeling en op PLC gebaseerde regeling gecombi-

neerd om een scala van hybride oplossingen aan te bieden. 

Standaard	toepassingen:	

•	Verpakkingsmachines	en	machines	voor	de	verwerking	van	
kunststof

•	Waterbehandeling

•	Fabrieken	voor	wijnproductie	

•	Klimaatruimtes	

Tijdens alle industriële processen vormt de nauwkeurige regeling van analoge hoeveelheden, 
zoals temperatuur, druk, vochtigheid en stroomsnelheid, een belangrijke schakel in de keten, 
ongeacht of het om veiligheid, kwaliteit of doelmatigheid gaat. Onze oplossingen vallen in 
vier categorieën: standaard, universeel, geavanceerd en hybride. 

E5_K

E5_R

PLC-regelkring

Op PLC gebaseerd 

Meerdere regelkringen 

Enkele regelkring 
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Eenvoudige installatie, intuïtieve bediening 

k8aB-th	&	e�c�	–	Standaard	temperatuurregeling

De K8AB-TH en E5C2 bieden de perfecte oplossing voor standaard 

toepassingen, waaronder alarmbewaking en eenvoudige AAN/

UIT-regeling. 

K8AB-TH	−	beveilig	uw	verwarmingstoepassing	

De K8AB-TH is een temperatuurbewakingsrelais dat temperatuur-

alarmfunctionaliteit combineert met AAN/UIT-temperatuurrege-

ling. De unit is specifiek ontworpen voor temperatuurbewaking 

en bescherming van apparatuur tegen te hoge temperaturen. Het 

relais wordt geleverd in een smalle ruimtebesparende behuizing 

van slechts 22,5 mm breed, geschikt voor DIN-railmontage. 

Omdat functies worden ingesteld met een DIP-switch en de 

alarmdrempel rechtstreeks met draaischakelaars op de voorkant 

wordt ingesteld, is de K8AB-TH ook uitzonderlijk eenvoudig te 

configureren. Zowel Pt100-sensoren als thermokoppels kunnen 

op de unit worden aangesloten. De alarmuitgang voorziet in een 

wisselcontact en in tegenstelling tot vele andere, vergelijkbare 

bewakingsrelais beschikt de K8AB-TH bovendien over een uit-

gangsvergrendelingsfunctie met reset-functie (via een knop aan 

de voorzijde en/of extern), instelpuntbeveiliging en keuze tussen 

werking met of zonder storingspreventie. 

E5C2	−	eenvoudiger	kan	het	niet	

De E5C2-serie compacte temperatuurregelaars combineert AAN/

UIT-regeling met PD-regeling (proportioneel-differentiërend) met 

een handmatige reset-afstellingsfunctie. De serie biedt keuze uit 

thermokoppels van het type J of K, Pt100- en thermistoringangen, 

en relais- of spanningsuitgangen (puls). De E5C2 is geschikt voor 

DIN-rail- en frontpaneelmontage, u hoeft alleen maar een van de 

beschikbare 8-pins plug-in-aansluitvoeten te kiezen. 
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•	Eenvoudig	instelbare	DIP-switch	voor	configu-
reren	van	meerdere	functies	

•	Slechts	vier	toepassingsspecifieke	modellen,	
voor	hoog	of	laag	temperatuurbereik,	24	V	of	
100-240	V	

•	Smal,	compact	(22,5	mm	breed)	ruimtebespa-
rend	ontwerp,	voor	DIN-rail-	of	paneelmontage	

•	Wisselcontactuitgang	met	of	zonder	vergren-
deling	en	reset-knop	aan	de	voorkant	of	extern

•	Zelfbeveiliging	tegen	voedingsstoringen	of	
slecht	functioneren	van	de	unit	dankzij	instel-
bare	uitgangsmodus	met	of	zonder	storings-
preventie	

•	LED-indicatielampje	voor	alarm-	en	instelpunt-
beveiligingsstatus

	 Beveilig	uw	verwarmingstoepassing	

	 Wanneer	in	een	oven	de	temperatuursensor	beschadigd	
raakt	of	de	SSR	wordt	kortgesloten,	kan	de	temperatuur-
regelaar	temperatuurstijgingen	niet	stoppen.	Een	intern	
alarm	kan	dit	vermijden	maar	het	blijft	altijd	mogelijk	dat	
de	temperatuurregelaar	defect	raakt.	Dit	risico	wordt	
geëlimineerd	door	een	redundantie	op	te	bouwen	met	de	
K8AB-TH-alarmunit,	die	de	voeding	van	de	oven	automa-
tisch	kan	uitschakelen.	

	 aan/uit	

	 Heet	water	dat	wordt	geleverd	door	een	boiler	kan	
eenvoudig	worden	geregeld	met	een	E5C2.	De	
watertemperatuur	wordt	ingesteld	met	de	grote	en	
gemakkelijk	te	bedienen	draaischijf	aan	de	voor-
kant	van	de	regelaar.	

	 voorkom	oververhitting	in	schakelkasten	

	 Door	warmtedissipatie	van	de	SSR’s	kan	de	temperatuur	
in	de	kast	oplopen	tot	boven	de	temperatuur	waarbij	
efficiënte	werking	gegarandeerd	is.	De	eenvoudige	AAN/
UIT-regeling	van	de	K8AB-TH	biedt	bescherming	tegen	
oververhitting,	zelfs	zonder	continu	draaiende	ventilatoren.

