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Líder mundial na tecnologia de controlo de temperatura

A	OmrOn	simplificA	A	tecnOlOgiA	AvAnçAdA!

Os parâmetros analógicos como, por exemplo, a temperatura,  

a pressão e a humidade, podem ser conceitos simples, mas o 

controlo dos mesmos nos processos industriais complexos de 

hoje e que estão sujeitos à necessidade constante de uma opti

mização do processo cada vez melhor, podem ser tudo menos 

simples. Eis como a Omron o pode ajudar. 

Como especialista mundialmente no controlo da temperatura e 

em outros instrumentos de controlo de parâmetros analógicos, 

somos actualmente a única empresa que oferece em todo o 

mundo um grupo completo de controladores – desde os 

controladores que fornecem um controlo básico aos 

controladores avançados de alta velocidade, alta resolução e de 

ciclos múltiplos, até instrumentos completamente integrados, que 

oferecem controlo de processo baseado em PLC. Tudo com base 

na simplicidade. Simplicidade na instalação, simplicidade na 

configuração e simplicidade no funcionamento. 

No entanto, não se deixe enganar por esta simplicidade aparente. 

Com a Omron, a simplicidade é apenas superficial. Nas respectivas 

estruturas compactas e rígidas, os controladores da Omron 

reúnem algumas das tecnologias mais avançadas do mundo.  

É o caso dos monitores com alteração de cor de alta visibilidade 

baseados na tecnologia mais recente de LCD transmissivo 

O número um a nível mundial em instrumentos de 
controlo de temperatura com uma rede global que 
garante a proximidade com os nossos clientes. 

Em todo o mundo, a cada 30 segundos é 
vendido um controlador de temperatura 
da Omron. 24horas/dias, 7 dias/semana…
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negativo e do nosso controlo 2PID que conduz o controlo PID 

(Proporcional, Integral, Derivative) para o nível seguinte, de 

forma a fornecer estabilidade e resposta excepcionais a 

interferências. E é também o caso do nosso GTC (Gradient 

Temperature Control) premiado que controla com precisão perfis 

de temperatura bidimensionais. 

Os controladores da Omron também oferecem um vasto leque 

de opções de comunicação e de rede de forma a fornecer 

versatilidade no controlo e monitorização. Ao mesmo tempo o 

software dedicado e baseado em Windows tem uma interface de 

utilizador altamente intuitiva, o que garante a facilidade da 

instalação, configuração e montagem. 

Só boas razões para escolher a Omron. O número um a nível 

mundial em instrumentos de controlo analógico. Com uma gama 

completa de produtos que vão ao encontro das suas necessidades. 

Bem como uma rede global que garante uma entrega e um 

serviço pessoal e fiável em qualquer parte do mundo. 
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Tecnologia líder de visualização, que fornece ao 
utilizador informações claras e intuitivas. Estes 
Ecrãs de Cristais Líquidos têm um grande ângulo 
de visualização e uma leitura à distância muito 
mais fácil (em todas as condições de iluminação). 
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Básico

Autónomo 

Totalmente 
integrado

Soluções	básicas	

Quando é necessário uma monitorização e controlo de tempera

tura simples e discreta, os controladores K8ABTH, E5C2 ou 

E5CSV apresentamse como a melhor solução. As unidades 

oferecem funcionalidades de controlo básicas: alarme térmico, 

controlo ON/OFF simples ou controlo PID de um único ciclo. 

Aplicações	típicas	

•	Protecção	da	aplicação	térmica	

•	Controlo	de	aquecimento	da	caldeira	ON/OFF	

•	Fritos	e	cozedura	

•	Selagem	e	outras	aplicações	de	embalagem	

Controlo de processo e temperatura

Soluções	de	Utilização	Geral	

No que diz respeito à maior parte das aplicações de controlo, 

encontrará a solução ideal na série de controladores E5_N, 

disponível em 4 tamanhos DIN montados em painel. Como 

modelo no quadro a Omron oferece o CelciuX° e todos estes 

instrumentos oferecem um controlo fidedigno, mesmo nos 

ambientes industriais mais exigentes. 

Aplicações	típicas	

•	Aplicações	de	embalagem	

•	Elastoenformação	e	modelação	

•	Fornos	de	cerâmica	e	laboratório	

•	Fornos	de	refluxo	

K8AB-TH E5C2

E5CSV

E5_N

Utilização	Geral

CJ1W-TC

CelciuX°
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HíbridoAvançado

Soluções	avançadas	

Para aplicações exigentes que requeiram flexibilidade nas 

entradas e saídas, controlo programável e capacidade de rede, 

pode efectuar a selecção a partir da gama de soluções 

avançadas de ciclo único e de ciclos múltiplos. Isto inclui a  

série E5_K de ciclo único e a série E5_R de ciclo único e ciclos 

múltiplos. 

Aplicações	típicas	

•	Fornos	de	tratamento	por	calor	

•	Processamento	de	produtos	alimentares	e	bebidas	

•	Autoclaves	e	estrelizadores	

•	Indústria	automóvel	e	dos	semiconductores	

Soluções	híbridas	

Uma vez que os sistemas baseados na sequência também têm 

de fornecer regularmente algum grau de controlo do ciclo 

analógico, é frequentemente recomendável integrar o ciclo 

analógico no PLC. Para tal, combinámos o conhecimento 

profundo de soluções de controlo analógico e controlo discreto 

baseado no PLC para produzir uma gama de soluções híbridas. 

Aplicações	típicas	

•	Maquinaria	de	plástico	e	embalagem

•	Tratamento	de	águas

•	Viniculturas	

•	Câmaras	climatéricas	

Em todos os processos industriais, o controlo preciso de quantidades analógicas como por 
exemplo, a taxa de fluxo, temperatura, pressão e humidade, forma uma ligação de teclas  
na cadeia – por motivos de segurança, qualidade ou eficiência. As nossas soluções englobam 
4 categorias: Básicas, Utilização Geral, Avançadas e Híbridas. 

