REGULERINGSLØSNINGER

Temperatur- og prosesskontroll

Verdensledende innen tekologi for temperaturregulering

På verdensbasis blir én Omron-temperatur
kontroller solgt hvert 30. sekund. 24 timer
i døgnet, 7 dager i uken…

Verdens nummer én innen instrumentering for
temperaturkontroll med et globalt nettverk som
garanterer at vi er nær kundene.



Omron gjør avansert teknologi enkelt!
Analoge parametere som temperatur, trykk og fuktighet kan være
enkle begreper. Det er imidlertid alt annet enn enkelt å kontrollere dem i dagens komplekse industriprosesser med stadige krav
om enda bedre prosessoptimering. Slik kan Omron hjelpe deg.
Vi er anerkjent over hele verden som spesialist på temperaturkontroll og annen instrumentering for kontroll av analoge parametere og er for tiden det eneste selskapet som tilbyr et komplett utvalg kontrollere på verdensbasis – fra dem som gir grunnleggende kontroll, til avanserte multilsløyfekontrollere med høy
hastighet og høy oppløsning, og videre til fullt integrerte instrumenter med PLS-basert prosesskontroll. Hele tiden med vekt på

enkelhet. Enkel installasjon, enkelt oppsett og enkel drift.
Men ikke bli lurt av den enkelheten du ser. Hos Omron er enkelheten bare på overflaten. Inne i de kompakte, robuste husene
inneholder Omrons kontrollere noe av verdens mest avanserte
teknologi. Som displayer med høy lesbarhet og fargeendring
basert på det siste innen transmissiv LCD-teknologi og vår unike
2-PID-kontroll som bringer PID-kontroll (proporsjonal, integral,
derivat) opp på neste nivå, og gir utmerket forstyrrelsesrespons
og stabilitet. Og som vår prisbelønte GTK (gradienttemperaturkontroll) som kontrollerer todimensjonale temperaturprofiler
presist.
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Temperatur- og prosesskontroll

Standardløsninger

Universalløsninger

I tilfeller der enkel, atskilt temperaturkontroll og -overvåking er
nødvendig, kan våre K8AB-TH-, E5C2- eller E5CSV-kontrollere
tilby den beste løsningen. Enhetene gir grunnleggende kontrollfunksjonalitet: Temperaturalarm, enkel av/på-kontroll eller
enkeltsløyfebasert PID-kontroll.

For de fleste kontrollapplikasjoner vil du normalt finne den ideelle
løsningen i vår E5_N-kontrollerserie, som er tilgjengelig i fire
DIN-størrelser for panelmontering. Som i-panel-modell tilbyr vi
CelciuX°, og alle disse instrumentene gir pålitelig kontroll også
i de mest utfordrende industrimiljøer.

Typiske anvendelser:

Typiske anvendelser:

•

Beskyttelse av varmeanlegget

•

Pakking

•

Varmeregulering for av/på-kjeleenheter

•

Plastforming og -støping

•

Steking og baking

•

Laboratorie- og keramikkovner

•

Forsegling og andre pakkeapplikasjoner.

•

Loddemaskiner

PLS-sløyfe
E5_R
E5_K

PLS-basert
Flere sløyfer
Enkel sløyfer

Avansert

Hybrid


I alle industriprosesser er presis kontroll av analoge størrelser som temperatur, trykk, fuktighet og strømningshastighet et avgjørende ledd i kjeden – enten det gjelder sikkerhet, kvalitet
eller effektivitet. Våre løsninger befinner seg i fire kategorier: Standard, universal, avansert
og hybrid.

Avanserte løsninger

Hybride løsninger

For krevende applikasjoner med behov for fleksibilitet i innganger
og utganger, programmerbar kontroll og nettverksfunksjonalitet
kan du velge fra vårt utvalg av avanserte enkelt- og multisløyfebaserte løsninger. Disse omfatter E5_K serien med én sløyfe og
E5_R serien med én eller flere sløyfer.

Siden tids- og sekvensbaserte systemer jevnlig også må gi en
viss analog sløyfekontroll, er det ofte ønskelig å integrere den
analoge sløyfen i PLS-en. Vi har imøtekommet dette behovet ved
å kombinere vår kunnskap både om analoge kontrolløsninger og
PLS-basert kontroll og ved å utvikle et utvalg av hybride løsninger.