•	Minder	engineeringstijd	en	kosten	

•	Gemakkelijk	te	bedienen	met	grote	analoge	
instelschijf	

•	Flexibel	te	gebruiken,	één	unit	voor	paneel-	of	
DIN-railmontage	

•	Keuze	uit	modellen	met	AAN/UIT-	of	PD-regeling	

•	Goed	afleesbare	uitgang	met	LED-indicator	

•	Instelnauwkeurigheid	beter	dan	±	2	%	van	de	
volle	schaal	
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De E5CSV-serie temperatuurregelaars is de geavanceerde opvol-

ger van onze E5CS-serie, wereldwijd de meest verkochte tempe-

ratuurregelaar die zich heeft bewezen als de ideale keuze voor 

eenvoudige, kosteneffectieve temperatuurregeling. 

Behoud	het	beste…	

De nieuwe serie heeft veel van de bijzondere functies behouden 

die van zijn voorganger een succes maakten, waaronder het een-

voudig instellen met DIP-switches en keuzeschakelaars, een 

groot 7-segments LED-display en de keuze uit AAN/UIT- of PID-

regeling met Self-Tuning. Bovendien geeft de regelaar nog steeds 

een indicatie weer van uitgangs- en alarmstatus en van de afwij-

kingsrichting ten opzichte van het instelpunt. 

e�cSv	–	Standaard	temperatuurregeling

De eenvoudige oplossing voor een perfecte temperatuurregeling

Verbeter	de	rest...

De nieuwe E5CSV-serie heeft de basis van de eerdere E5CS, 

maar biedt veel meer. Zoals een Auto-Tune-functie en het feit dat 

u nu standaard de keuze uit meerdere ingangstypen hebt (ther-

mokoppel/weerstandsopnemer). Door het nieuwe 3,5-cijferige 

LED-display kan de E5CSV nu een groter bereik weergeven, tot 

wel 1999 °C. De serie voldoet ook aan de nieuwe RoHS-vereisten 

en aan de strenge IP66-norm. Bovendien is de inbouwdiepte 

teruggebracht tot slechts 78 mm. 

De E5CSV-serie: perfecte temperatuurregeling in 4 eenvoudige 

stappen.



	 �

•	Gemakkelijk	in	te	stellen	met	DIP-switches	en	keuzescha-
kelaars	

•	Voldoet	met	slechts	4	modellen	aan	een	breed	scala	van	
basisbehoeften	op	het	gebied	van	temperatuurregeling	

•	Geen	speciale	kennis	vereist	om	de	prestaties	te	optimali-
seren	dankzij	Self-Tuning-	en	Auto-Tuning-functies	

•	Minder	kans	op	storingen	dankzij	bescherming	van		
ingestelde	waarden

•	Gebruiksvriendelijk	omdat	het	menu	slechts	3	parameters	
heeft	

•	Uitstekend	afleesbaar	met	een	groot	(13,5	mm)		
3,5-cijferig,	7-segments	LED-display	

•	Duidelijke	indicatie	van	actuele	en	ingestelde	waarde,	
afwijking,	uitgang	en	alarm.	

•	Eenvoudig	aansluiten	van	een	breed	scala	van	tempera-
tuursensoren	

	 Snellere	productie	

	 Uitstekende	regeling,	met	name	in	
deze	storingsgevoelige	omgeving.	

	 gebruik	in	moeilijke	omstandigheden	

	 Door	de	vlakke	voorkant	is	het	gebruik	van	
de	E5CSV	hygiënisch	en	de	regelaar	is	
gemakkelijk	en	veilig	te	reinigen	dankzij	de	
IP66-classificatie.	

	 intuïtieve	operatorgeleiding	

	 Duidelijke	aanduiding	dat	de	juiste	
temperatuur	is	bereikt	dankzij	de	
afwijkingsindicator.	
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1.	Selecteren		
Slechts	4	modellen	

klaar...
�.	regelen		
Slechts	3	parameters	

�.	monteren

�.	instellen		
Functie,	ingang	en	alarmtype	worden	eenvoudig	
ingesteld	met	dip-switches	en	draaischakelaars	

��0	vac ��	vac/dc

Relais-
uitgang

Spannings-
uitgang	
(puls)

Relais-
uitgang

Spannings-
uitgang	
(puls)

instellen…

...Start!

pv

Sp

alarmwaarde

	 perfecte	temperatuurregeling	in	�	eenvoudige	stappen:	
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De E5_N-serie met een enkelvoudige regelkring is de ideale 

keuze voor het merendeel van algemene analoge regeltoepassin-

gen. De instrumenten zijn uitzonderlijk eenvoudig te gebruiken 

en te configureren voor een optimale regeling. Het is dan ook 

niet verrassend dat het momenteel de populairste regelaars ter 

wereld zijn. 

Alle producten uit de E5_N-serie zijn voorzien van een groot LCD-

display met een hoge intensiteit, achtergrondverlichting en een 

brede zichthoek om de uitdagingen van regeling in een industri- 

ële omgeving aan te gaan. 

Hierdoor kan het display veel gemakkelijker op een afstand en 

onder alle lichtomstandigheden worden afgelezen. Bovendien		

is	parametertekst	gemakkelijker	te	begrijpen	door	de	scherpe	

11-segments	weergave. 

Daarnaast is de serie voorzien van een driekleurendisplay zodat 

operators de processtatus gemakkelijk kunnen herkennen. 