E5_K

E5_R

Ciclo do PLC

Baseado em PLC 

Ciclos múltiplos 

Ciclo único 
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Instalação fácil, funcionamento intuitivo 

K8AB-tH	&	e�c�	–	cOntrOlO	BásicO	de	temperAturA

O K8ABTH e o E5C2 fornecem a solução perfeita para aplicações 

básicas, incluindo a monitorização do alarme e o controlo ON/

OFF simples. 

K8AB-TH	−	proteja	a	sua	aplicação	térmica	

K8ABTH é um relé de monitorização de temperatura que inclui a 

funcionalidade de alarme de temperatura e controlo de 

temperatura ON/OFF. A unidade foi concebida especificamente 

para monitorizar as temperaturas fora do normal de modo a 

impedir aumentos de temperatura excessivos e a proteger o 

equipamento. Constituído por uma estrutura com uma largura de 

apenas 22,5 mm, esta unidade adequase à montagem em calha 

DIN. Com funções definidas através de um interruptor DIP, e o 

limite de alarme definido directamente por interruptores rotativos 

na parte da frente, o K8ABTH também é excepcionalmente fácil 

de configurar. A unidade contém várias entradas com suporte 

para termopares e sensores PT100. Para a saída de alarme, é 

fornecido um relé inversor e, ao contrário de muitos outros relés 

de monitorização comparáveis, o K8ABTH também incorpora 

uma função de bloqueio de saída com (botão frontal e/ou 

Externo) reposição de fecho, protecção do valor de referência 

(SV, Set Value) e a opção de funcionamento do relé com 

protecção contra falhas/sem protecção contra falhas. 

E5C2	−	pode	ficar	mais	fácil	

A família E5C2 de controladores de temperatura compactos 

inclui controlo ON/OFF e controlo PD (proportionalderivative) 

com uma função de ajustamento de reposição manual. A família 

oferece uma opção dos tipos de termopar J ou K, entradas de 

termistor e PT100 e saídas por relé ou tensão (impulso). O E5C2 

permite a montagem da calha DIN e do painel frontal – escolha 

simplesmente uma das bases com ficha de 8 pinos. 
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•	Interruptor	DIP	de	fácil	configuração,	campo	
configurável	para	entrada	múltipla	e	selecção	
de	unidades	

•	Apenas	4	modelos	específicos	de	aplicação,	
gama	de	temperaturas	altas	e	baixas,	24	V	ou	
100-240	V	

•	Design	com	aproveitamento	de	espaço,	com-
pacto	e	estreito	(22,5	mm	de	largura),	para	
montagem	directa	em	painel	e	em	calha	DIN	

•	Relé	de	saída	do	tipo	variador,	com	ou	sem	
bloqueio	e	botão	frontal/reposição	externa

•	Protecção	automática	contra	falhas	de	energia	
graças	ao	modo	de	protecção	contra	falhas	do	
relé	

•	Indicador	de	alarme	com	LED	para	estado	da	
protecção	do	SV	e	alarme

	 proteja	a	sua	aplicação	térmica	

	 Se	um	sensor	de	temperatura	ficar	danificado	ou	o	relé	
de	estado	sólido	(SSR,	solid	state	relay)	sofrer	um	curto-
circuito	num	circuito	de	aquecimento,	o	controlador	não	
tem	forma	de	parar	o	aumento	da	temperatura.	Um	alar-
me	interno	pode	ajudar,	mas	mesmo	assim	há	alguns	ris-
cos	no	caso	do	controlador	falhar.	Este	risco	é	eliminado	
pela	criação	de	uma	redundância	com	a	unidade	de	alar-
me	K8AB-TH	que	pode	desligar	automaticamente	a	ali-
mentação.	

	 On/Off	

	 A	água	quente	fornecida	por	uma	caldeira	pode	ser	
controlada	de	forma	simples	com	um	E5C2.	A	tem-
peratura	da	água	é	definida	pelo	mostrador	grande	
e	de	funcionamento	fácil	na	parte	frontal	do	con-
trolador.	

	 evite	o	sobreaquecimento	nos	compartimentos	

	 Devido	à	dissipação	de	calor	dos	SSRs,	a	temperatura	no	
compartimento	pode	ultrapassar	a	temperatura	em	que	
a	eficiência	do	funcionamento	é	garantida.	O	controlo	
ON/OFF	simples	do	K8AB-TH	pode	proteger	contra	o	
sobreaquecimento	sem	ser	necessário	o	funcionamento	
contínuo	dos	ventiladores.

•	Custos	e	tempo	de	engenharia	reduzidos	

•	De	fácil	utilização	com	mostrador	de	definições	
analógico	de	grandes	dimensões	

•	De	utilização	flexível,	com	uma	unidade	para	a	
montagem	em	calha	DIN	ou	painel	

•	Opção	dos	modelos	de	controlo	ON/OFF	ou	PD	

•	Operação	de	saída	de	fácil	visualização	com		
indicador	LED	

•	Definição	de	precisão	melhor	que	±2	%	no	fim	de	
escala	
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O conjunto de controlador de temperatura E5CSV é o sucessor 

melhorado da série E5CS – o controlador de temperatura mais 

vendido que se estabeleceu por todo o mundo como a opção 

ideal de controlo de temperatura simples e com um baixo custo. 

Mantendo	as	qualidades…	

A nova série partilha muitas das funções excepcionais que tanto 

notabilizaram a sua predecessora, incluindo uma configuração 

fácil através da utilização de interruptores rotativos e DIP, um 

grande ecrã LED de 7 segmentos e a opção de controlo ON/OFF 

ou PID com ajuste automático. Ainda mais importante, é que 

continua a fornecer uma indicação da saída e do estado do 

alarme e a direcção do desvio do ponto de activação. 

e�csv	–	cOntrOlO	BásicO	de	temperAturA

A forma simples de obter um controlo perfeito da temperatura

Melhorar	o	resto...