Typiske anvendelser:

Typiske anvendelser:

•

Varmebehandlingsovner

•

Emballerings- og plastmaskiner

•

Behandling av mat og drikke

•

Vannbehandling

•

Autoklaver og sterilisatorer

•

Vinproduksjonsanlegg

•

Bil og halvleder

•

Klimarom

K8AB-TH og E5C2 – standard temperaturkontroll

Enkel installasjon, intuitiv betjening



K8AB-TH og E5C2 er den perfekte løsningen for standardapplikasjoner inkludert alarmovervåkning og enkel av/på-kontroll.
K8AB-TH −beskytter varmeanlegget
K8AB-TH er et relé for temperaturovervåking som omfatter både
funksjonalitet for temperaturalarm og av/på-temperaturkontroll.
Enheten er utviklet spesielt for overvåking av avvikende temperaturer, for å forebygge store temperaturøkninger og beskytte
utstyr. Det leveres i et smalt plassbesparende hus med en bredde
på bare 22,5 mm som egner seg for DIN-skinnemontering. Den
har funksjoner som stilles inn ved hjelp av en DIP-bryter, og
alarmterskel som stilles inn direkte med dreiebrytere på fronten,
og K8AB-TH er derfor også svært enkel å konfigurere. Enheten
har flere innganger med støtte for både termoelementer og
PT100-sensorer. Til alarmutgangen leveres det et vekselrelé, og

K8AB-TH omfatter også i motsetning til en rekke andre sammenlignbare overvåkingsreleer, en funksjon for utgangslås med tilbakestilling av lås (frontknapp og/eller eksternt), SV-beskyttelse og
mulighet for valg av avbruddssikret/og ikke avbruddssikret relédrift.
E5C2 − enklere kan det ikke bli
E5C2-familien av kompakte temperaturkontrollere har av/påkontroll og proporsjonalderivat (PD) kontroll med manuell funksjon for tilbakestilling. Familien gir deg valget mellom termoelement av type J eller K, PT100- og termistorinnganger og relé- eller
spenningsutgang (puls). E5C2 gir mulighet for montering med
DIN-skinne og frontpanel – velg bare én av de tilgjengelige 8-pinners plugin-soklene.

F o r d e l e r v e d K 8 A B -T H

• Enkelt å installere, feltkonfigurerbar DIP-bryter for
flerinngangs- og enhetsvalg
• Bare fire applikasjonsspesifikke modeller, høye
og lave temperaturer, 24 V eller 100-240 V
• Slank, kompakt (22,5 mm bred) plassbesparende
utforming, DIN-skinne- og panelmontering
• Vekselrelé på utgangen, med eller uten låsing og
tilbakestilling med frontknapp/eksternt
• Egenbeskyttelse mot strømbrudd eller enhetsfeil
takket være valgbar modus for avbruddssikring
• LED-alarmindikator for alarm- og SV-beskyttelsesstatus

Beskytt varmeanlegget
Hvis en temperatursensor skades, eller SSR kortsluttes i
en ovn, har kontrolleren ingen mulighet til å stanse temperaturøkningen. En innvendig alarm vil kunne være til
hjelp, men det vil likevel kunne oppstå fare hvis kontrolleren svikter. Du eliminerer en slik fare ved å bygge inn
redundans med til K8AB-TH-alarmenheten, som automatisk kan slå av strømmen til ovnen.

Forebygg overoppheting i skap

Fordeler ved E5C2

På grunn av varmeavgivningen fra SSR-ene kan temperaturen i skapet stige over den temperaturen der effektiv
drift er garantert. Den enkle av/på-kontrollen til K8AB-TH
kan beskytte mot overoppheting uten at det er nødvendig å ta utgiften med å kjøre viftene kontinuerlig.

• Reduserte kostnader og mindre tid til teknisk
arbeid
• Enkel bruk med stor analog innstillingsskive
• Fleksibel i bruk med én enhet for panel- eller
DIN-skinnemontering
• Velg mellom modeller med av/på- eller
PD-kontroll
• Enkelt å se utgangsoperasjon med LED-indikator
• Innstilling av nøyaktighet bedre enn ±2 % ved full
skala

AV/PÅ
Varmtvannstilførselen fra en beholder kan kontrolleres enkelt med en E5C2. Vanntemperaturen stilles
inn med den store, lettbetjente skiven på fronten av
kontrolleren.



E5CSV – standard temperaturkontroll

Den enkle måten å perfeksjonere temperaturkontroll på



E5CSV-serien med temperaturkontrollere er en videreutvikling av
E5CS-serien – den bestselgende temperaturkontrolleren som er
anerkjent verden over som det ideelle valget for enkel, kostnadseffektiv temperaturkontroll.
Vi har tatt vare på det beste …
Den nye serien har mange av funksjonene som gjorde forgjengeren så vellykket – inkludert enkelt oppsett med DIP- og dreiebrytere, et stort, sjusegments LED-display og valg mellom av/påeller PID-kontroll med selvjustering. Dessuten gir den fortsatt
indikasjon av utgangs- og alarmstatus og avviksretning fra innstilt punkt.

... og forbedret resten
Selv om E5CSV-serien er basert på den vellykkede E5CS, har den
mye mer å by på. Slik som en autojusteringsfunksjon (autotuning) og mulighet til å velge flere inngangstyper (termokobling/
RTD). Ett nytt 3,5-sifret LED-display gjør at E5CSV nå kan vise
et større temperaturintervall enn forgjengeren, nå helt opp til
1999 °C. Den nye serien innfrir også RoHS‘ krav og oppfyller de
strenge kravene i IP66-standarden. Dessuten er dybden redusert
til bare 78 mm.
E5CSV-serien: perfekt temperaturkontroll i fire enkle trinn.

