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»  P e r f e kc y j n a  ko n t ro l a

»  L e p s z a  f u n kc j o n a l n o ś ć 

»  P ros ta  ko nf i g u ra c j a

Regulator temperatury E5CSV 
D o  p r a c y ,  g o t o w y,  s t a r t ! 
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Najlepsze funkcje zachowane… 
Nowe regulatory posiadają wiele doskonałych funkcji, które 

przyczyniły się do sukcesu ich poprzedników — w tym łatwą 

konfigurację za pomocą mikroprzełączników i przełączników 

obrotowych, duży 7-częściowy wyświetlacz LED oraz możliwość 

wyboru sposobu sterowania ON/OFF lub PID z funkcją 

automatycznego dostrajania. Ponadto, tak jak dotychczas, 

urządzenia wskazują załączenie wyjścia bądź alarmu oraz 

kierunek odchylenia od wartości zadanej. 

Dokładna kontrola temperatury  
   w 4 prostych krokach 

Nowa seria regulatorów temperatury E5CSV 

to następna, ulepszona generacja najbardziej 

rozpowszechnionych regulatorów E5CS, które zyskały 

uznanie na całym świecie dzięki niezwykłej prostocie  

i wydajności. 

P Ochrona nastaw (SV) 
SW1  Sterowanie ON/OFF — PID 
SW2  Szybki lub wolny proces 
SW3  Grzanie lub chłodzenie 
SW4   Dopasowanie sygnału 

wejściowego ON - OFF 
SW5   Termopara lub czujnik 

rezystancyjny 
SW6 Skala Celsjusza lub Fahrenheita 

Konfiguracja  
funkcji 

Tryby alarmu 

Zakres typów 
sygnału 
wejściowego 

Wy b ó r 

Ko nf i g u ra c j a 
100-240 VAC 24 VAC/VDC 

Wyjście przekk
 kaźnikowe

Napięcie 
wyjściowe 

(impulsowe) 

Wyjście przekk
 kaźnikowe

Napięcie 
wyjściowe 

(impulsowe) 
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>>  Star t ! 

Pozostałe funkcje udoskonalone… 
Nowa seria E5CSV, stworzona w oparciu o cieszące się 

powodzeniem regulatory E5CS, ma dodatkowo wiele innych 

zalet. Wśród nich znajduje się funkcja automatycznego 

dostrajania i możliwość wyboru wielu typów sygnałów 

wejściowych (termopara lub czujnik rezystancyjny) w 

standardzie. Ponadto nowy 3,5-cyfrowy wyświetlacz LED 

oznacza, że regulatory E5CSV mogą wskazywać temperatury  

z szerszego zakresu, aż do 1999°C. Są one również zgodne  

z wymogami dotyczącymi ograniczenia użycia substancji 

niebezpiecznych w produkcji oraz z rygorystycznym standardem 

IP66. Głębokość urządzeń także została zmniejszona do 

zaledwie 78 mm. 

Korzyści ze stosowania regulatorów temperatury E5CSV: 

• Łatwa konfiguracja za pomocą mikroprzełączników  

i przełączników obrotowych 

• Zgodność z wieloma wymogami dotyczącymi  

regulacji temperatury przy zaledwie 4 modelach 

• Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy  

w celu zoptymalizowania wydajności dzięki funkcjom 

automatycznego dostrajania i samodostrajania 

• Mniejsze szanse wystąpienia awarii dzięki ochronie  

ustawionych wartości 

• Przyjazne dla użytkownika menu zawierające tylko 3 parametry 

• Duży, jednowierszowy, 7-częściowy wyświetlacz LED (13,5 mm) 

zapewniający doskonałą czytelność 

• Prosta kontrola stanu dzięki wskaźnikowi odchylenia  

PV-SV oraz wskaźnikowi załączenia wyjścia czy alarmu 

• Możliwość łatwego podłączania do wielu rodzajów  

czujników temperatury

Smażenie 
Dzięki płaskiemu panelowi przedniemu regulator 

E5CSV można łatwo utrzymać w czystości, a jego 

czyszczenie jest bezpieczne, gdyż posiada on 

stopień ochrony IP66.

Pakowanie 
Doskonała kontrola, szczególnie tam,  

gdzie występują duże zakłócenia. 

Zgrzewanie 
Wskaźnik odchylenia dokładnie wskazuje,  

że właściwa temperatura została osiągnięta. 

PV

SP

 Wartość alarmowa

>>  Gotowy. . . 
>>  Do  pracy. . . 

Re g u l a c j a 

3M o n ta ż 
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Systemy sterowania 
• Programowane sterowniki logiczne  • Panele operatorskie  • Zdalne moduły We/Wy

Sterowniki i napędy
• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki 

Komponenty sterujące 
• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Cyfrowe wskaźniki panelowe   
• Przekaźniki elektromechaniczne  • Przekaźniki monitorująco-kontrolne  
• Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  • Przyciski   
• Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe   
• Kable połączeniowe  • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości   
• Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa   
• Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe  • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące  

Autoryzowany dystrybutor: 

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności 
ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez 
powiadomienia. 
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Austria 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

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

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

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

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

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

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

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

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

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

Republika Czeska 
Tel: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Rosja 
Tel: +7 495 745 26 64 
www.omron-industrial.ru

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

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

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

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

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

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

Bliski Wschód i Afryka
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Inne przedstawicielstwa  
firmy Omron
www.omron-industrial.com

POlSKA 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
Fax: +48 (0) 22 645 78 63 
www.omron.pl 