Embora criado a partir do êxito do E5CS anterior, o novo 

conjunto E5CSV oferece muito mais. Como, por exemplo, uma 

função de Ajuste Automático e o facto de que, como norma, 

pode seleccionar agora vários tipos de entrada (termopar/RTD). 

Um novo ecrã de 3,5 dígitos também significa que o E5CSV pode 

mostrar uma gama mais alargada, indo agora até 1999 °C. A 

série também cumpre os novos requisitos de RoHS e obedece à 

rígida norma IP66. Além disso, a profundidade foi reduzida para 

uns meros 78 mm. 

A série E5CSV oferece: controlo de temperatura perfeito em  

4 passos simples.
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•	Configuração	fácil	utilizando	interruptores	DIP	e	rotativos	

•	Preenche	uma	vasta	gama	de	requisitos	básicos	de	contro-
lo	da	temperatura	com	apenas	4	modelos	

•	Não	é	necessário	qualquer	conhecimento	avançado	para	
optimizar	o	desempenho,	devido	às	funções	de	Ajuste	
Automático	

•	Probabilidade	reduzida	de	avaria	graças	à	protecção	do	
valor	definido

•	De	fácil	utilização,	uma	vez	que	o	menu	só	possui	3	parâ-
metros	

•	Legibilidade	excelente	com	uma	extensa	linha	única		
(13,5	mm),	3,5	dígitos,	ecrã	de	LED	de	7	segmentos	

•	Visão	geral	clara	do	estado	graças	ao	indicador	de	desvio	
PV-SV,	indicador	de	alarme	e	saída	

•	Ligação	fácil	a	uma	vasta	gama	de	tipos	de	sensor	de	tem-
peratura	

	 Acelere	a	sua	linha	

	 Excelente	controlo,	especialmente	
nesta	aplicação	sensível	à	interfe-
rência.	

	 utilização	em	ambiente	agressivo	

	 A	parte	anterior	lisa	torna	a	utilização	do	
E5CSV	higiénica	e	a	respectiva	limpeza	é	
fácil	e	segura	graças	à	característica	IP66.	

	 Orientação	intuitiva	do	operador	

	 Indicação	precisa	de	que	a	temperatura	
correcta	foi	atingida	graças	ao	indicador	de	
desvio.	
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1.	seleccionar		
Apenas	4	modelos	

pronto...
�.	Ajustar		
Apenas	3	parâmetros	

�.	montar

�.	A	função	de	configuração,		
entrada	e	tipo	de	alarme	são	facil-
mente	definidos	por	interruptores		
DIP	e	rotativos	

��0	vAc ��	vAc/dc

Saída	
do	relé

Saída	
(impulso)	
em	tensão

Saída	
do	relé

Saída	
(impulso)	
em	tensão

 

preparar...

...começar!

pv

sp

valor	do	alarme

	 controlo	de	temperatura	perfeito	em	�	passos	simples:	
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A série E5_N de ciclo único é a escolha ideal para a maioria das 

aplicações de controlo analógico geral. Os instrumentos são 

excepcionalmente fáceis de utilizar e configurar para um 

controlo óptimo. Pelo que não é de surpreender que sejam 

actualmente os controladores mais populares do mundo. 

Para cumprir os desafios de funcionamento num ambiente 

industrial, todos os produtos na série E5_N são caracterizados 

por um grande Ecrã de Cristais Líquidos retroiluminado de alta 

intensidade com um amplo ângulo de visualização. 

Isto torna a leitura do ecrã à distância muito mais fácil e em 

todas as condições de iluminação. Para além disso, os nítidos 

dígitos	de	11	segmentos	tornam	a	compreensão	do	texto	dos	

parâmetros	muito	mais	fácil. 

A série também é caracterizada por um monitor PV de alteração 

de 3 cores, que fornece um reconhecimento fácil do estado do 

processo. 

A instalação, configuração e funcionamento não podiam ser 

mais fáceis com as teclas do painel frontal e um menu claro e 

estruturado. A facilidade de definição de um menu personalizável 

permite que o instrumento mostre apenas os parâmetros 

importantes e oculte os outros parâmetros de forma a reduzir 

uma possível confusão do operador. Os instrumentos também 

podem ser configurados utilizando um PC com o nosso software 

de configuração e ajuste baseado no Windows (CXThermo). 

Além disso, o nosso software de clonagem ThermoMini 

(disponível gratuitamente) permite a reprogramação dos 

mesmos parâmetros em várias unidades. 

7 Segmentos

11 segmentos 
E5_N da 
Omron

M Q V W Z R

e�_n	–	cOntrOlO	de	temperAturA	de	utilizAçãO	gerAl

Concebido para exceder as expectativas! 
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•	Visibilidade	excelente	–	em	todas	as	condições	de	ilumina-
ção	–	graças	ao	Ecrã	de	Cristais	Líquidos	de	alta	intensidade	
com	um	amplo	ângulo	de	visualização.	

•	Óptimo	reconhecimento	do	estado	com	monitorização	PV	
com	alteração	de	cor	

•	Diagnósticos	claros,	processos	prolongados	e	estratégias	
de	alarme	do	aquecedor	

•	Controlo	exacto	com	o	sistema	exclusivo	de	controlo	2	PID	
de	elevado	desempenho	da	Omron.	