Fordeler ved E5CSV

• Enkelt oppsett med DIP- og dreiebrytere
• Oppfyller en rekke temperaturkontrollbehov med bare fire
modeller
• Det trengs ikke ekspertkunnskap for å optimere ytelsen, på
grunn av selvjusterings- og autojusteringsfunksjonene.
• Redusert fare for funksjonsfeil takket være beskyttelse av
innstilt verdi
• Sluttbrukervennlig siden menyen bare har tre parametere
• Ypperlig lesbarhet med et stort (13,5 mm), énlinjes,
3,5-sifret, sjusegments LED-display
• Klar statusoversikt takket være PV-SV-avviksindikator samt
utgangs- og alarmindikator
• Enkel tilkobling til en rekke temperatursensortyper

Intuitiv veiledning for operatøren
Avviksindikatoren sørger for tydelig
angivelse av at riktig temperatur er nådd.

Brukes i barske omgivelser
Den flate forsiden gjør E5CSV hygienisk
i bruk. Den kan rengjøres enkelt og trygt
takket være IP66-klassifiseringen.



Øk hastigheten på linjen
Ypperlig kontroll, særlig til dette
bruksområdet som er følsomt for
forstyrrelser.

Perfekt temperaturkontroll i fire enkle trinn:
220 VAC
Relé
utgang

Utgangs
spenning
(puls)

Ferdig ...

24 VAC/DC
Relé
utgang

Utgangsspenning
(puls)

1. Velg
Bare fire modeller

3. Monter

...Gå!
Klar ...
PV
2. Oppsett
Funksjons-, inngangs- og alarmtype stilles
lett inn med DIP- og dreiebrytere

SP
Alarmverdi

4. Juster
Bare tre parametere

E5_N – universal temperaturkontroll

Laget for å overgå forventningene
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E5_N-enkeltsløyfeserien er det ideelle valget for de fleste universalapplikasjoner med analog kontroll. Instrumentene er usedvanlig enkle å bruke og konfigurere for optimal kontroll. Det er da
ingen overraskelse at de nå er de mest populære kontrollerne i
verden.
De skal møte utfordringene ved å fungere i et industrielt miljø, og
alle produktene i E5_N-serien har et stort, bakgrunnsbelyst LCD
med høy intensitet og stor betraktningsvinkel.
Dette gjør displayet mye enklere å lese på avstand og under alle
lysforhold. Og dessuten gjør de skarpe 11-segmenters sifrene
det mye enklere å forstå parameterteksten.

Serien har også et PV-display med 3-fargeendring som gir operatørene enkel oversikt over prosesstatus.
Installasjon, oppsett og betjening er så enkel som overhodet
mulig med frontpaneltastene og den klare og strukturerte
menyen. En menyinnstillingsfunksjon som kan tilpasses, gjør
det mulig for instrumentet å vise bare de parameterne som har
interesse, og skjule de andre for å redusere mulig forvirring hos
operatørene. Instrumentet kan også innstilles med en PC med
den Windows-basert konfigurerings- og tuningprogramvaren
CX-Thermo. Dessuten setter kloningsprogramvaren ThermoMini
(tilgjengelig gratis) deg i stand til å programmere de samme
parameterne inn i flere enheter.

M
7 segmenter
11 segmenter
Omron E5_N

Q

V

W

Z

R

Fordeler ved E5_N-serien

• Utmerket lesbarhet – under alle lysforhold – takket være
LCD med høy intensitet og stor betraktningsvinkel
• Optimal statusoversikt med PV-display med 3-fargeendring
• Klar diagnostikk og utvidede prosess- og varmealarm
strategier
• Eksakt kontroll med Omrons unike 2-PID-system
• Enkel installasjon og drift med fronttaster eller intuitiv
Windows-basert programvare
• Høyeste applikasjonssikkerhet takket være passordbeskyttelse og menyer som kan tilpasses
• Bredt utvalg av applikasjonsspesifikke funksjoner
Raskere inndatasampling og kontrollperiode
Dette gir raskere, mer presis varmekontroll under
forhold med raske endringer og høy følsomhet for
forstyrrelser.
PV-fargeendring
Dette gir krystallklar prosesstatus, selv fra avstand,
og uten at det er nødvendig å tolke verdiene. Når ett
av varmeelementene ikke er på innstilt punkt, kan
PV endre farge for å varsle de ansatte (for eksempel
oppdage en utett pakning på et tidlig tidspunkt).
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Sløyfebruddsalarm og sensor
bruddsalarm (med tvungen MV)
I plastproduksjon skifter man ofte
verktøyet som brukes til å lage produktet. Hvis sensoren eller varmeelementet kobles til igjen hyppig, kan det
føre til ledningsbrudd (brudd i termo
elementet, for eksempel). Disse alarmene oppdager raskt slike problemer
når de utvikles.

