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Modulaire temperatuurregelaar
E5ZN

Nieuwe temperatuurregelaar voor DIN-rail 
montage

• Twee kanalen beschikbaar voor temperatuurregelingen ondanks 
een breedte van slechts 22,5 mm.

• De temperatuurregelaar zelf is te vervangen zonder de bedra-
ding te verwisselen.

• Gebruik in combinatie met een compacte setting console om de 
benodigdheden voor communicatiemiddelen voor de 
programmering te reduceren.

• Diverse werkingsindicatoren (enkelkleurige LED's) bieden een 
eenvoudige procesbewaking.

• Tussen de units onderling is geen bedrading voor de voedingsspan-
ning en communicatie nodig bij zij-aan-zij montage.

®

Opbouw typenummer

■ Verklarende tekst typenummer

1. Regelkringen
2: Twee regelkringen

2. Besturingsuitgang
Q: Spanning (voor aansturing van SSR)
T: Transistor
C: Stroom

3. Hulpuitgang
P: Transistor (PNP)
N: Transistor (NPN)

4. Optie
H: Heater burnout alarm
F: Transfer uitgang

5. Communicatie
03: RS-485

6. Ingangstype
TC: Thermokoppel
P: Platina weerstandsopnemer:

7. Seriële CompoWay/F communicatie
-FLK: seriële CompoWay/F communicatie

1 2 3 4 5 6 7
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Bestelinformatie

■ Lijst met typenummers

Opmerking: 1. Voor het aansluiten zijn aansluitvoeten nodig. Deze dienen apart besteld te worden.
2. Als u de belasting van het regelsysteem aansluit, kunt u de regel- of hulpuitgang configureren als verwarmings of koelregeluitgang. Als u

een registrerend toestel of een digitale paneelmeter aansluit, kunt u de regeluitgang of hulpuitgang 3 of 4 van de modellen met analoge
uitgang configureren als transfer uitgang.

3. Als u het heater burnout alarm gebruikt dient u separaat een stroomtransformator (CT) te bestellen.
4. Bij gebruik in een verwarmings-/koelregeling regeling is de hulpuitgang een verwarmings- of koelregeluitgang.
5. Analoge ingangen en infraroodtemperatuursensoren (ES1A-A) kunnen ook met thermokoppelmodellen worden gebruikt .

Opmerking: 1. Bij 2 of meer naast elkaar gemonteerde E5ZN's, dient u voor de tweede en volgende units de E5ZN-STC18S-500 te gebruiken.
Bij los gebruik van de E5ZN dient u de E5ZN-SCT24S-500 te gebruiken.

2. Twee eindplaten worden meegeleverd met de E5ZN-SCT24S-500 aansluitvoeten. Bij DIN-rail-montage dient u aan beide zijden
eindplaten te monteren.

Stroomtransformator (CT) (apart te 
bestellen) 

Afdekkap aansluitklemmen

Opmerking: De afdekkap voor de aansluitklemmen wordt met de
aansluitvoet meegeleverd en hoeft niet apart te worden
besteld.

Setting console (apart te bestellen)

Opmerking:Bestel de aansluitvoeten (zoals getoond op pagina 2)
apart.

Aansluitvoeten (voor setting console - apart te bestellen)

Opmerking: Zie de volgende handleiding voor voorzorgsmaatregelen en overige informatie die nodig is bij gebruik van de E5ZN: E5ZN Tempe-
rature Controller Operation Manual (Cat. No. H113).

Benaming Voedings-
spanning

Aantal 
regelkrin-

gen

Besturings-
uitgang

Hulpuitgang Functies Communi-
catiefunc-

ties

Ingangstype (zie 
opmerking 5.)

Typenummer

Temperatuurre
gelaar (zie 
opm. 1)

24 V DC 2

Spannings-
uitgang
(voor SSR's)

Transistoruit-
gang: 2 x 
(NPN)

Heater burn-
out alarm (zie 
opmerking 3.)

Keuze uit ver-
warmings- of 
verwarmings-/
koelregelin-
gen (zie 
opmerking 4.)

Event ingang: 
1 ingang per 
unit

RS-485

Thermokoppel E5ZN-2QNH03TC-FLK

Platina 
weerstandsopnemer E5ZN-2QNH03P-FLK

Transistoruit-
gang: 2 x 
(PNP)

Thermokoppel E5ZN-2QPH03TC-FLK

Platina 
weerstandsopnemer E5ZN-2QPH03P-FLK

Transistor-
uitgang

Transistoruit-
gang: 2 x 
(NPN)

Thermokoppel E5ZN-2TNH03TC-FLK

Platina 
weerstandsopnemer E5ZN-2TNH03P-FLK

Transistoruit-
gang: 2 x 
(PNP)

Thermokoppel E5ZN-2TPH03TC-FLK

Platina 
weerstandsopnemer E5ZN-2TPH03P-FLK

Analoge 
uitgang 
(stroomuit-
gang)
(Zie opmer-
king 2.)

Transistoruit-
gang: 2 x 
(NPN)

Transfer uit-
gang (lineaire 
spanningsuit-
gang)
(Zie opmer-
king 2.)

Thermokoppel E5ZN-2CNF03TC-FLK

Platina 
weerstandsopnemer E5ZN-2CNF03P-FLK

Transistoruit-
gang: 2 x 
(PNP)

Thermokoppel E5ZN-2CPF03TC-FLK

Platina 
weerstandsopnemer E5ZN-2CPF03P-FLK

Benaming Aantal aansluitklemmen Functies Typenummer

Aansluitvoet
(Met geïntegreerd bussys-
teem zonder montageplaat.)

24 Is uitgerust met communicatieaansluitingen voor voedingsspan-
ning, communicatie en setting consoles. E5ZN-SCT24S-500

18 (Zie opm. 1) Is niet uitgerust met communicatieaansluitingen voor voedings-
spanning, communicatie of setting consoles. E5ZN-SCT18S-500

Typenummer E54-CT1 E54-CT3

Diameter 5,8 dia. 12,0 dia.

Type-
nummer

E53-COV12 E53-COV13

Type Voor de SCT24S-500 
modellen

Voor de SCT18S-500 
modellen

Benaming Voedingsspanning Model

Setting console (Zie 
opmerking.)