•	Fácil	configuração	e	funcionamento	através	das	teclas		
frontais	ou	da	ferramenta	de	software	intuitiva	baseada		
no	Windows	

•	Segurança	da	aplicação	mais	elevada	graças	à	protecção		
de	teclas	e	menus	personalizáveis	

•	Grande	variedade	de	opções	e	funções	específicas		
disponíveis	

	 Alarme	de	quebra	de	ciclo	e	alarme	
de	quebra	de	sensor	(com	opção	mv	
forçada)	

	 Na	produção	de	plásticos	a	ferramenta	
utilizada	para	fazer	o	produto	é	subs-
tituída	frequentemente.	A	ligação	fre-
quente	do	sensor	ou	aquecedor	pode	
originar	quebra	de	ligação	(por	exem-
plo,	um	termopar	partido).	Estes	alar-
mes	detectam	rapidamente	esse	tipo	
de	problemas	no	processo.	

	 programador	básico	(de	�	passos)	

	 Em	muitos	processos	térmicos	(produtos	alimenta-
res,	tijolos,	cerâmica,	etc.)	é	necessário	um	certo	
controlo	de	temporização.	Esta	função	permite-lhe	
aumentar	para	um	ponto	de	referência	e	definir	o	
período	de	pausa.	No	fim	deste	período	de	tempo,	
o	processo	pára	ou	continua	com	um	alarme	de	
aviso	para	alertar	o	operador.	Com	esta	função,	é	
possível	garantir	um	tempo	fixo	de	tratamento/
cozimento	mínimo	ou	máximo	de	uma	forma	regu-
lar	e	controlada.	

	 maior	rapidez	na	frequência	de	amostragem	de	entrada	e		
período	de	controlo	

	 Permitindo	assim	maior	rapidez	e	controlo	de	aquecimento,		
mais	preciso	em	aplicações	dinâmicas	com	elevada	sensibilidade		
a	interferências.	

	 Alteração	de	cor	do	pv	

	 Imagem	nítida	do	estado	dos	processos	mesmo	a	alguma	distância		
e	sem	a	necessidade	de	interpretação	dos	valores.	Quando	um	dos	
aquecedores	não	está	no	ponto	de	referência,	o	PV	pode	mudar		
de	cor	para	alertar	qualquer	membro	do	pessoal	(por	exemplo,	na	
detecção	prematura	de	um	isolamento	em	más	condições).	

	 Um	desenvolvimento	altamente	inovador	da	
Omron,	o	controlo	2-PID	constitui	um	avanço	
importante	no	controlo	PID	(Proportional,	Inte-
gral,	Derivative)	padrão.	O	controlo	2-PID	utiliza	
um	algoritmo	poderoso	que	permite	que	o	ins-
trumento	seja	ajustado	para	uma	resposta	de	
interferência	óptima,	sem	ser	necessário	com-
prometer	a	velocidade	de	reacção	às	altera-
ções	no	valor	de	referência.	E	a	melhor	parte	é	
que	o	utilizador	não	necessita	de	efectuar	
nenhuma	acção	especial;	uma	vez	que	o	con-
trolo	2-PID	incorporado	faz	o	trabalho	todo.	
Todos	os	instrumentos	com	controlo	2-PID	da	
Omron	vêm	predefinidos	de	fábrica	com	um	
valor	adequado	para	fornecer	respostas	rápi-
das	com	sobre-regulação	mínima	para	a	maio-
ria	das	aplicações	de	controlo	analógico.	

	 As	vantagens	para	o	utilizador	incluem	tempos	
de	arranque	de	produção	mais	rápidos	e	um	
controlo	de	temperatura	muito	mais	estável	
durante	a	produção,	o	que	culmina	em	produ-
tos	finais	de	maior	qualidade.	
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resposta	de		
passo

resposta	de		
interferência

PID	padrão

PID	padrão

PID	padrão

SV

SV

SV

PV

PV

PV

	 O	controlo	�-pid	combina	estabilidade	com	velocidade	de	reacção	rápida
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Oferecendo comunicação e controlo sofisticados programáveis, 

com capacidade de expansão modular e flexível, a série E5_K  

vai ao encontro das maiores necessidades dos sistemas de 

automação industrial avançada de hoje. 

Disponíveis em 1/4 DIN, 1/8 DIN e 1/16 DIN, a série é caracteri

zada por uma entrada universal configurável para os sinais de 

processo e temperatura. As entradas estão disponíveis para 

termómetros por resistência, sinais lineares e termopares 

industriais. Além disso, encontrase disponível um vasto conjunto 

de módulos substituíveis para uma flexibilidade óptima (campo 

configurável). Estão disponíveis módulos opcionais que suportam 

comunicações série para troca de dados, programação ou 

montagem. O controlador 1/8 DIN (E5EK) também oferece uma 

versão com uma interface DeviceNet, enquanto os 3 modelos 

conseguem ligar a uma rede Profibus através do Ponto de 

Conversão Inteligente da Omron (PRT1SCU11). 

As funções de controlo padrão são suportadas por dois níveis 

de ajuste automático, além da opção para recalcular continua

mente os parâmetros de controlo. Além disso, está disponível 

uma opção de protecção do aquecedor com monitorização e 

alarme de sobreaquecimento. 

O conjunto é complementado por unidades de controlo de 

válvulas motorizadas. 

e�_K	–	cOntrOlO	de	prOcessO	e	temperAturA	AvAnçAdO

O desempenho une-se à flexibilidade
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•	Funcionalidade	flexível	graças	à	estrutura	
modular	

•	Ligação	fácil	a	qualquer	sensor	graças	à	
entrada	universal	configurável	

•	Integração	fácil	do	sistema	graças	a	um		
vasto	conjunto	de	opções	de	comunicação	

•	Disponiveis	modelos	de	criação	de	perfil	SV	
e	de	tracção	de	válvula	

•	As	unidades	podem	ser	utilizadas	em	áreas	
de	lavagem	(o	painel	frontal	está	em	confor-
midade	com	a	norma	IP66/NEMA4X)	

	 criação	de	perfil	da	temperatura	

	 Em	muitos	processos	térmicos	avançados	(tratamento	de	
metais,	cerâmica,	etc.)	é	obrigatório	a	„Criação	de	perfil	de	
Tempo	vs	Valor	de	Referência“.	Esta	função	permite-lhe	
encadear	em	conjunto	um	valor	de	‚aumento	em	rampa	para	
o	ponto	de	referência‘	e	‚períodos	de	pausa‘	em	conjunto.	

	 ligação	em	rede	aberta	

	 O	E5EK-DRT	está	ligado	à	rede	DeviceNet	e	pode	receber		
os	dados	do	processo	de	pintura	de	qualquer	DeviceNet	
Principal	na	Rede.

	 estrutura	modular	

	 A	base	do	E5_K	contém	o	ecrã,	a	fonte	de	alimentação	e	a	entrada	
principal.	Os	módulos	opcionais	permitem-lhe	criar	funcionalidades	
flexíveis.	
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A série E5_R combina um elevado desempenho com funções 

avançadas, incluindo o controlo de ciclos múltiplos de processo 

como por exemplo, temperatura, pressão e humidade. A série é 

caracterizada pela elevada precisão combinada com um tempo 

de actualização de controlo e amostragem excepcionalmente 

rápido. Opcionalmente, o E5_R oferece um „programador“ de 

canais múltiplos para alterar os valores de referência no tempo.