2-PID-kontroll kombinerer stabilitet med rask reaksjon

Standard (2-trinns) programmerer

Omron har med 2-PID-kontroll stått for en
svært innovativ utvikling som er et stort
fremskritt i forhold til standard PID-kontroll
(proporsjonal, integral, derivat). 2-PID-kontroll benytter en kraftfull algoritme som
muliggjør at instrumentet blir tunet for
optimal forstyrrelsesrespons uten noe
kompromiss når det gjelder reaksjonshastigheten overfor endringer i innstilt punkt.
Og det beste er at brukeren ikke trenger å
treffe noen 2-PID-kontrolltiltak, fordi den
innebygde 2-PID-kontrollen gjør alt arbeidet. Alle våre instrumenter med 2-PID-kontroll er forhåndsinnstilt fra fabrikken med
en standardinnstilling.
For deg betyr dette selvfølgelig raskere
oppstart av produksjonen og mye mer stabil kontroll under produksjon, noe som
fører til produkter med bedre kvalitet.

I mange varmeprosesser (næringsmidler, murstein,
keramikk osv.) kreves en viss grad av tidsstyring.
Med denne funksjonen kan du rampe opp til et innstilt punkt og angi hviletidsperioden. Når denne
tiden er over, stanser prosessen eller fortsetter
med en alarm for varsling av operatøren. Med
denne funksjonen sikres en fast minimums- eller
maksimumstid for herding/steking på en myk, kontrollert måte.

trinn-respons

forstyrrelse-respons

PV

standard PID

PV

standard PID

PV

standard PID

SV

SV

SV

E5_K – avansert temperatur- og prosesskontroll

Ytelse og fleksibilitet
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E5_K-serien har sofistikert programmerbar kontroll og kommunikasjon med fleksible modulbaserte ekspansjonsmuligheter, og
den tilfredsstiller de strengeste kravene i dagens avanserte
industrielle automatiseringssystemer.
Serien er tilgjengelig i 1/4 DIN, 1/8 DIN og 1/16 DIN og har en
universalinngang som kan konfigureres for temperatur- og prosessignaler. Det er tilgjengelig innganger for industrielle termo
elementer, motstanstermometre og lineære signaler. Dessuten
finnes det et bredt utvalg av moduler som kan skiftes ut så du får
optimal (feltkonfigurerbar) fleksibilitet. Det er tilgjengelig alternative moduler som støtter seriell kommunikasjon for dataoverføring, programmering eller igangkjøring. 1/8 DIN-kontrolleren

(E5EK) har også en versjon med DeviceNet-grensesnitt, mens
alle de tre modellene kan knyttes til et Profibus-nettverk via
Omrons intelligente gateway (PRT1-SCU11).
Standard kontrollfunksjoner blir støttet av to nivåer av autotuning
samt muligheten til å omberegne kontrollparametere kontinuerlig. Dessuten finnes det et alternativ for beskyttelse av varmeelement med løpende overvåkning og alarm ved funksjonssvikt.
Utvalget gjøres komplett med dedikerte ventil-driverenheter for
kontroll av motoriserte ventiler pluss en profileringsmodul for
„innstillingsverdi i tid“.

• Enkel tilkobling til enhver sensor takket være
feltkonfigurerbar universalinngang
• Enkel systemintegrasjon takket være et bredt
utvalg av kommunikasjonsalternativer.
• Ventildriver- og SV-profileringsmodeller er
også tilgjengelige
• Enheter kan brukes i spylingsområder
(frontpanelet tilfredsstiller IP66/NEMA4X)

Modulbasert struktur
Basis for E5_K inneholder display, strømforsyning og hovedinngang. De
valgfrie modulene gjør det mulig for deg å skape fleksibel funksjonalitet.

Innstilt verdi

F o r d e l e r v e d E 5 _ K- s e r i e n

• Fleksibel funksjonalitet takket være modul
basert struktur.

Tid
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Temperaturprofil
I mange avanserte varmeprosesser (metallbehandling,
keramikk osv.) er det nødvendig med „profilering av tid
mot innstilt verdi“. Med denne funksjonen kan du lenke
sammen et antall „ramp opp til innstilt punkt“- og hviletidsperioder.
Tilkobling for åpent nettverk
E5EK-DRT er koblet til DeviceNet-nettverket og kan motta
målingsprosessdata fra hvilken som helst DeviceNet-master
i nettverket.

E5_R – avansert temperatur- og prosesskontroll

Rask, nøyaktig og kan tilpasses applikasjonsspesifikke behov
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E5_R-serien kombinerer høy ytelse med avanserte funksjoner
som omfatter multisløyfekontroll av prosessparametere som
temperatur, trykk og fuktighet. Serien er karakterisert ved høy
nøyaktighet kombinert med svært rask sampling og kontroll
oppdatering. E5_R har et alternativ med en „programmerer“ for
flere kanaler for å endre innstillingsverdier i tid.