Installatie, instelling en bediening verlopen zeer eenvoudig met 

de toetsen op het frontpaneel en het duidelijke en gestructu-

reerde menu. Dankzij een aan te passen voorziening voor menu-

instellingen kan het instrument alleen de belangrijke parame-

ters weergeven en de andere parameters verbergen om de kans 

op verwarring van de operator te verminderen. De instrumenten 

kunnen ook worden ingesteld met een pc met onze op Windows 

gebaseerde configuratie- en afstemmingssoftware CX-Thermo. 

Bovendien kunt met onze (gratis) software ThermoMini dezelfde 

parameters naar meerdere regelaars kopiëren. 

7 segmenten

11 segmenten 
Omron E5_N

M Q V W Z R

e�_n	–	univerSele	temperatuurregeling

Ontworpen om alle verwachtingen te overtreffen 
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•	Zeer	duidelijke	uitlezing	onder	alle	verlichtingscondities	
dankzij	LCD-display	met	hoge	intensiteit	en	ruime	zichthoek	

•	Optimale	statusherkenning	met	3-kleuren	PV-display	

•	Duidelijke	diagnose	en	uitgebreide	alarmstrategieën	voor	
proces	en	verwarmingselement	

•	Nauwkeurige	regeling	met	het	unieke	2-PID-systeem	van	
Omron	

•	Eenvoudige	instelling	en	bediening	met	toetsen	op	de	voor-
kant	of	met	intuïtieve,	op	Windows	gebaseerde	softwaretool	

•	Beste	toepassingsbeveiliging	dankzij	wachtwoordbeveili-
ging	en	aan	te	passen	menu’s	

•	Breed	scala	van	toepassingsspecifieke	functies	en	opties	
beschikbaar	

	 regelkring-	en	sensoronderbre-
kingsalarm	(met	geforceerde	mv-
optie)	

	 Bij	de	kunststofproductie	wordt	het	
gereedschap	voor	de	vervaardiging	
van	het	product	vaak	gewisseld.	Het	
regelmatig	loskoppelen	en	aansluiten	
van	een	sensor	of	verwarmingsele-
ment	kan	leiden	tot	draadbreuk	(zoals	
een	defect	thermokoppel).	Deze	alarm-
functies	kunnen	dergelijke	problemen	
binnen	het	proces	snel	waarnemen.	

	 eenvoudige	(tweestaps)	programmaregeling	

	 Bij	veel	thermische	processen	(voedingsmiddelen,	
bakstenen,	keramiek,	enzovoort)	is	enige	timing	
vereist.	Met	deze	functie	kunt	u	een	stijging	tot	
het	instelpunt	en	een	dwell-tijd	instellen.	Aan	het	
einde	van	deze	periode	kan	het	proces	worden	
onderbroken,	of	worden	voortgezet	met	weergave	
van	een	alarmindicatie	om	de	operator	te	alarme-
ren.	Op	deze	wijze	kan	op	soepele	en	beheerste	
wijze	een	vaste	minimale	of	maximale	uithardings-
/baktijd	worden	gehanteerd.	

	 Snellere	ingangssampling	en	besturingscyclus	

	 Hiermee	is	bij	snel	wisselende,	storingsgevoelige	toepassingen	
een	snellere	en	nauwkeurigere	verwarmingsregeling	mogelijk.	

	 kleurverandering	huidige	waarde	

	 Hiermee	kan	de	processtatus	op	duidelijke	wijze	en	zelfs	van	
een	afstand	worden	afgelezen,	zonder	dat	hiervoor	allerlei	
waarden	hoeven	te	worden	geïnterpreteerd.	Als	een	van	de	
verwarmingselementen	zich	niet	op	het	instelpunt	bevindt,	kan	
de	huidige	waarde	met	een	andere	kleur	worden	weergegeven	
om	een	willekeurige	medewerker	te	alarmeren	(zodat	bijvoor-
beeld	een	defecte	afdichting	in	een	vroeg	stadium	kan	worden	
gedetecteerd).	

	 2-PID-regeling,	een	zeer	innovatieve	ontwikke-
ling	van	Omron,	is	een	belangrijke	vooruitgang	
ten	opzichte	van	standaard	PID-regeling	(Pro-
portioneel,	Integrerend,	Differentiërend).	2-
PID-regeling	maakt	gebruik	van	een	krachtig	
algoritme	waarmee	het	instrument	kan	worden	
afgesteld	voor	een	optimale	respons	bij	storin-
gen	zonder	toe	te	geven	op	de	reactiesnelheid	
bij	wijzigingen	van	het	instelpunt.	Bovendien	
hoeft	de	gebruiker	geen	speciale	handelingen	
te	verrichten,	aangezien	de	geïntegreerde	2-
PID-regeling	de	gebruiker	al	het	werk	uit	han-
den	neemt.	Al	onze	instrumenten	met	2-PID-
regeling	worden	in	de	fabriek	afgesteld	op	een	
standaardwaarde	waarmee	bij	de	meeste	ana-
loge	regeltoepassingen	een	snelle	respons	met	
een	minimale	overshoot	wordt	geboden.	

	 Dit	betekent	voor	u	natuurlijk	kortere	opstart-
tijden	en	een	veel	stabielere	temperatuurrege-
ling	tijdens	de	productie,	hetgeen	de	kwaliteit	
van	de	producten	ten	goede	komt.	
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stappenrespons respons	bij	storingen

standaard-PID

standaard-PID

standaard-PID

SV

SV

SV

PV

PV

PV

	 �-pid-regeling	combineert	stabiliteit	met	een	hoge	reactiesnelheid	
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De E5_K-serie biedt geavanceerde programmeerbare regeling en 

communicatie met flexibele, modulaire uitbreidingsmogelijkhe-

den en voldoet aan de allerzwaarste eisen van de huidige 

geavanceerde industriële automatiseringssystemen. 