A série inclui dois tipos: E5AR – 1/4 DIN (96 × 96 mm) em 

modelos de 1, 2 e 4 ciclos e o E5ER – 1/8 DIN (48 × 96 mm) em 

modelos de 1 e 2 ciclos. É possível seleccionar vários modos de 

controlo, incluindo o controlo de aquecimento/arrefecimento, 

controlo de válvula, controlo por percentagem e em cascata. 

Além disso, é possível ter o equipamento „personalizado“ 

fornecendo uma estratégia de controlo, concebida especial

mente para a sua aplicação.

Tal como acontece com todos os instrumentos de controlo 

analógico da Omron, a configuração da série E5_R é simples.  

É possível executar definições iniciais de forma fácil, quer seja 

através de botões no painel frontal ou através de um PC com o 

software CXThermo da Omron, o qual permite uma definição 

completa dos parâmetros, guardando e clonando para 

configurações que se possam repetir. 

Bem como as entradas universais e várias saídas de controlo, 

os instrumentos podem ser configurados facilmente para controlo 

externo utilizando várias E/S. Isto inclui até 6 entradas de evento, 

2 saídas de transferência mais as saídas auxiliares para sinais 

de alarme. As comunicações série permitem a partilha de dados 

com uma unidade principal através de CompowayF ou Modbus. 

Os modelos DeviceNet integrados também estão disponíveis, 

uma vez que são modelos com capacidade de ligação a uma 

rede Profibus através do Ponto de Conversão Inteligente da 

Omron. 

e�_r	–	cOntrOlO	de	prOcessO	e	temperAturA	AvAnçAdO

Rápido, preciso e personalizável às necessidades específicas da aplicação 



	 1�

	 misturar	dois	fluxos:	controlo	por	percentagem	

	 Utilizado	em	aplicações	em	que	é	necessário	misturar	um	
fluxo	secundário	numa	percentagem	exacta	com	o	fluxo	
principal	como	por	exemplo,	pintura	com	cores,	mistura	de	
iogurte	com	geleia	e	cloreto	com	água.	

	 controlar	um	recipiente	de	processamento	

	 Num	aparelho	de	fermentação,	o	controlo	rigoroso	de	todos	
os	parâmetros	como,	por	exemplo,	a	temperatura,	o	nível	
de	pH	e/ou	a	pressão,	é	essencial	para	a	obtençao	de	um	
bom	produto.	

	 interacção	da	temperatura	e	pressão	num	autoclave	

	 A	esterilização	de	produtos	a	elevadas	temperaturas	sob	
pressão	exige	um	controlador	rápido	e	preciso	como	o	E5_R.	

	 controlo	de	interferência	avançado	

	 Muitos	fabricantes	reclamam	sobre	a	redução	da	sobre-
regulação	após	uma	interferência.	No	entanto,	a	Omron	
possui	a	tecnologia	para	fornecer	um	controlo	completo	
da	sobre-regulação	do	PV.	O	nosso	modelo	E5R	e	CelciuXº	
possuem	o	sistema	avançado	denominado	Ajuste	de	redu-
ção	de	interferências	(ADO,	Adjustment	of	Disturbance	
Overshoot)	que	demonstra	automaticamente	a	interferên-
cia	sem	ser	necessário	um	sensor	adicional	e	executa	a	
acção	apropriada,	quer	a	sobre-regulação	seja	necessária	
ou	de	modo	algum	permitida.

A	tecnologia	de	controlo	de	interferência	avançado	fornece	supressão	
excepcional	de	sobre-regulação.	

Valor	de	referência

Valor	do	processo

Impressão	de	Interferência Método	anterior

Método	novo

Valor	de	regulação	interno

•	Leitura	nítida	e	fácil	graças	ao	Ecrã	de		
Cristais	Líquidos	brilhante	

•	Alta	precisão	(0,01	°C	com	Pt100)	

•	Resposta	rápida	–	actualização	de	controlo	
e	amostragem	de	entrada	de	50	ms	para	
todos	os	4	ciclos	

•	Versatilidade	excepcional	–	controlo	de	
ciclos	múltiplos,	controlo	em	cascata	e		
controlo	de	válvula	

•	Personalizável	às	necessidades	específicas	
da	sua	aplicação

•	Integração	fácil	com	o	DeviceNet,	Profibus	
ou	Modbus

•	Programador	SV	(máx.	de	32	programas	
com	um	máx.	de	256	segmentos)
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O CelciuX° é um controlador de temperatura novo, modular e 

com vários canais que funciona em interface com uma vasta 

gama de redes industriais. Possui comunicação fácil e sem 

programação quer com PLCs e HMIs da Omron quer de outras 

marcas. O CelciuX° incorpora tecnologia de controlo de 

temperatura inteligente e de fácil utilização, enquanto o 

algoritmo de Controlo de Temperatura Gradiente (GTC, Gradient 

Temperature Control) exclusivo da Omron torna possível o 

processamento de perfis de temperatura complexos.

Começando numa unidade final (EU, end unit), é possível 

adicionar até 15 unidades de controlo de temperatura básico. 

Com várias EUs, é possível a expansão até 250 ciclos, mesmo 

com colocação distribuída. É possível adicionar uma unidade  

de alto desempenho para o GTC ou para comunicações sem 

programação ou do bus de campo. O software do PC simplifica  

a definição de parâmetros e a cópia dos mesmos parâmetros  

em várias unidades ou para sistemas duplicados.