24 VDC E5ZN-SDL

Typenummer P2CF-11 P2CF-11-E P3GA-11 Y92A-48G

Type Aansluitvoet met aansluit-
klemmen voorzijde

Aansluitvoet met aansluit-
klemmen voorzijde (aanra-
kingsveilig)

Aansluitvoet met aansluit-
klemmen achterzijde

Aanrakingsveilige afdek-
kap aansluitklemmen
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Technische gegevens

■ Toegestane waarden

Opmerking: 1.ES1A-modellen met een temperatuurbereik van 160°C t/m 260°C zijn niet meer leverbaar.
2.U kunt de OMRON vermogensregelingsmodule G32A-EA (belastingsimpedantie 352 Ω) gebruiken.

■ Ingangsbereik
Modellen voor platina weerstandsopnemers en modellen voor thermokoppels

De toepasbare normen voor de ingangstypen zijn als volgt:
• K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995, IEC584-1
• L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
• U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
• JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989
• Pt100: JIS C 1604-1997 IEC 751
De gearceerde vlakken geven de instellingen op het moment van aanschaf weer.
Opmerking: ES1A-modellen met een temperatuurbereik van 160°C t/m 260°C zijn niet meer leverbaar.

Voedingsspanning 24 VDC

Toelaatbaar spanningsbereik 85% t/m 110% van de nominale voedingsspanning

Opgenomen vermogen Ongeveer 3 W

Sensoringang

Thermokoppel: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
Infrarood temperatuursensor (Serie ES1A): 10 t/m 70°C, 60 t/m 120°C, 115 t/m 165°C, 160 t/m 260°C (Zie opmerking 1.)
Spanningsingang: 0 t/m 50 mV

Platina weerstandsopnemer: Pt100, JPt100

Besturingsuitgang

Spanningsuitgang
(voor aansturing van SSR's)

Uitgangsspanning: 12 VDC ±15% (PNP);
Maximale belastingsstroom: 21 mA;
Uitgerust met een kortsluitbeschermingscircuit

Transistoruitgang
Maximale bedrijfsspanning: 30 VDC;
Maximale belastingsstroom: 100 mA;
Restspanning: 1,5 V max.;
Lekstroom: 0,4 mA max.

Stroomuitgang Stroomuitgangbereik: 4 t/m 20 / 0 t/m 20 mA DC;
Belasting: 350 Ω max. (Zie opm. 2.)

Hulpuitgang
Transistoruitgang

PNP Maximale bedrijfsspanning: 30 VDC;
Maximale belastingsstroom: 50 mA;
Restspanning: 1,5 V max.;
Lekstroom: 0,4 mA max.NPN

Lineaire spanningsuitgang Spanningsuitgangsbereik: 1 t/m 5 / 0 t/m 5 VDC;
Belasting: 10 kΩ min.

Event ingang

Contactuitgang AAN: 1 kΩ max., UIT: 100 kΩ min.
Ontlaadstroom: ongeveer 7 mA

Contactloze uitgang AAN: Restspanning: 1,5 V max., OFF: Lekstroom: 0,1 mA max.
Ontlaadstroom: ongeveer 7 mA

Aantal ingangen en regelkringen Ingangen: 2, Regelkringen: 2

Instelmethode Via communicatie of met gebruik setting console (E5ZN-SDL)

Regelmethode 2-PID of AAN/UIT-regeling

Overige functies Heater burnout detectie functie, transfer uitgangsfunctie
Multi-SP en RUN/STOP-schakelen met gebruik van de event ingang.

Omgevingstemperatuur in bedrijf −10 t/m 55°C (zonder ijsafzetting of condensatie)
Gedurende drie jaar verzekerd bij gebruik: −10 t/m 50°C

Omgevingsvochtigheidsgraad 25% t/m 85%

Opslagtemperatuur −25 t/m 65°C (zonder ijsafzetting of condensatie)
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Modellen met platina 
weerstandsopnemer

Platina weerstandsopnemerIngangs-
type

Benaming
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 (
˚C

)

Nummer-
instelling

K J T E L U N R S BPt100 JPt100

Thermokoppel

Thermokoppelmodellen

Infraroodtemperatuur-
sensor (ES1A)

Analoge 
ingang

0 t/m 50 mV

−1999 - 
9999 of 
−199,9 - 
999,9 
door 
schaalindeling

10
t/m

70˚C

60
t/m

120˚C

115
tot

165˚C

160
tot

260˚C



4 Modulaire temperatuurregelaar E5ZN

■ Kenmerken

Opmerking: 1. De weergavenauwkeurigheid voor T-en N-thermokoppels bij −100°C, en voor U- en L-thermokoppels is ±2°C ±1 cijfer max. Er is
geen specificatie voor de weergavenauwkeurigheid voor B-thermokoppels die worden gebruikt bij 400°C max. De weergave-
nauwkeurigheid voor R- en S-thermokoppels bij 200°C max. is ±3°C ±1 cijfer max.

2. De transfer uitgangsnauwkeurigheid bij 0 t/m 4 mA indien ingesteld op 20 mA DC is ±0,5% FS +0,7 mA. De transfer-uitgangsnauw-
keurigheid bij 0 t/m 1 V indien ingesteld op 0 t/m 5 VDC is ±0,5% FS +0,175 V.

3. “EU” betekent “Engineering Unit” (ontwerpeenheid).
4. Om aan de EN61326 Klasse A-norm voor geleide emissie te voldoen, dient zo dicht mogelijk bij de E5ZN een ruisfiter in een DC-

voedingslijn te worden aangebracht (Densei-Lambda MXB-1206-33 of gelijkwaardig).

Weergavenauwkeurigheid

Thermokoppel: (Aangegeven waarde ±0,5% of ±1°C, al naar gelang welke groter is) ±1 cijfer maximaal 
(Zie opmerking 1.)
Platina weerstandsopnemer: (Aangegeven waarde ±0,5% of ±1°C, al naar gelang welke groter is) ±1 cijfer 
maximaal (Zie opmerking 1.)
Analoge ingang: ±0,5% of ±1 cijfer max.
stroomtransformator (CT) ingang: ±5% FS ±1 cijfer maximaal.

Transfer uitgang Nauwkeurigheid: ±0,5% FS (Zie opmerking 2.)

Hysteresis
0,1 t/m 999,9 EU (in eenheden van 0,1 EU)
(Zie opm. 3)

Proportionele band (P)
0,1 t/m 999,9 EU (in eenheden van 0,1 EU)
(Zie opm. 3.)