De serie is beschikbaar in 1/4 DIN, 1/8 DIN en 1/16 DIN en is 

voorzien van een universele ingang die kan worden geconfigu-

reerd voor temperatuur- en processignalen. Er zijn ingangen 

beschikbaar voor industriële thermokoppels, weerstandsopne-

mers en lineaire signalen. Bovendien is een breed scala van uit-

wisselbare modules beschikbaar voor een optimale (configureer-

bare) flexibiliteit. Er zijn optionele modules beschikbaar die seri-

ele communicatie voor gegevensuitwisseling, programmering of 

inbedrijfstelling ondersteunen. De 1/8 DIN regelaar (E5EK) biedt 

ook een versie met een DeviceNet-interface, terwijl alledrie de 

modellen op een PROFIBUS-netwerk kunnen worden aangesloten 

via de intelligente gateway (PRT1-SCU11) van Omron. 

Standaard regelfuncties worden ondersteund door auto-tuning 

op twee niveaus, plus de optie om besturingsparameters voort-

durend te herrekenen. Bovendien is een beveiligingsoptie voor 

verwarmingselementen beschikbaar met spanningsbewaking en 

heater burnout alarm. 

De serie wordt gecompleteerd door specifieke klepdriverunits 

voor de besturing van gemotoriseerde kleppen plus een profiel-

model voor ‘instelwaarde op tijd’. 

e�_k	–	geavanceerde	temperatuur-	en	prOceSregeling	

Prestaties in combinatie met flexibiliteit
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•	Flexibele	functionaliteit	dankzij	de	modulaire	
structuur	

•	Eenvoudige	aansluiting	op	elke	sensor	dankzij	
de	configureerbare	universele	ingang	

•	Eenvoudige	systeemintegratie	dankzij	een	
breed	scala	van	communicatieopties	

•	Er	zijn	modellen	met	klepaandrijving	en		
SV-profielen	beschikbaar	

•	Units	kunnen	worden	gebruikt	in	gebieden	
waar	het	front	veelvuldig	dient	te	worden	
schoongespoeld	(frontpaneel	voldoet	aan	
IP66/NEMA4X)	

	 temperatuurprofielen	

	 Bij	veel	geavanceerde	thermische	processen	(metaalbe-
werking,	keramiek,	enzovoort)	zijn	‘profielen	voor	tijd	ten	
opzichte	van	instelwaarde’	vereist.	Met	deze	functie	kunt	
u	een	aantal	‘stijgingen	tot	het	instelpunt’	en	‘dwell-tijden’	
aan	elkaar	koppelen.	

	 Open	netwerkconnectiviteit	

	 De	E5EK-DRT	is	aangesloten	op	het	DeviceNet-netwerk		
en	kan	de	verfprocesgegevens	van	elke	willekeurige		
DeviceNet-master	in	het	netwerk	ontvangen.

	 modulaire	structuur	

	 De	basisversie	van	de	E5_K	bevat	het	display,	de	voeding	en	de	hoofd-
ingang.	Met	de	optionele	modules	kunt	u	flexibele	functionaliteit	
samenstellen.	
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De E5_R-serie combineert hoge prestaties met geavanceerde 

functies, waaronder regeling met meerdere regelkringen van pro-

cesparameters, zoals temperatuur, druk en vochtigheid. De serie 

wordt gekenmerkt door een grote nauwkeurigheid die wordt 

gecombineerd met een uitzonderlijk snelle sampling- en bestu-

ringsresponstijd. Optioneel biedt de E5_R een meerkanaalspro-

grammafunctie om ingestelde waarden na verloop van tijd te  

wijzigen.

De serie omvat twee typen: 1/4 DIN (96 × 96 mm) E5AR in 

modellen met 1, 2 en 4 regelkringen en de 1/8 DIN (48 × 96 mm) 

E5ER in modellen met 1 en 2 regelkringen. Er kunnen diverse 

regelmodi worden geselecteerd, waaronder verwarmings- en 

koelregeling, klepregeling, cascade- en ratioregeling. Bovendien 

kan het instrument zo worden ‘aangepast’ dat het een regelalgo-

ritme uitvoert die speciaal voor uw toepassing is ontworpen.

Net als bij alle analoge regelinstrumenten van Omron is het con-

figureren van de E5_R-serie eenvoudig. De basisinstellingen 

kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd, via de knoppen op het 

frontpaneel of via een pc met de CX-Thermo-software van Omron 

waarmee parameters volledig kunnen worden ingesteld, opge-

slagen en gekopieerd voor herhaalbare configuraties. 