Controlo

O CelciuX° tem a flexibilidade para suportar muitas aplicações. 

O respectivo ciclo de controlo de 250 ms por canal adequase a 

todas as aplicações de utilização geral. O algoritmo de controlo 

celciuxº	–	cOntrOlO	de	temperAturA	de	múltiplOs	ciclOs

Controlo e Conectividade

2PID (consulte a página 11e os algoritmos de ajuste automático 

fidedignos da Omron) reduzem o tempo de montagem. O CelciuX° 

também oferece algoritmos especiais e estratégias, como o GTC 

(consulte a página 17), que podem monitorizar o estado do 

aquecedor com os alarmes do aquecedor para 1 ou 3 fases e 

reduzem as correntes de pico com a programação de saída 

ligada.

Conectividade

O CelciuX° é o conceito modular de Controlo de Temperatura 

para a „Plataforma Inteligente“ da Omron. O SP oferece uma 

automatização completa da máquina a partir de uma única 

ligação e software. A Biblioteca de Componentes Activos 

Inteligentes fornece objectos gráficos funcionais para a HMI da 

série NS da OMRON e encontrase disponível uma biblioteca de 

blocos de funções inteligentes para PLCs.

 

É possível uma vasta gama de ligações de buses de campos 

industriais desde o Modbus ao Profibus. Com a adição do HFU é 

possível ligar o CelciuX° ao PLC da Omron ou de outras marcas 

sem programar o protocolo de comunicação. O CelciuX° actua 

como mestre e empurra e puxa os dados para a área de memória 

do PLC.

*	Verão	de	2007

OLE for Process Control
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•	Funciona	em	interface	com	um	vasto	conjunto	de	redes	
industriais

•	Reduz	a	engenharia	devido	às	Comunicações	Sem		
Programação,	Bibliotecas	de	Blocos	de	Funções	e		
Componentes	Activos	Inteligentes

•	Disponível	com	terminais	com	parafusos	e	terminais	de	
ligação	rápida

•	Até	250	ciclos,	opcional	com	colocação	distribuída

•	Uma	unidade	processa	vários	tipos	de	entrada	como	
por	exemplo,	Pt,	termopar,	mA	e	entrada	V	

	•	Controlo	de	temperatura	gradiente

	 controlo	de	máquinas	de	ciclos	múltiplos	
com	a	Hmi	

	 O	controlo,	visão	geral	e	registo	de	dados,	não	
podia	ser	mais	fácil	com	o	CelciuX°	combina-
do	com	uma	ligação	directa	às	HMIs	da	Omron.

	 A	solução	perfeita	para	o	controlo	de		
múltiplos	ciclos	

	 Fiabilidade,	compactação	e	desempenho	do	
controlo	firme	fazem	do	CelciuX°	a	escolha	
perfeita	para	controlo	básico	de	múltiplos	
ciclos.

	 controlo	preciso	de	perfis	de	temperatura	�d	

	 O	Controlo	de	Temperatura	Gradiente	(GTC),a	tec-
nologia	de	controlo	PID	de	interacção	de	ciclo	da	
Omron,	garante	a	manutenção	do	perfil	de	tempe-
ratura	sobre	uma	área	definida,	eliminando	o	efeito	
nocivo	de	pontos	quentes	em	folhas	de	material	
tais	como	metal,	vidro,	plástico	ou	pastilhas	de	sili-
cone.	O	GTC	possibilita	o	controlo	da	forma	exacta	
do	perfil	de	temperatura	em	qualquer	posição.

	Com	o	GTC	pode	optar	por:	 Uniformização	da		
temperatura	forçada

Aquecimento	rápido	forçado		
a	partir	do	interior

Aquecimento	rápido	forçado		
a	partir	do	exterior

Controlo	de	aquecimento	bidimensional	Sem	GTC Com	GTC
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A Omron combinou o respectivo conhecimento de sistemas 

baseados no PLC de sequência e controlo de temperatura para 

produzir uma gama de soluções de controlo integradas, desde a 

instrução ladder PID até ao controlo de ciclos analógico topo de 

gama. 

Para além da instrução ladder PID poderosa com ajuste auto

mático para os PLCs para controlo da temperatura dedicado, 

pode escolher a série CJ1WTC da Omron. Baseadas na série  

E5_N bem sucedida, estas placas de controlo de temperatura 

para o PLC CJ1 da Omron fornecem controlo de temperatura 

integrado em PLC sem comprometer o desempenho. E, para 

simplificar a operação do ciclo de controlo e reduzir o tempo de 

engenharia, a Omron fornece Blocos de funções PLC, para aceder 

facilmente a todos os dados do controlador na placa de TC. 

cJ/cs	–	cOntrOlO	de	prOcessO	e	temperAturA	BAseAdO	em	plc

Soluções integradas de PLC para controlo de processo e temperatura

Para além disso, a gama de CPU híbrido CJ1 da Omron integra a 

sequência de alta velocidade e controlo analógico avançado 

numa única unidade. A ferramenta de configuração CXProcess 

da Omron utiliza a programação do Bloco de funções para 

permitir que o utilizador crie uma estratégia de controlo própria. 

As mesas de montagem fácil ajudam a ajustar os ciclos. Além 

disso, ao premir um botão, pode automaticamente criar imagens 

do frontal do controlador para a HMI (interface homemmáquina) 

da série NS da Omron. 

