
Nedskaleringsløsninger for paneler

• Reduserer paneldimensjonene med opptil 20%
• Slank design med en minimumsbredde på 6.2 mm
• On-panelkomponenter med en maksimal dybde på 70 mm



Fordeler med nedskalering

Mindre størrelse, samt
lettere
panelkomponenter
resulterer i lavere
transportkostnader

Enkelt med tilpasning
til kundens behov

Minimering av
kontrollpanelene ved å
velge små, men
effektive paneler

Redusere kostnader
knyttet til installasjon,
oppsett og kobling av
paneler

Hjelpe
utstyrsprodusentene
med å nedskalere
anlegg, utstyr og
paneler

Økt verdiskapning ved
å tilby flere kompakte
kontrollpaneler

Nedskalering
av paneler
bidrar til større
fleksibilitet når
man skal
omorganisere
produksjons-
linjer

Redusere
størrelsen på
produksjons-
linjer for å
støtte
flerbruks og
flerhastighets
produksjons-
utstyr

For utstyrs-
produsenter

For produsenter
av kontrollpaneler

Bruker

Nedskaleringsløsninger for paneler

Nedskaler ditt kontrollpanel

Verdier tilført av OMRON

Ved å bruke slanke produkter blir det større plass
inne i kontrollpanelet. Dette gir større fleksibilitet
til å tillate endringer i design og tilføre
komponenter

Våre små on-panel komponenter bruker mindre
plass inne i kontrollpanelet, slik at de kan
nedskaleres

Vi tilbyr et bredt spekter av panelkomponenter i
et kompakt format, som bidrar til å redusere
den totale størrelsen på panelet med opptil
20%

Paneldimensjoner kan
reduseres med opptil 20%

Slank design med en
minimumsbredde på

6.2 mm

On-panel komponenter
med en maksimal
dybde på 70 mm

6.2 mm

70 mm

20%*

* Sammenligning med en reelt kontrollpanel konfigurasjon ved hjelp av våre konvensjonelle produkter.



Nedskaleringsløsninger for paneler

Gjør ditt kontrollpanel enklere

Komponenter som er slanke og har kort utførelse
kommer med følgende spesifikasjoner:
1. Bredde - fra 6.2 mm til 22.5 mm (in-panel komponenter)
2. Dybde - utførelse på 70 mm eller mindre (on-panel
komponenter)

Øk den
tilgjengelige
plassen

Når du bruker følgende tidligere modeller: en E5CN-U Temperaturkontroller + P2CF-11, en G3PA 210B-VD Solid State rele,
og ti G2R-1SNDI(S) Releer + P2RF-08

Inne i et kontrollpanel sett fra front

247 mm

Slank I/O
Rele

G2RV

Solid State
Rele

G3RV

Micro
kontaktor

J7KNU

Sikkerhetsrele
G9SE

Digital
Temperatur-

kontroller
E5DC

Solid-State
Timer
H3DK

Måle- og
overvåkingsrele

K8AK

Solid State
Rele
G3PE

Bred line-up inludert K8DS måle- og overvåkingsrele og H3DS Solid-state Timer

NY NY

On panel

NY

In panel

Panelkomponenter kommer med følgende fordeler:
1. Mulig å bruke slankere/ mindre kontrollpaneler
2. Mulig å øke den tilgjengelige plassen
3. Redusere kostnader knyttet til installasjon og transport

Redusere dybden i
kontrollpanelet

Inne i et kontrollpanel sett fra siden

Trykkbryter
A22N

Digital Timer/
teller

H5CX/H7CX

Digital
Temperatur-

kontroller
E5CC

Programmerbar
kontroller

CP1E

Digital
Temperatur-

kontroller
E5DC

Switch Mode
strømforsyning

S8VK-G

Avbruddfri
strømforsyning (UPS)

S8BA

Bred line-up inkludert H3DK Solid-state Timer og G3PE Solid State Rele (Enfase)
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Sikkerhetsreleer