Som for alle Omrons analoge kontrollinstrumenter er konfigureringen av E5_R-serien enkel. Startinnstillinger kan utføres
enkelt, enten ved hjelp av knappene på frontpanelet eller med
en PC med Omrons CX-Thermo-programvare som muliggjør full
parameterinnstilling, lagring og kloning for konfigurasjoner som
gjentas.

Serien omfatter to typer: 1/4 DIN (96 × 96 mm) E5AR i 1-, 2- og
4-sløyfemodeller og 1/8 DIN (48 × 96 mm) E5ER i 1- og 2-sløyfemodeller. Du kan velge ulike kontrollmoduser inkludert opp
varming/avkjølings-kontroll, ventilkontroll, kaskade- og forholdskontroll. Dessuten er det mulig å tilpasse instrumentet så det
leverer en kontrollstrategi som er spesielt utformet for din applikasjon.

Som universalinngangene og ulike kontrollutganger kan instrumentene enkelt konfigureres for ekstern kontroll ved hjelp av
ulike I/O-er. Dette omfatter opptil seks hendelsesinnganger,
opptil to overføringsutganger pluss ekstra utganger for alarmsignaler. Seriell kommunikasjon muliggjør deling av data med en
master via CompowayF eller Modbus. Modeller med integrert
DeviceNet er også tilgjengelige, og dessuten modeller som kan
knyttes til et Profibus-nettverk via Omrons intelligente gateway.

Bland to strømmer: forholdskontroll
Brukes i applikasjoner der en sekundær strøm må blandes i
et nøyaktig forhold med hovedstrømmen, som i farging av
maling, blanding av yoghurt med syltetøy og klor med vann.

• Høy nøyaktighet (0,01 °C med Pt100)
• Rask respons – 50 ms inngangssampling og
kontrolloppdatering for alle fire sløyfer
• Meget allsidig – multisløyfekontroll, kaskade
kontroll og ventilkontroll
• Kan tilpasses til applikasjonsspesifikke behov
• Enkel integrasjon med DeviceNet, Profibus
eller Modbus
• SV-programmerer (maks. 32 programmer med
maks. 256 segmenter totalt)

Innstilt verdi

Fordeler ved E5_R

• Enkel og tydelig tekst takket være klart
LCD-display
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Tid

Kontrollere en prosessbeholder

Samspill mellom temperatur og trykk i en autoklav

I en fermentor er det avgjørende med god kontroll over alle
parameterne, som temperatur pH-nivå og/eller trykk, for at
produktet skal bli godt.

Sterilisering av produkter ved høye temperaturer under
trykk krever en rask og nøyaktig kontroller som E5_R.

Forstyrrelsesinntrykk

Forrige metode

Innstilt verdi
Ny metode
Internt innstilt punkt
Prosessverdi

Avansert forstyrrelseskontrollteknologi gir utmerket undertrykkelse av
oversving.

Avansert forstyrrelseskontroll
Mange produsenter hevder at produktene har oversvingreduksjon etter en forstyrrelse. Omron har imidlertid teknologien som gir fullstendig kontroll over PV-oversving. Vår
E5R-modell og CelciuXº har det avanserte systemet som
kalles ADO (Adjustment of Disturbance Overshoot) som
tolker forstyrrelsen automatisk uten behov for noen ekstra
sensor og treffer passende tiltak uansett om oversving er
nødvendig eller absolutt ikke tillatt.

Celciuxº – multisløyfe temperaturkontroll

Kontroll og tilkobling

OLE for Process Control
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* Sommeren

CelciuX° er en ny, modulbasert, flerkanals temperaturkontroller
som har grensesnitt mot et bredt utvalg av industrinettverk.
Den har programløs kommunikasjon med Omrons og tredjeparts
PLS-er og HMI. CelciuX° inneholder smart og brukervennlig temperaturkontrollteknologi, og Omrons unike algoritme for gradienttemperaturkontroll (GTK) gjør den i stand til å håndtere komplekse temperaturprofiler.
Når du begynner med én endemodul (EM), kan du knytte til opptil 15 standard temperaturkontrollenheter. Med flere EM-er er det
mulig å utvide opptil 250 sløyfer, selv med distribuert plassering. En høyfunksjonsenhet kan legges til for GTK eller for å kommunisere programløst eller med feltbuss. PC-programvare gjør
det enkelt å stille inn parametere og å kopiere de samme parameterne til flere enheter eller å duplisere systemer.
Kontroll
CelciuX° har fleksibiliteten som trengs for å støtte mange applikasjoner. Kontrollsløyfesyklusen på 250 ms per kanal gjør den
egnet for universalapplikasjoner. 2-PID-kontrollalgoritmen