Fornecendo as mesmas funções e vantagens, a série PLC CS1 da 

Omron oferece uma solução semelhante à série CJ1, mas para 

sistemas maiores e, se necessário, com CPUs redundantes duplos. 
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•	É	sempre	um	bom	investimento	graças	ao	
conceito	modular	e	escalonável	

•	Poupança	de	espaço	graças	ao	tamanho	
compacto	

•	Vasta	gama	de	opções,	desde	a	instrução	
do	PLC	PID	até	aos	mecanismos	de	estra-
tégia	de	ciclo	analógico	

•	Soluções	úteis	integradas	em	PLC	para	
controlar	qualquer	número	de	ciclos	

•	Engenharia	fácil	com	a	programação	do	
Bloco	de	funções	

•	Os	ecrãs	HMI	(interface	homem-máquina)	
podem	ser	gerados	de	forma	simples	e	
automática

•	Controlo	de	temperatura	gradiente

	 e/s	do	processo	e	temperatura	dedicada	

	 As	saídas	analógicas	para	o	controlo	de	energia	manual	
ou	múltiplos	ciclos	nas	entradas	para	alarme	e	registo	
de	dados	–	processadas	centralmente	a	partir	de	um	
CPU	e	com	a	nossa	gama	extensa	de	unidade	de	E/S	de	
processo	e	temperatura.	

	 controlo	total	da	máquina	

	 As	funções	específicas	como	por	exemplo,	criação	compac-
ta,	precisão,	velocidade	e	controlo	relativos	à	interferência,	
projectam	o	nosso	conhecimento	sobre	máquinas	para	
embalagens.	

	 controlo	de	armazenamento	central	

	 O	controlo	da	temperatura	e	humidade	em	vários	compar-
timentos	de	armazenamento	pode	ser	processado	a	partir	
de	um	único	PLC.	Fácil	escalonamento	com	uma	visão	geral	
utilizando	o	CX-Supervisor	ou	outro	software	SCADA.
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Um software
O CXOne permitelhe contro

lar, visualizar, posicionar, de

tectar e regular a partir de um 

único pacote de automação. 

Um minuto
Arraste e largue, ligue e tra

balhe em minutos para con

trolar, visualizar e manter a 

máquina.

Uma ligação
Independentemente do disposi

tivo, do bus de campo e da tarefa 

que está a executar. Necessita 

apenas de uma ligação para ter 

acesso total à sua máquina.

Automatização rápida e fácil –  

com o simples premir de um botão! 

Com a complexidade crescente dos sistemas industriais, até 
mesmo os engenheiros de automatização experientes admitem 
que a integração do sistema está cada vez mais a tornarse um 
desafio. Os projectos podem envolver fábricas inteiras, utilizar 
equipamento e software de muitos fornecedores e ocupar 
muitos anos de esforço de mãodeobra. 

A resposta da Omron a este desafio é a Plataforma Inteligente – 
um novo conceito aberto que permite a automação total da 
máquina e da instalação a partir de uma única plataforma sem 
ser necessário preocuparse com buses de campo, integração 
de vários tipos de software. Com a Plataforma Inteligente 
necessita apenas de um pacote de software, o ‚CXOne‘, para 
programar e configurar a sua máquina. E uma ligação é o 
suficiente para todos os dispositivos no sistema (para carregar 
e transferir parâmetros, programas e componentes ou para 
monitorizar o funcionamento e o desempenho). Além disso, a 
Plataforma Inteligente permitelhe configurar o sistema de 
forma mais eficiente. Permitelhe adaptar ou melhorar o 
desempenho e funcionamento da sua máquina através da 
configuração de ‚um minuto‘, programação do PLC para arrastar 
e largar ou a criação automática do ecrã de HMI.

Daí o lema da Plataforma Inteligente – criAr	! 

Actuador	do	sensor
comutação		
e	regulação

movimento		
e	motores

software	cx-One

plAtAfOrmA	inteligente	

Uma plataforma de software para toda a sua máquina 
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Blocos de funções para PLCs 

Os blocos de funções (FB, Function Block) são programas 

(ou funções) predefinidos e testados previamente contidos 

num único elemento de programa que poderá ser utiliza

do no diagrama ladder. 

É necessário um elemento de contacto para iniciar a função, 

mas as entradas e saídas são editáveis através de parâ

metros utilizados nas disposições ladder. É possível 

reutilizar uma função como o mesmo elemento (mesma 

memória) ou pode ocorrer como um novo elemento com 

memória própria atribuída. Os FBs destinamse a ser 

utilizados como ajuda na simplificação dos programas 

com funcionalidades padrão para funções de componen

tes de PLC e Automatização Fabril (FA, Factory Automation) 

da Omron. Ao utilizar os FBs, poderá ter mais tempo em 

programas para os dispositivos externos, em vez de criar 

diagramas ladder básicos, uma vez que estes já estão 

disponíveis. 

•	Fácil	de	utilizar	e	compreender	

•	O	teste	de	funcionamento	do	programa	não	é	necessário	

•	Expansão	no	futuro	

Componentes Activos Inteligentes para configurar a 

gama NS da Omron dos produtos da HMI (interface  

homem-máquina) 

Disponíveis numa biblioteca no software de configuração, 

os Componentes Activos Inteligentes (SAPs) são módulos 

de software de visualização previamente programados 

com código de comunicação incorporado. Ao utilizar SAPs 

é possível configurar, montar, operar e manter toda a 

máquina a partir dos terminais NS. Isto é possível, porque 

os SAPs comunicam directamente com todos os disposi

tivos e unidades ligados aos terminais NS. Isto dálhe 

oportunidade para, por exemplo, ler e escrever os parâ

metros dos dispositivos ligados ou visualizar alarmes, 

tudo isto sem ser necessário programar uma única linha 

de código de comunicação. „Arraste e largue“ um SAP no 

ecrã do software de configuração e defina o número da 

unidade do dispositivo ligado. Esta forma simples de 

programação faz com que poupe muito tempo no 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, permitelhe incluir 

funções mais avançadas que, por exemplo, reduzem o 

tempo de inactividade ou que simplificam a configuração 

da máquina. 