Integraaltijd (I) 0 t/m 3.999 s (in eenheden van 1 s)

Derivaat tijd (D) 0 t/m 3.999 s (in eenheden van 1 s)

Besturingsperiode 1 t/m 99 s (in eenheden van 1 s)

Handmatige resetwaarde 0,0 t/m 100,0% (in eenheden van 0,1%)

Instelbereik alarm −1.999 t/m 9.999 (Positie van de decimaalkomma is afhankelijk van het ingangstype.)

Meetcyclustijd 500 ms

Isolatieweerstand 20 MΩ min. (bij 500 VDC)

Diëlektrische sterkte 600 VAC gedurende 1 minuut bij 50 of 60 Hz (tussen ongelijke aansluitingen van belaste delen)

Trillingsbestendigheid 10 t/m 55 Hz, 10 m/s2 gedurende 2 uur in de X-, Y- en Z-richting

Schokbestendigheid 150 m/s2 max., 3 keer elk in de ±X-, ±Y-, en ±Z-richting

Beschermingsklasse Temperatuurregelaar: IP00
Aansluitvoet: IP00

Geheugenbeveiliging EEPROM (niet-vluchtig geheugen) (Aantal maal schrijven: 100,000)

Gewicht
Temperatuurregelaar: Ongeveer 90 g
Aansluitvoet (18): Ongeveer 80 g
Aansluitvoet (24): Ongeveer 100 g

Goedkeuringen
(Zie opmerking 4.)

UL-dossiernummer: E200593
CSA-dossiernummer: 203889-1140084
CE EMS: ESD EN61326, EN61000-4-2 (4 kV/contact, 8 kV/lucht)

REM-veld EN61326, EN61000-4-3 (10 V/m)
Snelle transiënt EN61326, EN61000-4-4 (2 kV/DC-voeding, 1 kV/I/U)
Immuniteit 
stoorpulsen EN61326, EN61000-4-5 (fase naar aarde: 2 kV/DC-voeding

1 kV/I/U
tussen fasen: 1 kV/DC-voeding)

Geleide RF EN61326, EN61000-4-6 (10 V)
EMI: Uitstraling EN61326 klasse A
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■ Communicatie
(Hoofdcommunicatie)

Opmerking: De baudrate, databitlengte, stopbitlengte en verticale
pariteit kunnen alle onafhankelijk worden ingesteld als
hoofdcommunicatie-instellingen.

■ Setting console (apart te 
bestellen) 
Waarden en eigenschappen

■ Stroomtransformatorwaarden 
(CT) (apart bestellen)

■ Eigenschappen heater burnout 
alarm 

Opmerking: 1.Gebruik de K2CU-F@@A-@GS (met GATE-ingangs-
aansluiting) voor burnout detectie van 3-fasige ver-
warmingen.

2.Als de alarminstelling voor heater burnout op 0,0 is
ingesteld, is het alarm altijd uitgeschakeld. Bij instel-
ling op 50,0 A is het alarm altijd ingeschakeld.

3.Als de AAN tijd voor de besturingsuitgang minder dan
190 ms bedraagt, zullen geen burnout-detectie en
verwarmingsstroommetingen worden uitgevoerd.

Aansluitmethode 
datatransmissielijn RS-485 multipoint

Communicatiemethode RS-485 (2-draads, half-duplex)

Synchronisatie
methode Start/stop-synchronisatie

Baudrate 4.800, 9.600, 19.200, of 38.400 bps

Transmissiecode ASCII

Databitlengte 
(Zie opmerking.) 7 of 8 bit

Stopbitlengte 
(Zie opmerking.) 1 of 2 bit

Foutdetectie
Verticale pariteit (geen, even, oneven)

BCC (blockchecksum)

Flow control Geen

Interface RS485

Herhaalfunctie Geen

Aantal eenheden dat 
parallel kan worden 
geschakeld

Max. 16 eenheden (32 kanalen)

Voedingsspanning 24 V DC

Toegestane 
spanningsbereik

85% t/m 110% van de nominale voe-
dingsspanning

Opgenomen vermogen Ongeveer 1 W

Weergavemethode 7-segments digitaal display en éénkleurig 
display

Omgevingstempera-
tuur in bedrijf

−10 t/m 55°C (zonder ijsafzetting of con-
densatie)
Gedurende drie jaar verzekerd bij ge-
bruik: −10 t/m 50°C

Omgevingsvochtig-
heidsgraad 25% t/m 85%

Opslagtemperatuur −25 t/m 65°C (zonder ijsafzetting of con-
densatie)

Communicatiemethode RS-485 (half-duplex)

Communicatieformaat Vastgelegd

Isolatieweerstand 20 MΩ min. (bij 500 VDC)

Diëlektrische sterkte
1.500 VAC gedurende 1 minuut bij 50 of 
60 Hz (tussen ongelijke aansluitingen van 
belaste delen)

Trillingsbestendigheid 10 t/m 55 Hz, 20 m/s2 gedurende 2 uur in 
de X-, Y- en Z-richting

Schokbestendigheid 300 m/s2 max., 3 keer elk in de X-, Y- en 
Z-richting

Beschermingsklassen
Frontpaneel: IP50
Achterzijde behuizing: IP20
Behuizing aansluitklemmen: IP00

Geheugenbeveiliging EEPROM (niet-vluchtig geheugen) (Aan-
tal maal schrijven: 100,000)

Gewicht Ongeveer 100 g
Montagebeugel: Ongeveer 10 g

Diëlektrische sterkte 1000 VAC (1 minuut)

Trillingsbestendigheid 50 Hz, 98 m/s2

Gewicht E54-CT1: Ongeveer 11,5 g
E54-CT3: Ongeveer 50 g

Accessoires
(alleen voor E54-CT3)

Armatuur (2)
Plug (2)

Maximale 
verwarmingsstroom Enkelfase, 50A AC (Zie opmerking 1.)

Uitleesnauwkeurigheid 
ingangsstroom ±5% FS ±1 cijfer max.

Instelbereik heater 
burnout alarm

0,0 t/m 50,0 A (in eenheden van 0,1 A)
(Zie opmerking 2.)

Minimale detectie 
AAN tijd 190 ms (Zie opmerking 3.)
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Benamingen
E5ZN-2

E5ZN-SDL
In de onderstaande tekening worden de namen en functies van de onderdelen van de E5ZN-SDL getoond, wanneer deze is aangesloten op de 
E5ZN-2@@@@@@@.