Evenals de universele ingangen en diverse regeluitgangen kun-

nen de instrumenten gemakkelijk worden geconfigureerd voor 

externe regeling met verschillende I/O’s. Dat kunnen onder 

meer maximaal 6 event-ingangen, maximaal 2 transfer-uitgan-

gen plus hulpuitgangen voor alarmsignalen zijn. Door seriële 

communicatie kunnen gegevens via CompowayF of Modbus wor-

den gedeeld met een master. Er zijn ook in DeviceNet geïnte-

greerde modellen beschikbaar, evenals modellen die op een 

PROFIBUS-netwerk kunnen worden aangesloten via de intelli-

gente gateway van Omron. 

e�_r	–	geavanceerde	temperatuur-	en	prOceSregeling	

Snel, nauwkeurig en aan te passen aan toepassingsspecifieke behoeften 
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	 twee	stromen	mengen:	regeling	van	de	verhouding	

	 Wordt	gebruikt	voor	toepassingen	waarbij	een	secundaire	
stroom	in	een	nauwkeurige	verhouding	moet	worden	
gemengd	met	de	hoofdstroom,	zoals	bij	het	kleuren	van	
verf,	het	mengen	van	yoghurt	met	jam	en	chloor	met	water.	

	 meerdere	parameters	regelen	

	 In	een	fermenteervat	is	een	nauwkeurige	regeling	van	alle	
parameters,	zoals	temperatuur,	pH,	niveau	en/of	druk,	van	
essentieel	belang	voor	een	goed	product.	

	 interactie	van	temperatuur	en	druk	in	een	drukvat	

	 Voor	het	steriliseren	van	producten	bij	hoge	temperaturen	
onder	druk	is	een	snelle	en	nauwkeurige	regelaar,	zoals	de	
E5_R,	vereist.	

	 geavanceerde	regeling	in	geval	van	storingen	

	 Veel	fabrikanten	beweren	dat	hun	producten	reductie	van	
de	overshoot	bieden	in	geval	van	een	storing.	Omron	
beschikt	echter	over	de	technologie	waarmee	de	PV-over-
shoot	volledig	onder	controle	kan	worden	gehouden.	De	
E5_R	en	CelciuXº	zijn	voorzien	van	het	geavanceerde	
systeem	ADO	(Adjustment	of	Disturbance	Overshoot)		
waarmee	de	storing	automatisch	wordt	afgeleid	zonder	dat	
hiervoor	een	extra	sensor	nodig	is.	Tevens	kunnen	hiermee	
de	gewenste	acties	worden	uitgevoerd,	ongeacht	of	overs-
hoot	nodig	of	absoluut	niet	toegestaan	is.

De	geavanceerde	regeltechnologie	in	geval	van	storingen	zorgt	voor	een	
uitstekende	onderdrukking	van	overshoot.	

Instelwaarde

Proceswaarde

Impressie	van	storing Vorige	methode

Nieuwe	methode

Intern	instelpunt

•	Eenvoudige	en	duidelijke	uitlezing	dankzij	
een	helder	LCD-display	

•	Hoge	graad	van	nauwkeurigheid	(0,01	°C	
met	Pt100)

•	Snelle	respons	–	50	ms	ingangssampling	
en	besturingsrespons	voor	alle	4	de	regel-
kringen	

•	Uitzonderlijk	veelzijdig	–	regeling	met	
meerdere	regelkringen,	cascaderegeling	en	
klepregeling	

•	Aan	te	passen	aan	uw	toepassings-
specifieke	behoeften

•	Eenvoudige	integratie	in	DeviceNet,		
PROFIBUS	of	Modbus

•	SV-programmafunctie	(max.	32	program-
ma’s	met	in	totaal	max.	256	segmenten)
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De CelciuX° is een nieuwe, modulaire meerkanaalstemperatuur-

regelaar die kan worden aangesloten op een breed scala van 

industriële netwerken. De regelaar communiceert eenvoudig en 

programmaloos met PLC’s en HMI’s van Omron en andere leveran-

ciers. De CelciuX° bevat slimme en gebruiksvriendelijke tempera-

tuurregeltechnologie terwijl het unieke GTC-algoritme (Gradient 

Temperature Control) van Omron de CelciuX° geschikt maakt voor 

de regeling van complexe temperatuurprofielen.

Met één eindunit (EU) kunnen maximaal 15 standaard tempera-

tuurregelunits worden toegevoegd. Met meerdere EU’s is uitbrei-

ding tot 250 regelkringen mogelijk, zelfs met gedistribueerde 

plaatsing. Een hoge functie-unit kan worden toegevoegd voor 

GTC of voor programmaloze of veldbuscommunicatie. Dankzij  

pc-software is het eenvoudig om parameters in te stellen en 

dezelfde parameters in meerdere units of naar dubbele syste-

men te kopiëren.

Besturing

De CelciuX° heeft de flexibiliteit om een groot aantal toepassin-

gen te ondersteunen. De regelcyclus van 250 ms per kanaal 

maakt deze regelaar geschikt voor alle universele toepassingen. 

celciuxº	–	temperatuurregeling	met	meerdere	regelkringen

Control & Connectivity

De inbedrijfstellingstijd wordt verminderd door het 2-PID-regelal-

goritme (zie pagina 11) en onze betrouwbare auto-tuning-algorit-

men. CelciuX° biedt ook speciale algoritmen en strategieën, 

zoals GTC (zie pagina 17), kan de verwarmingselementstatus 

bewaken met verwarmingsalarmen voor 1 of 3 fasen, of piekstro-

men verminderen met uitgang-aan-planning.

Netwerkmogelijkheden

CelciuX° is de bouwsteen voor temperatuurregeling voor Omrons 

‘Smart Platform’. SP biedt complete machineautomatisering via 

één verbinding en één softwarepakket. De bibliotheek met Smart 

Active Parts verschaft functionele grafische objecten voor de 

HMI’s uit de NS-serie van Omron en er is een bibliotheek met 

slimme functieblokken voor PLC’s beschikbaar.