•	Tempo	de	programação	e	desenvolvimento	reduzido	
drasticamente	

•	Não	é	necessário	programar	as	comunicações	

•	Resolução	mais	fácil	de	problemas	e	menos	necessidade	
de	teste	

	 exemplo	
	 Comunicação	entre	o	controlador	de	temperatura	e	o	PLC

Acesso	com	o	Bloco	de	funções

Temperatura	actual	do	aquecedorXX

Comunicações	série	(protocolo	Compoway/F)

Componentes	Omron

FB

Série	CS	/	CJ	
PLC	

W100.00

W100.01

(BOOL)
EN

&10

&1

&2

&2

(INT)	Selecção	
da	Unidade

(INT)
N.º	da	Porta

(INT)
N.º	do	TC

(INT)
N.º	do	Canal

W100.01

W100.02

W100.03

D100

(BOOL)
ENO

(BOOL)
Ocupado

(BOOL)
OK

(BOOL)
NG

(DINT)
PV
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Software	de	configuração	

Mini	SCADA

SCADA	

sOftwAre	e	AuxiliAres	

CONTROLO DE PROCESSO  
E TEMPERATURA

Avançado

Ciclos múltiplos

PLC integrado

CPU híbrido do PLC

Utilização geral

Básico

Sensores IR

Visualizações de TC

CX Thermo – CX Process

Cabo QLP

CX Supervisor

Controlo de potência

G3ZA – Controlador de alimentação de 

canais múltiplos para utilização mais  

inteligente de SSR

O G3ZA recebe variáveis manipuladas 

geradas por ciclos de controlo ou definições 

manuais através de RS485 de ligação 

rápida. Regula a alimentação do aquecedor 

com alta precisão controlando até oito SSRs 

padrão. Além disso, o controlo de calibração 

reduz os picos de corrente na rede de 

alimentação.

•	Controlador	de	alimentação	de	canais	
múltiplos

•	Controla	até	oito	relés	de	estado	sóli-
do	standard

•	Fácil	integração	com	PLC	e	CelciuX°

•	Dimensões	compactas

•	Disponível	com	alarme	do	aquecedor	
(quatro	canais)	ou	sem	alarme	(oito	
canais)
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G3R – SSR compacto para interface de E/S com requisitos de 

grande rigidez dieléctrica

Encontramse disponíveis modelos de alta velocidade com taxas 

de entrada ideais para uma variedade de sensores, bem como 

módulos de entrada e saída que podem ser utilizados para o G2R. 

Utilize um acoplador em conformidade com o VDE 0884 que 

garante uma rigidez dieléctrica de E/S de 4000 V.

SSR

HMI/IPC

PLC
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•	Corrente	de	saída	de	5-90	A

•	Tensões	de	saída	24-480	VAC/5-200	VDC

•	Varístor	incorporado

•	Indicador	de	funcionamento	(LED	vermelho)

•	Cobertura	para	maior	protecção
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•	Corrente	de	saída	1,5	e	2	A

•	Tensões	de	saída	de	5	a	110	VCC/100	a	240	VCA

•	Compatível	com	relés	electromecânicos	G2RS

•	Montagem	em	calha	DIN	através	de	bases

•	Indicador	de	funcionamento	para	confirmar		
o	tipo	de	entrada

•	Corrente	de	saída	15-45	A,	monofásica	e	trifásica

•	Tensões	de	saída	100-480	VAC

•	Aplicável	com	cargas	monofásicas,	bifásicas	e	trifásicas

•	Todos	os	dispositivos	podem	ser	disponibilizados		
com	ou	sem	dissipador	de	calor

•	Em	conformidade	com	marca	CE,	EN	(aprovação	VDE),	
normas	CSA	e	VDE

G3PB – Relé de Estado Sólido Compacto com  

dissipador incorporado

O design compacto do G3PB foi obtido através da 

optimização da forma do dissipador de calor. A gama 

de relés G3PB permite optar entre a montagem em 

calha DIN e a montagem com parafusos.

G3NA – SSR de estilo de disco de hóquei com  

correntes de saída 5-90 A

Todos os modelos apresentam as mesmas dimensões 

compactas de modo a fornecer uma distância de 

montagem uniforme. Um varístor incorporado absorve 

de forma eficaz sobretensões externas. O indicador de 

funcionamento permite monitorizar o funcionamento.
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OmrOn EurOpE B.V.  Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holanda.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com 

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

Áustria 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polónia 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

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

República Checa 
Tel: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

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

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

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

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

Médio-Oriente e África
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron-industrial.com 

Mais Representantes da Omron
www.omron-industrial.com

OMRON ElECTRONICS IBERIA S.A. 

Sucursal Portugal. 
Torre Fernão Magalhães
Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 6� Piso
1990 - 084 - Lisboa
Tel: +351 21 942 94 00 
Fax: +351 21 941 78 99 
info.pt@eu.omron.com 
www.omron.pt 

Lisboa  Tel: +351 21 942 94 00 
Porto  Tel: +351 22 715 59 00 

Espanha 
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid 
Tel: +34 913 777 900 
Fax: +34 913 777 956 
omron@omron.es 
www.omron.es 

Madrid  Tel: +34 913 777 913 
Barcelona  Tel: +34 932 140 600 
Sevilha  Tel: +34 954 933 250 
Valência  Tel: +34 963 530 000 
Vitória  Tel: +34 945 296 000 

AutOmAtizAçãO industriAl AVAnçAdA

Sistemas de automação
• Controladores Lógicos Programáveis • E/S Remota
• Interfaces Homem-Máquina (HMI)   

Movimento e Motores 
• Controladores de movimento • Sistemas servo • Variadores 

Componentes de Controlo e Comutação 
• Controladores de temperatura • Fontes de alimentação • Temporizadores
• Contadores • Relés programáveis • Indicadores de painel digital  
• Relés electromecânicos • Produtos de monitorização  
• Relés de estado sólido • Interruptores de fim de curso  
• Interruptores de pressão • Comutadores de alta tensão para baixas tensões

Sensores e segurança 
• Sensores fotoeléctricos • Sensores indutivos 
• Sensores de pressão e capacitivos • Conectores de cabo
• Sensores de medição de largura e deslocamento 
• Sistemas de visão • Redes de segurança • Sensores de segurança 
• Unidades de segurança/Unidades de relé 
• Interruptores de fechadura de segurança/porta de segurança  