Bedrijfsindicators

POWER
Brandt wanneer de voeding 
ingeschakeld is.

ERROR
Brandt bij een fatale fout (bijvoorbeeld 
geheugenfout of sensorfout).

SD/RD (communicatiebedrijf) 
Knippert tijdens communicatie met de host.

OUT1 (besturingsuitgang 1)
Brandt als de besturingsuitgang 1 ingeschakeld is.

OUT2 (besturingsuitgang 2)
Brandt als de besturingsuitgang 2 ingeschakeld is.

SUB1 (hulpuitgang 1)
Brandt als de hulpuitgang 1 ingeschakeld is.

SUB2 (hulpuitgang 2)
Brandt als de hulpuitgang 2 ingeschakeld is.

POWER

ERROR

SD/RD

OUT1

OUT2

SUB1

SUB2

Instelling unitnummer
Het instellingsbereik van 0 tot F 
maakt het mogelijk dat max. 16 
units kunnen worden 
geadresseerd.

Baudrate

  

Display 1
Toont de huidige waarde of 
het type instelgegevens.

Display 2
Toont de gewenste waarde, de 
regelvariabele, of de instelwaarde 
voor het instellen van gegevens 
(instellingsinhoud).

Up-toets
Elke keer dat deze toets wordt 
ingedrukt, wordt waarde weer-
gegeven in display 2 verhoogd. Als 
de toets ingedrukt wordt gehouden, 
gaat het verhogen sneller. Deze kan 
ook worden gebruikt om naar het 
volgende instelitem te gaan.

Toets Down
Elke keer dat deze toets wordt 
ingedrukt, wordt de waarde weer-
gegeven in display 2 verminderd. Als 
de toets ingedrukt wordt gehouden, 
gaat het verminderen sneller. Deze 
kan ook worden gebruikt om naar 
het vorige instelitem terug te keren.

Channel-toets
Druk deze toets in om van 
kanaalnummer te veranderen.

Copy-toets
Druk deze toets in om alle 
instellingen van de temperatuur-
regelaar uit te lezen met de 
setting console, of om van de 
setting console naar de 
temperatuurregelaar te schrijven.

UNIT-toets
Indrukken om unitnummer te veranderen.
Level-toets en Mode-toets
Tegelijkertijd indrukken om in 
beschermingsmode te komen.

Modetoets
Druk op deze toets om binnen 
het instelniveau data in te stellen.

Niveautoets
Druk op deze toets om van 
instelniveau te veranderen.

Unit/kanaal-indicatie
Geeft het unitnummer en het 
nummer van het kanaal aan.

• SUB3 (hulpuitgang 3) 
Pulsuitgangsmodellen: Altijd gedoofd. 
Analoge uitgangsmodellen: Gedoofd als de 
hulpuitgang daalt tot 0% of lager. 
Brandt als de hulpspanning boven 0% is.

• CMW (Communications Write Control)  
Brandt als schrijven via communicatie is 
toegestaan en blijft gedoofd als dit niet is 
toegestaan.

• STOP 
Brandt als de regeling stopt. Brandt bij een event 
of als RUN/STOP tijdens de regeling op STOP 
gezet wordt. Blijft op andere momenten gedoofd.

• SUB1, SUB2 (hulpuitgang 1, hulpuitgang 2) 
Branden als de hulpuitgangen 1 of 2 
ingeschakeld zijn.

• OUT1, OUT2 (besturingsuitgang 1, 
besturingsuitgang 2) 
Branden als de besturingsuitgangen 1 of 2 
ingeschakeld zijn.

• Deze indicatoren geven voor de  
E5ZN-2@@@@@@@ de werking van de 
aansluitklemmen weer.

Wekingsindicatie Temperatuureenheid
Wordt getoond als de weergave-eenheid 
voor de instelgegevens temperatuur is.  
De weergave wordt bepaald door de 
instelling van de temperatuureenheid, 
waarbij dienvereenkomstig “˚C” of “˚F”  
wordt getoond.

• SUB4 (hulpuitgang 4) 
Pulsuitgangsmodellen: Altijd gedoofd. 
Analoge uitgangsmodellen: Gedoofd als de 
hulpuitgang daalt tot 0% of lager. 
Brandt als de hulpspanning boven 0% is.
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Afmetingen
Opmerking:Alle eenheden aangeduid in millimeters, tenzij anders aangegeven.

E5ZN-2@@@03@-FLK aangesloten op de E5ZN-SCT24S-500 E5ZN-2@@@03@-FLK aangesloten op de E5ZN- SCT18S-500

Opmerking: Zie de volgende handleiding voor voorzorgsmaatregelen en overige informatie die nodig is bij gebruik van de E5ZN: E5ZN Tempe-
rature Controller Operation Manual (Cat. No. H113).

Eindplaat

PFP-M

Opmerking: Bij de E5ZN-SCT24-500 worden eindplaten geleverd.
Deze eindplaten dienen te worden gemonteerd aan bei-
de uiteinden van de complete regelunit.

Afstandhouder

PFP-S

Stroomtransformator (apart bestellen)

Montagerail (voor DIN-railmontage - apart te bestellen)

PFP-100N
PFP-50N

Als u slechts één unit gebruikt, 
bestelt u zowel de E5ZN-2@@@03@-
FLK en de E5ZN-SCT24S-500. 
Ook als u de units horizontaal  
tegen elkaar aan monteert, bestelt u 
de eerste unit samen met de  
E5ZN-SCT24S-500.

112
46

35
27

72,8 130

22,3

30 4,7

Bij montage van de units tegen 
elkaar aan bestelt u voor de 
tweede en volgende units de 
E5ZN-2@@@03@-FLK samen 
met de E5ZN-SCT18S-500.

22,55,2 4,7

13072,8
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35
27

50

11,5

10

10
6,2

1

1,8

1,3
4,8

35,5 35,3

1,8
Acht, M4-
cilinderkop-
schroeven

M4 veerring

16
12

44,3
34,8

16,5

5

40 x 40

15

30

30

9

18

E54-CT1 E54-CT3
5,8 dia.

2,36 dia.

12 dia.

Twee, 3,5 dia. Twee, M3  
(diepte: 4)

Accessoires E54-CT3
Armatuur

Ongeveer 3 dia. Ongeveer 
6 dia.

Plug

Aansluitvoorbeeld
Plug

Armatuur

Aansluitdraad

30

10

25 3

21
15

40

10,5

7,5

2,8

(22)

15 (5)*

7,3±0,15

35±0,3 27±0,1

1

* geeft maten aan voor de PFP-50N.