 

Een breed scala van industriële veldbusverbindingen is mogelijk 

van Modbus naar PROFIBUS. Door de toevoeging van de HFU kan 

de CelciuX° zonder programmering van het communicatieproto-

col worden aangesloten op een PLC van Omron of van andere 

leveranciers. De CelciuX° fungeert als een master en plaatst de 

gegevens door middel van push&pull in het PLC-geheugenge-

bied, gereed voor gebruik door de PLC.

*	Zomer	2007

OLE for Process Control
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•	Koppeling	naar	diverse	industriële	netwerken

•	Minder	engineering	als	gevolg	van	programmaloze	com-
municatie,	Smart	Active	Parts	en	functieblokbibliotheken

•	Verkrijgbaar	met	schroefverbindingen	en	schroefloze	
klemverbindingen

•	Tot	aan	250	regelkringen,	optioneel	met	gedistribueerde	
plaatsing

•	Eén	unit	met	diverse	ingangssignalen,	zoals	Pt,		
thermokoppel,	mA	en	V	

	•	Gradient	Temperature	Control

	 machinebesturing	met	meerdere		
regelkringen	met	hmi’s	

	 Besturing,	overzicht	en	opslag	van	gegevens	
kunnen	gewoon	niet	gemakkelijker	dan	met	de	
CelciuX°	in	combinatie	met	een	rechtstreekse	
aansluiting	op	HMI’s	van	Omron.

	 de	perfecte	oplossing	voor	regeling	met	
meerdere	regelkringen	

	 Dankzij	de	betrouwbaarheid,	compactheid	en	
consistente	regelprestaties	vormt	de	CelciuX°	
de	perfecte	keuze	voor	standaardregeling	met	
meerdere	regelkringen.

	 nauwkeurige	regeling	van	�d-temperatuurprofielen	

	 GTC	(Gradient	Temperature	Control),	de	unieke	loop-
interacting	PID-regeltechnologie	van	Omron,	zorgt	
ervoor	dat	een	tweedimensionaal	temperatuurprofiel	
constant	binnen	een	bepaald	gebied	blijft	om	de	schade-
lijke	uitwerking	van	hete	plekken	op	dunne	lagen	metaal	
of	kunststof	dan	wel	siliciumplaten	te	voorkomen.	GTC	
maakt	het	mogelijk	om	de	precieze	vorm	van	het	tempe-
ratuurprofiel	op	elke	positie	te	bepalen.

	
Met	GTC	hebt	u	de	keuze	om:	 Te	zorgen	voor	een		

uniforme	temperatuur
Te	zorgen	voor	een	snelle		
verwarming	van	binnenuit

Te	zorgen	voor	een	snelle		
verwarming	van	buitenaf

Verwarming	tweedimensionaal		
te	regelen	

Zonder	GTC Met	GTC
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celciuxº	–	temperatuurregeling	met	meerdere	regelkringen
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Omron heeft haar kennis op het vlak van aparte temperatuurre-

geling en van op cycli gebaseerde PLC-systemen gecombineerd 

om een scala van geïntegreerde regeloplossingen te produceren, 

van PID-ladderinstructie tot high-end analoge regelingen. 

Naast de krachtige PID-ladderinstructie met auto-tuning voor 

onze PLC’s voor specifieke temperatuurregeling kunt u de CJ1W-TC-

serie van Omron kiezen. Deze temperatuurregelkaarten voor 

onze CJ1 PLC zijn gebaseerd op onze succesvolle E5_N-serie en 

bieden in PLC geïntegreerde temperatuurregeling zonder toe te 

geven op het gebied van prestaties. En Omron biedt PLC-functie-

blokken om gemakkelijk toegang te krijgen tot alle regelaargege-

vens op de temperatuurregelkaart om zo de bediening van rege-

lingen te vereenvoudigen en de engineeringstijd te verminderen. 

cJ/cS	–	Op	plc	geBaSeerde	temperatuur-	en	prOceSregeling

In PLC geïntegreerde oplossingen voor temperatuur- en procesregeling 

Bovendien integreert onze innovatieve hybride CJ1-CPU-reeks 

snelle sequentiële en geavanceerde analoge regeling in een 

enkele unit. De CX-Process-configuratietool van Omron maakt 

gebruik van functieblokprogrammering zodat u uw eigen regel-

strategie kunt maken. Duidelijke inbedrijfstellingsvensters hel-

pen bij het afstellen en afstemmen van de regelkringen. Boven-

dien kunt u met een druk op een knop automatisch regelaar-

frontplaten maken voor HMI’s uit de NS-serie van Omron. 

De CS1 PLC-serie van Omron biedt dezelfde voordelen en func-

ties en biedt een soortgelijke oplossing als de CJ1-serie, maar 

dan voor nog grotere systemen en, indien nodig, met dubbel 

redundante CPU’s. 
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•	Altijd	de	juiste	investering	dankzij	het	modu-
laire	en	schaalbare	concept	

•	Ruimtebesparend	dankzij	het	compacte	for-
maat	

•	Breed	scala	van	opties	van	PID	PLC-instructie	
tot	systemen	voor	analoge	regelkringstrate-
gieën	

•	Effectieve	in	PLC	geïntegreerde	oplossingen	
voor	de	regeling	van	elk	willekeurig	aantal	
regelkringen	

•	Eenvoudig	engineeren	met	functieblokpro-
grammering	

•	HMI-schermen	kunnen	eenvoudig	en	automa-
tisch	worden	gegenereerd

•	Gradient	Temperature	Control

	 Specifieke	temperatuur-	en	proces-i/O	

	 Analoge	uitgangen	voor	handmatige	vermogensregeling	
of	ingangen	voor	meerdere	regelkringen	voor	alarmering	
en	gegevensregistratie,	allemaal	centraal	aangestuurd	
vanuit	één	CPU	en	met	ons	uitgebreide	scala	van	tem-
peratuur-	en	proces-I/O-units.	