(se side 11) og vår pålitelige autotuningsalgoritme reduserer
igangkjøringstiden. CelciuX° muliggjør også spesielle algoritmer
og strategier som GTK (se side 17), kan overvåke status for varmeelementer med varmealarmer for enfase eller trefase eller
redusere strømtopper med utgang-på-planlegging.
Tilkoblingsmuligheter
CelciuX° er byggeklossen for temperaturkontroll i Omrons Smart
Platform. SP gir fullstendig maskinautomatisering fra én enkelt
tilkobling og programvare. Smart Active Parts Library har funksjonelle grafiske objekter til HMI-er for Omrons NS-serie, og det finnes et bibliotek med smarte funksjonsblokker for PLS-er.
Det er tilgjengelig et bredt utvalg industrielle feltbusstilkoblinger
fra Modbus til Profibus. Med tillegg av HFU er det mulig å koble
CelciuX° til PLS fra Omron eller tredjepart uten å programmere
kommunikasjonsprotokollen. CelciuX° virker som en master og
„skyver og trekker“ data inn i PLS-minneområdet, så de er klare
for bruk i PLS-en.

F o r d e l e r v e d Ce l c i u x °

• Grensesnitt mot en rekke industrielle nettverk
• Mindre teknisk arbeid takket være programløs kommunikasjon, Smart Active Parts og funksjonsblokkbibliotek
• Fås med skruterminaler og SLC-terminaler
• Opptil 250 sløyfer mulig med distribuert plassering
• Én enhet som håndterer ulike typer inndata, slik som
Pt, termoelement, mA, og V
• Gradienttemperaturkontroll

Multisløyfe maskinkontroll med HMI 
Kontroll, oversikt og datalogging kunne ikke
vært enklere: CelciuX° i kombinasjon med en
direkte tilknytning til Omron-HMI-er.

Den perfekte løsningen for kontroll av
flere sløyfer.
Pålitelighet, kompakthet og kompromissløs
kontrollytelse gjør CelciuX° til det perfekte
valget for standard multisløyfekontroll.

Presis kontroll av 2D-temperaturprofiler
Gradienttemperaturkontroll (GTK), Omrons unike
PID-kontrollteknologi med sløyfeinteraksjon, sikrer
at en to dimensjonal temperaturprofil holder seg
konstant over et definert område og eliminerer
den ødeleggende effekten av varme flekker på
plater av materialer som metall, glass, plast eller
silikonskiver. GTK gjør det mulig å kontrollere den
eksakte formen på temperaturprofilen i alle posisjoner.
Med GTK kan du velge:

Uten GTK

Tvinge frem rask oppvarming
fra innsiden

Med GTK

Tvinge frem rask oppvarming
fra utsiden

Todimensjonal oppvarmingskontroll

Tvinge frem uniform
temperatur
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CJ/CS – PLS-basert temperatur- og prosesskontroll

PLS-integrerte løsninger for temperatur- og prosesskontroll
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CompoNet

Omron har kombinert sin kunnskap om diskret temperaturkontroll
og sekvensbaserte PLS-systemer for å produsere en rekke integrerte kontrolløsninger fra PID-ladderinstruksjon helt opp til highend analog sløyfekontroll.
Ved siden av kraftfull PID-ladderinstruksjon med autotuning for
våre PLS-er for dedikert temperaturkontroll, kan du velge Omrons
CJ1W-TC serie. Den er basert på vår suksessrike E5_N-serie, og
disse temperaturkontrollkortene for vår CJ1-PLS gir PLS-integrert
temperaturkontroll uten kompromiss når det gjelder ytelse. Og
for å forenkle driften ved sløyfekontroll og redusere bruk av tiden
til teknisk arbeid leverer Omron PLS-funksjonsblokker så man
lett får tilgang til alle kontrollerdata i TC-kortet.

Dessuten integrerer vårt innovative utvalg av hybride CJ1-CPU-er
høyhastighets sekvenskontroll og avansert analog kontroll i én
enkelt enhet. Omrons CX-prosesskonfigureringsverktøy benytter
funksjonsblokkprogrammering for å sette deg i stand til å utvikle
din egen kontrollstrategi. Klare igangkjøringsvinduer bidrar til å
justere og tune sløyfenene. Dessuten kan du ved å trykke på en
knapp automatisk skape kontrollerfrontbilder for HMI til Omrons
NS-serie.
Omrons CS1 PLS-serie har en tilsvarende løsning som gir de
samme fordelene og funksjonene som CJ1-serien, men for enda
større systemer og om nødvendig med doble redundante CPU-er.

Fordeler ved integrer t sløyfe

• Alltid en god investering takket være det
modulbaserte og skalerbare konseptet.
• Plassbesparelse takket være kompakt størrelse
• Bredt utvalg av alternativer fra PID-PLSinstruksjoner og helt opp til maskiner med
analog sløyfe-strategi
• Effektive PLS-integrerte løsninger for kontroll
av et hvilket som helst antall sløyferr
• Enkelt teknisk arbeid med funksjonsblokk
programmering
• HMI-skjermbilder kan genereres enkelt og
automatisk
• Gradienttemperaturkontroll

Sentral lagringskontroll
Kontroll over temperatur og fuktighet for flere oppbevaringsskap kan håndteres fra én enkelt PLS. Enkelt å skalere opp
eller ned med perfekt oversikt ved bruk av CX-Supervisor
eller annen SCADA-programvare.
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Total maskinkontroll
Spesielle funksjoner som kompakt konstruksjon, nøyaktighet,
hastighet og kontroll over forstyrrelser viser hvordan vår
kunnskap er bygd inn i pakkemaskiner.