4,5

1.000 (500)*
15 25 25 25 25

10 10
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Setting console
E5ZN-SDL

E5ZN-SDL Aansluitvoeten
Aansluitvoet met aanluitklemmen voorzijde

Aansluitvoet met aansluitklemmen 
achterzijde

Aanrakingsveilige beschermkap 
aansluitklemmen

48 x 48 6

(84)

63,7 14,2

44
,8

 x
 4

4,
8 45+0,6

0

45
+0

,6 0

45
+0

,6 0

60
 m

in
.

(48 × aantal units – 2,5) +1,0
0

Individuele montage Zij-aan-zij montage
Afmetingen paneeluitsparing

• Verticale zij-aan-zij montage is niet mogelijk. 
(Laat voldoende ruimte aan zowel de 
onderzijde als de bovenzijde.)

• De dikte van het montagepaneel is 1 t/m 5 mm.

 • Bij het monteren van meerdere units dient u ervoor 
te zorgen dat de specificaties van de omgevings-
temperatuur niet worden overschreden.

35,4

4

3

7,8
4,5

30

35,4

4,5

4

7,8

5

1,2 

3

40 ±0,2
40 ±0,2

P2F-11 (standaardmodel)

P2F-11-E (aanrakingsveilig)

Twee gaten,  
4,5-dia.

Elf bevestigingsschroeven, M3,5 × 7,5

Twee gaten,  
4,5-dia.

Elf bevestigingsschroeven, M3,5 × 7,5

31,2 max.

70 max.

70 max.

Aansluitgegevens/ 
interne aansluitingen

Afmetingen van 
montageboring

(BOVENAANZICHT)

Twee, M4 of 4,5 dia.

Opmerking: DIN-railmontage is ook 
mogelijk.

31,2 max.

50 max.

50 max.

45

45 4,5
16,3

25,6

6,2

8,7

4 7 3

6

P3GA-11 (standaardmodel)
Aansluitgegevens/
Interne aansluitingen

(ONDERAANZICHT)

27 dia.

Opmerking: Gebruik in combinatie met een 
aanrakingsveilige beschermkap (Y92A-48G). 

34

16,5
24,6 27,6

47,4

48 × 4847,7 × 
47,7

Y92A-48G Twaalf, 6,4 dia. 
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Installatie

■ Aansluitschema's
• De spanningsuitgang (besturingsuitgang) is niet elektrisch geïsoleerd ten opzichte van het interne circuit. Bij gebruik van geaarde thermokop-

pels dient u daarom de besturingsaansluitingen niet op aarde aan te sluiten. (Als u dit wel zou doen, zouden er door ongewenste stromen tem-
peratuurmeetfouten kunnen ontstaan.)

• Tussen de ingangen voor de voedingsspanning en uitgangen van dit product is basis isolatie aanwezig. Indien betere isolatie vereist is, kunt u
de ingangs- en uitgangsaansluitingen op apparatuur aansluiten die geen blootliggende spanningvoerende delen heeft, of op apparatuur met
voldoende basis isolatie voor de maximale bedrijfsspanning van de voedingsspanning en de ingangen en uitgangen.

Bij gebruik met de E5ZN-SCT24S-500

Bij gebruik met de E5ZN-SCT18S-500

E5ZN-SDL

Opmerking: Bestel een P2CF-11- of P3GA-11-voet apart. (Zie pagina 8.)

24 VDC ingang 
voedings-
spanning

E5ZN-SDL

RS-485 
host

De aansluitingen 1 t/m 18 worden op 
dezelfde wijze aangesloten als bij de 
E5ZN-SCT18-500. Zie onderstaand.

Pt

−

+

10

11

12

−

+

4

5

6

+

−

1

2

+

−

13 7 1

14

15

8

9

2

3

410

5

16

612

1117

18

V

−

+

4

5

6

V

−

+

10

11

12

4

5

6

10

11

12

1

2

13

14

15

13

14

15

7

8

7

8

+

−

+

−

7

8

1

2

CT1

CT2

16

17

18

-

16

17

18

+

−

+

−
+

1-5 VDC/ 
0-5 VDC

1-5 VDC/ 
0-5 VDC

4-20 mA DC/ 
0-20 mA DC

4-20 mA DC/ 
0-20 mA DC

12 VDC 
21 mA

12 VDC 
21 mA OUT2

Pt

OUT2OUT1

Analoge ingang

ch1 ch1ch1 ch2ch2ch2

ch1

OUT1

ch2

SUB1
SUB2

COM

SUB1
SUB2

COM

Event-ingang

E5ZN-SCT18S-500

OUT2

ch2ch1

OUT1

ch1
ch2

SUB3

SUB4

PNP type  
E5ZN-2@P@03@-FLK

Spanningsuitgangstype 
E5ZN-2Q@H03@-FLK 
Transistoruitgangstype 
E5ZN-2T@H03@-FLK

NPN type  
E5ZN-2@N@03@-FLK

Analoge uitgang (lineaire 
spanningsuitgang) 
E5ZN-2C@F03@-FLK

Contact-
ingang

Contact-
loze 
ingang

Thermokoppel/infrarood-
temperatuursensor

Analoge uitgang  
E5ZN-2T@H03@-FLK

Spanningsuitgang 
E5ZN-2T@H03@-FLK Transistoruitgang 

E5ZN-2T@H03@-FLK

Wanneer de E5ZN-SCT24S-500 
wordt gebruikt

Niet 
gebruiken.

Host-zijde 
(RS-485)

Niet 
gebruiken.

