Fra m t i d e n s p a n e l i n s t r u m e n t

DISPLAY SOM BYTER FÄRG
kristallklar processtatus

Advanced Industrial Automation

Omron är för närvarande det
ENDA företaget som har ett
brett utbud av panelinstrument
med en display som byter färg. Med den här
unika funktionen visar processvärdet hur en
process fortskrider. Du meddelas om ett
larmtillstånd genom att displayens färg växlar
från grön till röd eller tvärtom. Displayfärgerna
kan förprogrammeras så att de växlar i en
larmsituation, när ett fördefinierat värde
uppnås eller när värden hamnar utanför en
fördefinierad gräns. Nu kan all personal enkelt
uppmärksamma processtatusen. Dessutom är
dessa displayer extra tydliga under alla
ljusförhållanden och från en bred vinkel.

Följade produkter har denna funktion:
Temperaturregulatorer i E5CN-serien, två-färgs
panelinstrument i K3GN- och K3MA-serien, digitala
tidreläer i H5CX-serien och digitala förvalsräknare
i H7CX-serien.
Alla ovan produkter
K3GN

• har tydlig, ljusstark visning tack vare tekniskt
avancerad LCD-display
• följer alla allmänna godkännanden
• har damm- och vattentäta frontpaneler (IP66)

Panelinstrument i K3MA-serien
• Kompakt – endast 80 mm djup
• Stort urval av processfunktioner
• Knappar i fronten för användarvänlig
inställning

K3MA

Tidreläer och förvalsräknare i H5CXoch H7CX-serierna

H7CX
H5CX

• Flerfunktionella tillämpningar
• Enkel inställning
• Ergonomiskt utformade inställningsknappar
i fronten

Processinstrument med flera funktioner
i K3GN-serien

E5CN

• Hanterar alla standard processignaler
• Brett urval av skaleringsalternativ
• RS 485-kommunikation

Programvara som stöds
Mjukvaran stödjer även andra regulatorer och panelinstrument
med kommunikation.

Temperaturregulatorer i E5CN-serien
Typiska användningsområden

SVERIGE
Omron Electronics AB
Noregatan 1
Box 1275, SE-164 29 Kista
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Fax: +46 (0) 8 632 35 10
www.omron.se
Borås
Malmö
Norsjö

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Tel: +46 (0) 8 632 35 00

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

Italien
Tel: +39 02 32 681
www.omron.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Finland
Tel: +358 (0) 9 549 58 00
www.omron.fi

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

Ryssland
Tel: +7 095 745 26 64
www.russia.omron.com

Tjeckien
Tel: +420 267 31 12 54
www.omron.cz

Frankrike
Tel: +33 (0) 1 49 74 70 00
www.omron.fr

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

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

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

För Mellanöstern, Afrika eller andra östeuropeiska länder, Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

SF2P_Colour change display_SV01_0703

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nederländerna. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.europe.omron.com

Omron Europe BV och dess dotterbolag strävar efter att alltid
tillhandahålla korrekt information till sina kunder men reserverar sig ändå
och utfäster inga garantier angående riktigheten eller fullständigheten
hos informationen i detta dokument. Vi förbehåller oss rätten att ändra
informationen när som helst och utan föregående meddelande.

• Dubbel display
• För reglering av värme och/eller kylapplikationer
• Parameterinställningar via dator
Tillval:
• RS 485-kommunikation
• Digitalingångar
• Larm för utbränt värmeelement

Omrons display med färgväxlingsfunktion kan användas:
• i pump- och ventilapplikation, för indikering av tryck, flöde etc.
med inställda gränsvärden för start/stopp och/eller alarm.
• som en alarmindikering, där status för en process visas.
• i en ugn, , för att signalera att temperatur uppnåtts/hålls.
• för snabb uppfattning av status hos en utrustning.