	 complete	machinebesturing	

	 Specifieke	kenmerken,	zoals	compacte	vorm,	nauwkeurigheid,	
snelheid	en	regeling	bij	storingen,	weerspiegelen	onze	kennis	
op	het	gebied	van	verpakkingsmachines.	

	 centrale	regeling	voor	opslag	

	 Regeling	van	temperatuur	en	vochtigheid	voor	meerdere	
opslagkasten	kan	worden	aangestuurd	vanuit	één	PLC.		
Eenvoudig	te	vergroten	of	verkleinen	met	een	perfect	
overzicht	met	CX-Supervisor	of	andere	SCADA-software.
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Eén software
Met CX-One kunt u vanaf één  

automatiseringsplatform rege-

len, visualiseren, positioneren, 

detecteren en afstellen. 

Eén minuut
Drag & drop, plug & work binnen 

enkele minuten om uw machine 

te besturen, visualiseren en on-

derhouden.

Eén koppeling
Ongeacht het apparaat, de veld-

bus en de taak die u uitvoert.  

U hebt slechts één koppeling  

nodig om volledige toegang tot 

uw machine te krijgen.

Snel en eenvoudig automatiseren met één druk op de knop! 

Omdat industriële systemen steeds complexer worden, geven 

zelfs ervaren automatiseringsingenieurs toe dat systeemintegra-

tie een steeds grotere uitdaging wordt. Projecten kunnen betrek-

king hebben op hele fabrieken, apparatuur en software van een 

groot aantal leveranciers vereisen en vele manjaren aan inspan-

ningen kosten. 

Het antwoord van Omron op deze uitdaging is Smart Platform, 

een nieuw open concept dat complete automatisering van 

machines en fabrieken vanaf één platform mogelijk maakt zon-

der dat u hoeft te piekeren over veldbussen, integratie van ver-

schillende typen software, en vooral zonder dat u gebonden 

bent aan één dominante leverancier. Met Smart Platform hebt u 

slechts één softwarepakket, CX-One, nodig om uw machine te 

programmeren en configureren. En één aansluiting is genoeg 

voor alle apparaten in uw systeem (om parameters, program-

ma’s en opmerkingen te uploaden en downloaden of om wer-

king en prestaties te bewaken). Bovendien kunt u uw systeem 

efficiënter configureren met Smart Platform. U kunt de presta-

ties en werking van uw machine aanpassen of verbeteren door 

‘één minuut’ te configureren, door PLC-programmering met drag 

& drop, of door automatisch HMI-schermen te bouwen.

Vandaar ons motto voor Smart Platform: JuSt	create! 

Sensorbedienings-

schakelaar

Schakeling	&		
regeling

motion	&		
aandrijvingen

cx-One-software

Smart	platfOrm	

Eén softwareplatform voor uw hele machine 
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Functieblokken voor PLC’s 

Functieblokken (FB’s) zijn vooraf gedefinieerde en vooraf 

geteste programma’s (of functies) die zich binnen één  

programmaelement bevinden dat in het ladderdiagram 

kan worden gebruikt. 

Er is een contactelement vereist om de functie te starten, 

maar ingangen en uitgangen kunnen worden gewijzigd 

door middel van parameters die worden gebruikt in de lad-

derconfiguratie. Een functie kan opnieuw worden gebruikt 

als hetzelfde element (hetzelfde geheugen) of de functie 

kan optreden als een nieuw element waaraan een eigen 

geheugen is toegewezen. FB’s zijn bedoeld om als een 

hulpmiddel te worden gebruikt om programma’s met stan-

daardfunctionaliteit voor PLC’s en FA-componentfuncties 

(Factory Automation) van Omron te vereenvoudigen. Door 

FB’s te gebruiken kan meer tijd worden besteed aan maat-

programma’s voor de externe apparaten in plaats van aan 

het maken van standaard ladderdiagrammen, omdat die 

al beschikbaar zijn. 

•	Eenvoudig	te	gebruiken	en	te	begrijpen	

•	Testen	van	de	werking	van	een	programma	is	niet	nodig	

•	Uitbreidbaarheid	in	de	toekomst	

Smart Active Parts voor het configureren van  

HMI-producten uit de NS-serie van Omron 

Smart Active Parts (SAP’s) zijn beschikbaar in een biblio-

theek met de configuratiesoftware en zijn vooraf gepro-

grammeerde visualiseringssoftwaremodules met geïnte-

greerde communicatiecode. Met SAP’s kunt u uw volledige 

machine configureren, in werking stellen, besturen en 

onderhouden vanaf onze NS-terminals. Dat is mogelijk 

omdat SAP’s rechtstreeks communiceren met alle appara-

ten en units die op de NS-terminals zijn aangesloten. U 

kunt bijvoorbeeld parameters van aangesloten apparaten 

lezen en schrijven of alarmen bekijken, en dat alles zonder 

één regel communicatiecode te hoeven programmeren. 

Plaats gewoon een SAP door middel van ‘drag & drop’ op 

het scherm in de configuratiesoftware en stel het unitnum-

mer van het aangesloten apparaat in. Deze eenvoudige 

manier van programmeren bespaart u veel ontwikkelings-

tijd terwijl u ook geavanceerdere functies kunt toepassen 

die bijvoorbeeld de uitvaltijd verminderen of de instelling 

van een machine vereenvoudigen. 