24 VDC-ingang 
voedingsspanning

Opmerking: 1. Aansluitklemmen 4 en 9,  
    7 en 11, en 8 en 10 zijn  
    intern doorverbonden aan  
    de zijde van de E5ZN-SDL. 
2. Sluit niets aan op de aan- 
    sluitklemmen 1, 2, 5 en 6.
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Bediening

CH

CH

 

CH

A

P

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP

P

alh1
0.2

°c

10

alh2
0.2

°c

10

hbu
onu0

hbl
offu0

mspu
offu0

eU-m
1u0

a

a

a

a

a

a

a1lt
off10

a2lt
off10

a3lt
off10

inf
0.010

pUad
offu0

a

isdp
offu0

init
offu0

eU
noneu0

rest
au0

al1n
n-o10

al2n
n-o10

alfa
0.65u0

ol-h
105.010

ol-l
- 5.010

sero
offu0

hbh
0.110

a

ot-2
0u0

a

amoU
0u0

sedu
3u0

a

istp
0u0

cjc
onu0

sprt
010

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

al3n
n-o10

alh3
0.2

°c

10

a

a

a

sub4
17u0

out2
5u0

a

sub1
2u0

a

sub2
7u0

a

sub3
12u0

a

tr1h
1300u0

a

cont
nou0

a

tr3h
1300u0

a

tr1l
-200u0

a

tr2h
1300u0

tr2l
-200u0

a

a

tr3l
-200u0

a

tr4h
1300u0

a

a

ot-1
0u0

tr4l
-200u0

in-l
010

dp
010

sl-h
1300

°c

10

sl-l
-  200

°c

10

cntl
onof10

alt1
210

cp
210

alt2
210

in-t
0u0

in-h
10010

d-u
cu0

alt3
210

c-cp
210

oreU
or-r10

out1
0u0

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

len
7u0

sbit
2u0

prty
eUenu0

sdwt
20u0

a

a

a

a

a

Multi-SP in gebruik

Instelwaarde 
hellingshoek 
SP 

Additionele  
PV-weergave

In bedrijf zodra 
voeding ingeschakeld 
is

OUT1 bovengrens 
transfer-uitgang

OUT1 ondergrens 
transfer-uitgang

A

P

CH

ch2: ch1:in-h
10010

in-h
10010

in-h
1000 2

:

:

� E5ZN-SDL instelgegevens
De instelgegevens die met de E5ZN-SDL-setting console kunnen worden 
ingesteld, worden onderstaand weergegeven. Afhankelijk van de 
beschermingsinstellingen en andere factoren kan het zijn dat sommige 
instellingen niet worden weergegeven. Er is een wachtwoord nodig om naar 
het geavanceerde instelniveau te gaan.

De onderstaande schermweergave 
geeft aan dat er voor ch1 of ch2 
instelgegevens zijn.

CHDruk op de toets         om tussen de 
schermen voor ch1 en ch2 te schakelen.

Dit symbool geeft de instelgegevens weer die alleen worden getoond bij modellen met pulsuitgang. 
("Modellen met pulsuitgang" wordt hier gebruikt om modellen aan te geven met spannings- of transistoruitgang.)

Dit symbool geeft de instelgegevens weer die alleen worden getoond bij modellen met een analoge uitgang.

Communicatie-
instelniveau

@ -toets
1 s max.

Communicatie-
datalengte

Communicatie-
stopbit

Communicatie-
pariteit

Wachttijd  
communicatie-
respons

Niveau geavanceerde 
functie-instelling Ga naar 

het 
geavan-
ceerde 
functie-
instel-
niveau 
door 
invoeren 
van het 
wacht-
woord  
"-169".

Parameter 
initialiseren

Aantal 
multi-SP in 
gebruik

Toewijzing 
event-ingang

Reset voor stand-
by sequentie

Alarm 1 
geopend bij 
alarm

Alarm 1 
hysteresis

Alarm 2 
geopend bij 
alarm

Alarm 2 
hysteresis

Alarm 3 
geopend bij 
alarm

Alarm 3 
hysteresis

HBA ON/OFF

Vergrendeling  
heater burnout

Heater burnout-
hysteresis

Spanningsuitgang

Gebruikte 
sensorfoutindicatie

Ga naar het 
geavanceerde 
functie-instelniveau

Vertrekpunt initiële instellingniveau

α 
2-PID-parameter

MV-bovengrens

MV-ondergrens

Ingang digitaal filter

Aanvullende waarde-
weergave van de 
temperatuuringangs-
verschuiving

Type temperatuur-
ingangsverschuiving

Alarm 1  
vergrendeling

Alarm 2  
vergrendeling

Alarm 3  
vergrendeling

Ingangsfout uitgang

Koude-
lascompen-
satiemethode

Vertrekpunt instelniveau geavanceerde functie-instellingen

@ -toets 1 s min.

Toewijzing 
besturingsuitgang 2

Toewijzing 
hulpuitgang 1

Toewijzing 
hulpuitgang 2

Toewijzing 
hulpuitgang 3

Toewijzing 
hulpuitgang 4

OUT3 bovengrens 
transfer-uitgang

OUT2 ondergrens 
transfer-uitgang

SUB3 bovengrens 
transfer-uitgang

SUB3 ondergrens 
transfer-uitgang

SUB4 bovengrens 
transfer-uitgang

SUB4 ondergrens 
transfer-uitgang

Stroomuitgang

Initiële instelwaarde

Ingangstype

Bovengrens  
schaalwaarde

Ondergrens a  
schaalwaarde

Decimaalpunt

Temperatuurunit

PID ON/OFF

Alarm 1 type

Alarm 2 type

Alarm 3 type

Toewijzing 
besturingsuitgang 
1

SP-bovengrens

SP-ondergrens

Regelperiode 
(verwarmen)

Regelperiode 
(koelen)

Direct/ 
omgekeerd 
bedrijf

@ -toets

@ -toets
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P

P

P

a

wtpt
offu0

a

a

at
off10

ct
0.010

hb
0.010

sp-0
0

°c

10

sp-1
0

°c

10

cmwt
onu0

oapt
0u0

icpt
u0 0

a

a

a

a

a

25
0

°c

10

sp-m
0

°c

10

ct
0.010

m-sp
010

r-s
stop10

al-1
0

°c

10

al1h
0

°c

10

al1l
0

°c

10

al-2
0

°c

10

al2h
0

°c

10

al2l
0

°c

10

al-3
0

°c

10

o
0.010

c-o
0.010

25
°c

10

ins
0.0

°c

10

insh
0.0

°c

10

insl
0.0

°c

10

p
8.0

°c

10

i
23310

d
4010

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

c-sc
1.0010

c-db
0.0

°c

10

of-r
50.010

hys
1.0

°c

10

chys
1.0

°c

10

a

a

a

a

a

Bedrijf/stop

Alarmwaarde 1

Bovengrens 
alarmwaarde 1

Ondergrens 
alarmwaarde 1

Alarmwaarde 2

SP 0

SP 1

Temperatuuringangsverschuiving

Tijdens besturing

Besturing gestopt

1 s min.

3 s min.