Dedikert temperatur- og prosess-I/O
Analoge utganger for manuell effektkontroll eller flere
sløyfer på innganger for alarm og datalogging – alt
håndtert sentralt fra én CPU med vårt brede utvalg av
I/O-enheter for temperatur og prosess.

Smart Platform

Én programvareplattform for hele maskinen

Sensor Aktuator
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Bevegelse og
motorer

Brytere og
regulering

Cx-One-programvare

Rask og enkel automatisering – ved å trykke på en knapp

Én programvare

Industrisystemer blir mer komplekse, og til og med erfarne
automatiseringsingeniører vedgår at systemintegrasjon blir en
stadig større utfordring. Prosjekter kan omfatte hele frabrikker,
benytte programvare fra mange leverandører og kreve mange
årsverk med innsats.

Med CX-One kan du kontrollere,

Omrons svar på denne utfordringen er Smart Platform – et nytt
konsept som muliggjør fullstendig maskin- og anleggsautomatisering fra én enkelt plattform, uten bekymringer for feltbusser,
integrering av ulike typer programvare, og best av alt, uten å
bli bundet til én dominerende leverandør. Med Smart Platform
trenger du én programvarepakke, CX-One, for å programmere
og konfigurere maskinen. Og én tilkobling er nok for alle enhetene i systemet ditt (for å laste opp og laste ned parametere,
programmer og kommentarer eller å overvåke drift og ytelse).
Dessuten kan du konfigurere systemet ditt mer effektivt med
Smart Platform. Du kan tilpasse eller forbedre ytelsen og driften for maskinen ved „1 minutts“-konfigurering, PLS-programmering med dra og slipp eller automatisk bygging av HMIskjermbilder.

Én tilkobling

Derfor dette mottoet for vår Smart Platform – JUST CREATE!

visualisere, posisjonere, detektere og regulere fra én automatiseringspakke.

Uansett hvilken enhet, feltbuss
eller oppgave du utfører. Én tilkobling er alt du trenger for å
gi deg full tilgang til maskinen
din.

Ett minutt
Dra og slipp, plugg sammen
og jobb i løpet av minutter for
å kontrollere, visualisere og
vedlikeholde maskinen.

Smart Active Parts for konfigurering av Omrons
NS-utvalg av HMI-produkter
Smart Active Parts (SAP-er) er forhåndsprogrammerte
objekter med innebygd kommunikasjonskode. De finnes i
et bibliotek med konfigureringsprogramvare. Når du bruker
SAP-er kan du konfigurere, igangkjøre, drive og vedlikeholde hele maskinen fra NS-terminalene. Dette er mulig fordi
SAP-er kommuniserer direkte med alt utstyr og alle enheter
som er tilkoblet NS-terminalene. Dette gir deg for eksempel
muligheten til å lese og skrive parametere for tilkoblede
enheter eller å vise alarmer, alt uten å måtte programmere
en eneste linje med kommunikasjonskode. Bare „dra og
slipp“ en SAP på skjermen i konfigurasjonsprogramvaren
og angi enhetsnummeret for den tilkoblede enheten.
Denne enkle måten å programmere på sparer deg for en
god del utviklingstid, og samtidig kan du inkludere mer
avanserte funksjoner som for eksempel reduserer nedetid
eller forenkler oppsett for maskinen.

• Drastisk redusert programmerings- og utviklingstid
• Ikke behov for å programmere kommunikasjonen
• Mye enklere feilsøking og mindre behov for testing
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Eksempel

Funksjonsblokker for PLS-er

Kommuniksjon mellom temperaturkontroller og PLS

Funksjonsblokker (FB-er) er forhåndsdefinerte og forhånds
testede programmer (eller funksjoner) som finnes i ett
enkelt programelement som kan brukes i ladderdiagrammet.
Det trengs et kontaktelement for å starte funksjonen, men
innganger og utganger kan redigeres via parametere som
blir brukt i ladderarrangementet. En funksjon kan gjenbrukes som samme element (samme minne), eller det kan
opptre som nytt element med sitt eget tildelte minne. Hensikten er at FB-er skal brukes som et middel til å forenkle
programmer som inneholder standard funksjonalitet for
PLS-er og Omron Factory Automation-komponentfunksjoner (FA). Når du bruker FB-er kan du bruke mer tid på
skreddersydde programmer for eksterne enheter i stedet
for å utvikle grunnleggende ladderprogrammer, siden
disse allerede finnes.
• Enkle å bruke og forstå

Tilgang via funksjonsblokk

FB

CS/CJ-serien
PLS
Gjeldende temperatur for varmeelement XX

(BOOL)
EN

(BOOL)
ENO

(INT)
Enhet, valg

(BOOL)
Busy

&1

(INT)
Port nr.