•	De	programmeer-	en	ontwikkeltijden	worden	aanzienlijk	
korter	

•	U	hoeft	geen	communicatie	te	programmeren	

•	Veel	eenvoudigere	probleemoplossing	en	minder	tests	
nodig	

	 voorbeeld	
	 Communicatie	tussen	temperatuurregelaar	en	PLC	

Toegang	via	functieblok

Huidige	temperatuur	van	XXverwarmingselement

Seriële	communicatie	(CompoWay/F-protocol)

Omron-componenten

FB

CS-	/	CJ-serie	
PLC	

W100.00

W100.01

(BOOL)
EN

&10

&1

&2

&2

(INT)
Unit	Select

(INT)
Port	No

(INT)
TC	No

(INT)
Channel	No

W100.01

W100.02

W100.03

D100

(BOOL)
ENO

(BOOL)
Busy

(BOOL)
OK

(BOOL)
NG

(DINT)
PV



	 ��

V
o

o
rd

e
le

n
 v

a
n

 d
e

 G
3

Z
A

Configuratiesoftware	

Mini-SCADA	

SCADA	

SOftware	en	randapparatuur	

TEMPERATUUR- EN  
PROCESREGELING

Geavanceerd

Meerdere  
regelkringen

In PLC geïntegreerd

PLC hybride CPU

Universeel

Standaard

IR-sensoren

TC-weergaven

CX Thermo – CX Process

QLP-kabel

CX-Supervisor

Vermogensregeling

G3ZA – Meerkanaals vermogensregelaar 

voor intelligenter SSR-gebruik

De G3ZA ontvangt bewerkte variabelen die 

zijn gegenereerd door regelkringen of hand-

matige instellingen via een eenvoudig aan 

te sluiten RS485. Dit product regelt het ver-

warmingsvermogen met grote nauwkeurig-

heid door maximaal acht standaard-SSR’s 

aan te sturen. Bovendien verlaagt de  

‘offset’-controle het piekvermogen aan de 

ingangszijde.

•	Meerkanaals	vermogensregelaar

•	Bestuurt	maximaal	acht	standaard	
solid-state	relais

•	Gemakkelijke	integratie	in	PLC	en	
CelciuX°

•	Compact	formaat

•	Beschikbaar	met	verwarmingswaar-
schuwingen	(vier	kanalen)	of	zonder	
(acht	kanalen)
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G3R – Compacte SSR voor I/O-interface met hoge vereisten 

qua diëlektrische sterkte

Modellen voor hoge snelheid met optimale nominale ingangswaar-

den zijn beschikbaar voor een uiteenlopende reeks sensoren, 

evenals ingangs- en uitgangsmodules die voor de G2R kunnen  

worden gebruikt. Gebruik een koppelstuk conform VDE 0884 dat 

borg staat voor een diëlektrische I/O-sterkte van 4.000 V.

SSR’s

HMI/IPC

PLC
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•	Uitgangsstroom	5-90	A

•	Uitgangsspanning	24-480	VAC/5-200	VDC

•	Ingebouwde	varistor

•	Werkingsindicator	(rode	LED)

•	Beschermplaatje	voor	extra	veiligheid
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•	Uitgangsstroom	1,5	en	2	A

•	Uitgangsspanning	5	tot	200	VDC/100	tot	240	VAC

•	Compatibel	met	G2RS	elektromechanische	relais

•	DIN-railmontage	via	aansluitvoeten

•	Werkingsindicator	om	ingang	te	bevestigen

•	Een-	en	driefasig,	uitgangsstroom	15-45	A

•	Uitgangsspanning	100-480	VAC

•	Toepasbaar	voor	1-,	2-	en	3-fasige	belastingen

•	Alle	functies	zijn	leverbaar	met	of	zonder	koellichaam

•	Conform	CE-markering,	EN-	(VDE-goedkeuring),		
CSA-	en	VDE-normen

G3PB – Compact solid-state relais met een  

ingebouwd koellichaam

Het compacte ontwerp van de G3PB is bereikt door 

optimalisatie van de vorm van het koellichaam. De 

G3PB-serie biedt de keuze tussen montage op een 

DIN-rail of met schroeven.

G3NA – SSR in hockeypuckstijl met een  

uitgangsstroom van 5 tot 90 A

Alle modellen hebben dezelfde compacte afmetingen, 

voor uniforme montageafstanden. Een ingebouwde 

varistor dempt externe piekstromen efficiënt. De LED-

indicator geeft de werking weer.
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AdvAnced IndustrIAl AutomAtIon

Automatiseringssystemen
• PLC’s • Decentrale I/O 
• Human Machine Interfaces 

Motion & Drives 
• Motion controllers • Servosystemen • Frequentieregelaars 

Regel- & schakelcomponenten 
• Temperatuurregelaars • Voedingen • Timers • Tellers • Programmeerbare relais   
• Digitale paneelmeters • Elektromechanische relais  
• Meet- en bewakingsproducten • Solid-state relais  
• Eindschakelaars • Drukknopschakelaars • Laagspanningsschakelmateriaal

Detectie & veiligheid 
• Fotocellen • Inductieve en capacitieve benaderingsschakelaars  
• Druksensoren • Connectoren 
• Afstands- en breedtemaatsensoren • Vision-systemen  
• Veiligheidsnetwerken • Veiligheidssensoren 
• Veiligheidsunits/relaisunits • Veiligheidsdeur/vergrendelingsschakelaars 
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