Voeding AAN

Bedieningsniveau

PV

PV/SP

Multi-SP

Bewaking 
hellingshoek SP 

Verwarmings-
stroombewaking

Bovengrens 
alarmwaarde 2

Ondergrens 
alarmwaarde 2

Alarmwaarde 3

MV-bewaking 
bij verwarmen

MV-bewaking 
bij koelen

Eindpunt bedieningsniveau

Kopieermode

Keert automatisch 
terug of als de 
COPY-toets 
gedurende max. 1 s 
ingedrukt wordt.

COPY-toets
1 s min.

@ -toets, 1 s min.

@ -toets, 1 s min.

Koel-coëfficient

Dode band

Handmatige  
resetwaarde

Verwarmings- 
hysteresis

Koelhysteresis

Vertrekpunt instelniveau

Niveau beveiliging

@ en a 
Toetsen
1 s min.

@ en a 
Toetsen
3 s min.

Fijnafstellings- 
niveau

AT uitvoeren/annuleren

Communicatie schrijven

Verwarmingsstroom-
bewaking

Heater burnout detectie 

Bovengrens temperatuuringangs-
verschuiving

Ondergrens temperatuuringangs-
verschuiving

Proportionele band

Integraaltijd

Derivaat tijd

Bedienings-
/instellingsbescherming

Initiële instellings-/ 
communicatie-
bescherming

Beveiligings-
instelling tegen 
wijzigingen
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■ Functievoorbeelden
Gebruik als een temperatuur 
ingangssignaalomzetter
Transfer-uitgangstypen
• De tien soorten data zoals onderstaand getoond kunnen aan de

transfer-uitgang worden toegewezen door gebruik te maken van de
toewijzingen van besturingsuitgang 1, besturingsuitgang 2, hulpuit-
gang 3, en hulpuitgang 4 (initieel instelniveau).

• De transfer-uitgang wordt alleen ondersteund bij modellen met
analoge uitgangen.

Opmerking: Regeluitgangen 1 en 2 zijn stroomuitgangen en
hulpuitgangen 3 en 4 zijn lineaire spanningsuitgangen.

Instellen schaalverdeling transfer-uitgang
• Het bereik ingesteld door de boven- en ondergrens van de transfer-

uitgang (initiële instelniveau) kan worden geschaald tot het uit-
gangsbereik van de transfer-uitgang (4 t/m 20 mA DC of 0 t/m 20
mA DC voor regeluitgangen 1 en 2, en 1 t/m 5 VDC of 0 t/m 5 VDC
voor de hulpuitgangen 3 en 4).

• De schaal kan worden uitgebreid door een klein bereik in te stellen
tussen de boven- en ondergrens van de transfer-uitgang. Er kan
schaalomkering worden verkregen door de bovengrens van de
transfer-uitgang op een lagere waarde in te stellen dan de onder-
grens ervan. In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld
van een schaalinstelling getoond, waarbij de transfer-uitgang van
de verwarmingsregeling MV geschaald is van 1 t/m 5 VDC.

Voorbeeld: Schaalverdeling 1 t/m 5 VDC

Het uitlezen van temperaturen bij 
meerdere E5ZN-units
Bij conventionele modellen is het zo, dat als de actuele temperatuur
van meerdere temperatuurregelaars wordt uitgelezen via host-com-
municatie, er bij het uitlezen van de procestemperaturen van de ver-
schillende temperatuurregelaars tijdsverschillen optreden, zodat het
moeilijk wordt overeenkomstige gegevens te verkrijgen.

Met de E5ZN kan de ‘PV hold’ (vasthouden van de huidige waarde)
functie worden gebruikt om te verzekeren dat de gegevens binnen
een tijdsbestek van minder dan 500 ms overeenkomen.

Het vasthouden van de huidige waarde
De ‘PV hold’ (vasthouden van de huidige waarde) functie slaat tijde-
lijk de huidige temperatuur van dat moment op als de ‘PV hold’-
waarde zodra de ‘PV hold’ opdrachtcommando, verstuurd via host-
communicatie, ontvangen is. (Zie figuur 1.)

Fig. 1

Opmerking: 1. Elke keer dat de opdracht "PV hold" wordt uitge-
voerd, worden de ‘PV-hold’ waarden overschreven.
Zodra de ‘PV-hold’ waarden voor kanalen waarbij si-
multane uitlezing van de huidige temperaturen nodig
is zijn uitgelezen, wordt de volgende "PV hold"-op-
dracht gegeven.

2. Het "PV hold"-opdrachtcommando kan niet worden
uitgevoerd en de ‘PV-hold’ waarde kan niet worden
uitgelezen door de E5ZN-SDL setting console. 

3. Als de voedingsspanning wordt uitgeschakeld, wor-
den de ‘PV-hold’ waarden op 0 gezet.

ch1 ch2
Transfer-uitgang instelwaarde ch1 Transfer-uitgang instelwaarde ch2

Transfer-uitgang ramp instelwaarde 
ch1 

Transfer-uitgang ramp instelwaarde 
ch2

Transfer-uitgang proceswaarde ch1 Transfer-uitgang proceswaarde ch2

Transfer-uitgang MV verwarmingsre-
geling ch1

Transfer-uitgang MV verwarmingsre-
geling ch2

Transfer-uitgang MV koelregeling ch1 Transfer-uitgang MV koelregeling ch2

0

5

1

1008010

Transfer-uitgang (V)

Ondergrens 
transfer-uitgang

Bovengrens 
transfer-uitgang

Verwarmingsregeling MV (%)

Voorbeeld 2: Het weergeven van de proceswaarden ch2 
met een externe meter, gebruikmakende van de transfer-
uitgang
Temperatuurregelaar: E5ZN-2C@F03P-FLK (stroomuitgang,

platina weerstandsopnemer ingang)
Meter: K3MA-J 24 VAC/VDC (paneelmeter)

Instellingen temperatuurregelaar:

Sensor ingangstype (initieel instelniveau): 2 (platina weerstandsopne-
mer, 0,0 °C t/m 100,0 °C)
Toewijzing besturingsuitgang 2 (initieel instelniveau): 17 (proces-
waarde transfer-uitgang ch2)
Uitgang 2 bovengrens transfer-uitgang (initieel instelniveau): 100,0 (°C)
Uitgang 2 ondergrens transfer-uitgang (initieel instelniveau): 0 (°C)
Stroomuitgangstype (initieel instelniveau): 0 (4 t/m 20 mA DC)