G2RV releer

G9SE serie

Slanke industrielle releer

Slank design (17.5 mm og 22.5 mm)
sparer monteringsplass

50% slankere enn vårt
tidligere produkt

(G9SA)

Nedskalering av produktportefølje

70% slankere enn
våre tidligere releer

med sterke mekaniske
ben

(G2R-1S)

Nedskalering

Nedskalering

22.5 mm

22.5 mm

17.5 mm

NY

Plassbesparende med sine 6.2 mm bredde. Den
smale bredden gjør det mulig å nedskalere
modulene og øke antall I/O linjer

Avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Måle- og overvåkingsreleer

S8BA Serie

K8AK/DS serie

Lithium-ion batterier brukes til å redusere
størrelse og vekt og for å øke produktets levetid

*1. I følge research utført av  OMRON, iApril 2015.

* For 5 A /120 W

Minste og letteste i
sin klasse*

800 g

Slank utførelse;
22.5 mm (K8AK) og

17.5 mm (K8DS)

Nedskalering

Nedskalering

100 mm

94 mm

100 mm

Vanlig DIN-skinnemontering
Kompakte fotavtrykk for smale panelarealer
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industrial.omron.eu/zuken industrial.omron.eu/eplan

Dagens datamaskiner og kraftig CAD/ CAE programvare er nå et uunnværlig verktøy for å utvikle kontrollpaneler
som gjør jobben til designeren mye enklere. Men selv det beste programmet kan være begrenset av databasen
som styrer den. Dessverre er det slik i dag at en typisk tilnærming er å levere et mangfold av håndbøker som
beskriver dimensjonene og egenskapene til et produkt, men med innføingen av Eplan og Zuken eCAD for våre
komponenter og enheter, begynner ting å endre seg.

Utviklere kan laste ned en digital dataoppføring fra vår portal, som inneholder alle de essensielle data om et
produkt i elektronisk form og kan brukes til å sømløst integrere tegningene (deledata), dokumenter etc. som
finnes i dataregisteret inn i CAD/CAE programmet.  Dette sparer tid, unngår feil og reduserer tiden ut til markedet.
Foruten  EPLAN og Zuken deledata, kan 2D & 3D CAD filer lastes ned via vårt CAD bibliotek (http://
industrial.omron.eu/en/products/cad-library).

For mer informasjon om våre programmer,  gå til linkene nederst på siden:

Engineeringsverktøy for kontrollpanelet

Registrering i bibliotek
Tegne

tilkoblingsdiagrammer
og koblingsskjemaer

Lage kabeltabeller og
stykkliste

Lage
produksjonsinstruksjons-

diagrammer

Tilkobling og
montering

Tidligere…

Redusere registreringsarbeidet

Reduce work significantly

Reduserer arbeidet med redesign og kontroll av spesifikasjon
hver gang.

Med de tilhørende bibliotek

(Design)(Design) Produksjon

Hovedspesifikasjonene er registrert og
bare tilpasningen er nødvendig
+
Reduserer transkripsjonsfeil

Terminalordninger
Tilhørende utstyr
og andre opplysninger

Benytte komponent bibliotek

Tilhørende utstyr

Dataark

Ved å bruke komponentbiblioteket vil arbeidstiden fra design til produksjon, reduseres. Samt bibliotekregistrering
og kvaliteten vil også forbedres.

Effektiv kabelruting mellom
tilkoblingspunkter for å
redusere kabling

Velg alle de nødvendige
komponenter problemfritt

Enkelt å sjekke
spesifikasjoner







Ønsker du mer informasjon? 

OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

+47 22 65 75 00

industrial.omron.no

omron.me/socialmedia_no

Selv om vi prøver å oppnå perfeksjon, kan Omron Europe BV og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ikke gi noen garanti for at informasjonen i dette dokumentet er riktig eller
fullstendig. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst, uten varsel.
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Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Tyrkia
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Tyskland
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Ungarn
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Flere Omron-representanter
industrial.omron.eu

Salg & Support

CD_NO-01_Downsizing_BR