(BOOL)
OK

W100.02

&2

(INT)
TC nr.

(BOOL)
NG

W100.03

&2

(INT)
Kanal nr.

(DINT)
PV

D100

W100.00

W100.01

&10

W100.01

Seriell kommunikasjon (Compoway/F-protokoll)
Omron-komponenter

• Det er ikke nødvendig å teste programfunksjonen
• Kan redigeres i fremtiden

programvare og ekstraenheter

CX Supervisor
TC-visninger

SCADA

Mini SCADA

CX-termo – CX-prosess
Konfigurasjonsprogramvare

Universalløsninger
Avansert
QLP-kabel

Standard

TEMPERATUR- OG
PROSESSKONTROLL
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Flere sløyfer
PLS hybrid CPU
PLS integrert
IR-sensorer

Fordeler ved G3ZA

Strømkontroll

G3ZA – flerkanals strømkontroller for
smartere SSR-bruk
G3ZA mottar manipulerte variabler som
genereres av reguleringssløyfer eller manuelle innstillinger via den tilkoblingsvennlige
RS-485. Den regulerer strømmen til varmeelementet med høy presisjon ved drift av
opptil åtte standard SSR-er. Dessuten reduserer forskyvningskontrollen av toppstrømmen i tilførselsnettet.

• Flerkanals strømkontroller
• Kontrollerer opptil åtte standard solid
state-releer
• Enkel integrasjon med PLS og CelciuX°
• Kompakt størrelse
• Fås med varmeelementalarmer (fire
kanaler) eller uten (åtte kanaler)

Fordeler ved G3NA

HMI/IPC

G3NA – SSR i hockeypuckstil med utgangsstøm
på 5-90 A
Alle modellene har samme kompakte dimensjoner for
ensartet montering. Den innebygde varistoren opptar
effektivt overspenninger utenfra. Driftsindikatoren gir
mulighet for overvåking av driften.

• 5-90 A utgangsstrøm
• 24-480 VAC / 5-200 VDC utgangsspenning
• Innebygd varistor
• Driftsindikator (rød LED)
• Beskyttelsesdeksel for større sikkerhet

SSR-er

Fordeler ved G3PB

PLS

G3PB – kompakt solid state relé med innebygd
kjøleribbe
Den kompakte utformingen av G3PB er oppnådd ved
å optimere formen på kjøleribben. Med G3PB-serien
har du valget mellom montering på DIN-skinne og
skruemontering.

• Enfase og trefase, 15-45 A utgangsstrøm
• 100-480 VAC utgangsspenning
• Kan brukes med en-, to- og trefaset belastning
• Alle funksjonene kan leveres med eller uten kjøleribbe

Fordeler ved G3R-I/O

• Samsvarer med CE-merking, EN (VDE-godkjenning) og
CSA- og VDE-standardene

G3R – kompakt SSR for I/O-grensesnitt med høye krav til
dielektrisk styrke
Høyhastighetsmodeller med optimale inngangseffekter for en
rekke sensorer er tilgjengelige, samt inn- og utmoduler som kan
brukes til G2R. Bruk en kobling som samsvarer med VDE 0884
og sikrer en dielektrisk I/O-styrke på 4000 V.

• 1,5 og 2A utgangsstrøm
• 5 til 200 VDC / 100 til 240 VAC utgangsspenning
• Kompatibelt med elektromekaniske G2RS-releer
• DIN-skinnemontering via sokler
• Driftsindikator for bekreftelse av strømtilførsel

23

Belgia

Polen
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www.omron.be
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www.omron.fi
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www.omron-industrial.ru

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

Frankrike
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Ungarn

Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

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

Tel: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu
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Spania

Tel: +39 02 326 81
www.omron.it

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

Nederland

Sverige

Midtøsten og Afrika

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

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

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com
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Sveits

Flere Omron-representanter

Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at
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Ålesund
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Autorisert leverandør:

Avansert industriautomatisering
Atomatiseringssystemer
• Programmerbare logiske kontrollere • Ekstern I/O
• Grensesnitt mellom menneske og maskin – HMI
Bevegelse og motorer
• Bevegelseskontrollere • Servosystemer • Omformere
Kontroll- og bryterkomponenter
• Temperaturkontrollere • Strømforsyninger • Timere • Tellere
• Programmerbare releer • Digitale panelindikatorer
• Elektromekaniske releer • Overvåkningsprodukter • Solid state-releer
• Grensebrytere • Trykknappbrytere • Lavspennings-bryterutstyr
Sensorer og sikkerhet
• Fotoelektriske sensorer • Induktive sensorer
• Kapasitive sensorer og trykksensorer • Kabelkontakter
• Sensorer for måling av forskyvning og bredde • Vision-systemer
• Sikkerhetsnettverk • Sikkerhetssensorer
• Sikkerhetsenheter/reléenheter • Sikkerhetsdør-/låsbrytere
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