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COLOUR CHANGE DISPLAY
glasheldere processtatus

Advanced Industrial Automation

Omron is momenteel het
ENIGE bedrijf dat een breed
scala van paneelinstrumenten
aanbiedt die zijn uitgerust met een colour change
display. Met deze unieke functie geeft de kleur van
de proceswaarde de status van het proces weer.
De kleur van het display verandert van groen naar
rood of omgekeerd als er sprake is van een
alarmsituatie. Vooraf kan worden ingesteld dat de
displaykleur verandert wanneer een alarmsituatie
optreedt, wanneer een vooraf ingestelde waarde
wordt bereikt of wanneer waarden buiten een
vooraf ingesteld bereik vallen. Nu kan elke
werknemer de processtatus herkennen.
Bovendien biedt elk display een zeer duidelijke
uitlezing onder alle verlichtingscondities en met
een ruime zichthoek.

De volgende producten zijn uitgerust met deze
functie: E5CN temperatuurregelaars, K3GN en K3MA
paneelmeters met tweekleurendisplay, H5CX
digitale timers en H7CX digitale tellers.

Alle paneelinstrumenten beschikken over:
K3GN

• Duidelijke uitlezing dankzij een hightech LCD-display
• Conformiteit met alle algemene keurmerken
• Stof- en waterdichte fronts (IP66)

K3MA-serie paneelmeters
• Compact: slechts 80 mm diep
• Ruime keuze aan verwerkingsfuncties
• Schakelaars op het frontpaneel voor
gebruiksvriendelijke programmering

K3MA

H5CX en H7CX timers en tellers
• Multifunctionele toepassingen
• Eenvoudige programmering
• Ergonomische toetsen op het frontpaneel

H7CX
H5CX

K3GN multifunctionele procesmeters

E5CN

• Ondersteunt alle standaardprocessignalen
• Ruime keus uit schaalmogelijkheden
• RS-485-communicatie optioneel

Ondersteunende software
Omron biedt een softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor het
configureren en monitoren van temperatuurregelaars (E5CN) en
multifunctionele procesmeters (K3GN).

Voorbeeld toepassingen
Omron’s Colour Change-kenmerk is uitstekend inzetbaar:
• In een toepassing met een pomp en een klep, om te monitoren of
de klep open of dicht is en of de pomp al dan niet in bedrijf is.
• Als alarmsignalering, waarbij een bepaalde status van een proces
wordt weergegeven.
• In een oven, om aan te geven dat een proces voltooid is.
• Voor signalering van nullastbedrijf van een installatie.

E5CN temperatuurregelaars
• Dubbel display
• Voor verwarmings- en/of koeltoepassingen
• Te parametreren met de pc
Optioneel:
• RS-485-communicatie
• Event-ingang
• Heater burnout alarm
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Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of
haar dochterondernemingen en filialen geen enkele garantie met
betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie
in dit document. Wij behouden ons het recht voor op elk moment
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
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