Voorbeeld meterinstelling:

De ingangen voor 4 t/m 20 mA DC zijn geschaald van 0,0 t/m 100,0 °C.
Ingangstype (initieel instellingsniveau: in-t): 4 t/m 20 mA DC (4-20)
Schaalinvoerwaarde 1 (initieel instelniveau: inp.1): 4 mA (4 00)
Schaalweergavewaarde 1 (initieel instelniveau: dsp.1): 0 (00000)
Schaalinvoerwaarde 2 (initieel instelniveau: inp.2): 20 mA (20 00)
Schaalweergavewaarde 2 (initieel instelniveau: dsp.2): 100 (01000)
Decimaalpunt (initiële instelwaarde: dp): Eén teken achter de
komma (0000 0)

UNIT

BPS

POWER

ERROR

SD/RD

OUT1

OUT2

SUB1

SUB2

E5ZN

MAX/MIN NIVEAU MODE SHIFT OMHOOG

Platina weerstandsopnemer voorzien van mantel

B (zwart/wit)

A (rood)

Temperatuurregelaar 
E5ZN-2C@F03P-FLK

4 t/m 20 mA 
DC-uitgang

Besturingsuitgang 2
(stroomuitgang)
Aansluitingen 1 en 2

ch2-ingang
(ingang platina 
weerstandsopnemer
Aansluitingen 4, 5, en 6 B (zwart/wit)

Ingangsaansluiting (E5) −

Ingangsaansluiting (E6) +

Paneelmeter
K3MA-J 24 VAC/VDC

host

(1) "PV hold"-
uitgevoerd.

(3) "PV hold"-
waardeuitlezing.

Unit 0 Unit 15

(2) De huidige temperatuur wordt vastgehouden.

(2) Voor elke E5ZN-unit wordt 
de huidige temperatuur van 
units 0 t/m 15 tegelijkertijd 
naar 'PV-hold' waarden 
geschreven.

(3) De 'PV-hold' waarden 
worden op volgorde 
uitgelezen, te beginnen bij 
unit 0.

(1) "PV hold" wordt door de 
host-computer uitgevoerd.
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Voorzorgsmaatregelen

■ Algemene 
voorzorgsmaatregelen

De gebruiker moet het product volgens de specificaties zoals 
beschreven in de gebruiksaanwijzing gebruiken.
Voordat u het product onder omstandigheden gebruikt die niet in de 
handleiding worden beschreven of voordat het product wordt toege-
past in nucleaire regelsystemen, spoorwegsystemen, luchtvaartsys-
temen, voertuigen, verbrandingssystemen, medische apparatuur, 
amusementmachines, beveiligingsapparatuur en andere systemen, 
machines en apparatuur die bij incorrecte toepassing grote gevolgen 
op levens en eigendommen zouden kunnen hebben, dient u met een 
vertegenwoordiging van OMRON contact op te nemen.
Zorg ervoor dat de waarden en werkingskarakteristieken van het 
product voor de systemen, machines en apparatuur voldoende zijn, 
en zorg ervoor dat systemen, machines en apparatuur van dubbele 
veiligheidsmechanismen zijn voorzien.

■ Veiligheidsmaatregelen

Definitie van voorzorgsinformatie

 !WAARSCHUWINGEN
Het bovenstaande symbool geeft een situatie aan die zou kunnen
leiden tot letsel of beschadiging van eigendommen.

Waarschuwingen

 !WAARSCHUWINGEN
Laat geen metalen deeltjes of resten van de bedrading in dit pro-
duct vallen.
Deze kunnen leiden tot elektrische schokken, brand of defecten.

 !WAARSCHUWINGEN
Gebruik het product niet op locaties, die bloot staan aan ontvlam-
bare of explosieve gassen. Als u dit wel doet riskeert u een explo-
sie.

 !WAARSCHUWINGEN
Raak geen aansluitingen aan terwijl de voeding ingeschakeld is.
Als u dit wel doet, riskeert u elektrische schokken.

 !WAARSCHUWINGEN
Zorg voor minimaal één stroomonderbrekingsschakelaar om er zeker
van te zijn dat de spanning is afgeschakeld, voordat u met bedraden
begint. Als u dit niet doet, riskeert u elektrische schokken.

 !WAARSCHUWINGEN
Voor behoud van de veiligheid bij storingen aan het product, dient
u altijd de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals installatie
van een alarm op een aparte lijn ter voorkoming van buitensporige
temperatuurtoenames. Indien een regeling door een storing niet
meer goed werkt, kan een ernstig ongeval het gevolg zijn.

 !WAARSCHUWINGEN
Probeer het product niet te demonteren, te repareren of te modifi-
ceren. Iedere poging dit wel te doen, kan leiden tot defecten, brand
of elektrische schokken.

 !WAARSCHUWINGEN
Draai de schroeven aan met het onderstaand gespecificeerde
vastzetkoppel.
Losse schroeven kunnen aanleiding geven tot verbrandingen of
defecten.
E5ZN-SCT@S-500: 0,40 t/m 0,56 Nm
E5ZN-SDL: 0,74 t/m 0,90 Nm

 !WAARSCHUWINGEN
Stel alle instellingen in volgens het gewenste regeldoel van het
product.
Als de instellingen niet correct zijn voor het gewenste regeldoel,
kan het product op een onverwachte manier gaan functioneren,
met als gevolg schade of ongevallen aan het product.

■ Toepassing en werking
Voorzorgen voor het milieu

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te zorgen voor 
veilige werking.

1. Gebruik en bewaar het product binnen de gespecificeerde tem-
peratuur- en vochtigheidsgrenzen. Koel het product waar nodig
(bijvoorbeeld met ventilatoren).

2. Raak geen elektronische onderdelen of printbanen op de print-
plaat aan. Pak het product aan de behuizing vast.

3. Laat ruimte rond het product voor voldoende warmtedissipatie.
Vermijd blokkering van de ventilatiegaten van het product.

4. Pas een voedingsspannings- en belastingwaarde toe zoals aange-
geven.

5. Zorg ervoor dat de aansluitingen volgens de juiste polariteit wor-
den aangesloten.

6. Gebruik voor het bedraden krimpvoeten met de aangegeven
afmetingen. (E5ZN-SCT@S-500: M3,0, breedte 5,8 mm max.;
E5ZN-SDL: M3,5, breedte 7,2 max.)

7. Gebruik voor het aansluiten van gestripte bedrading, draden die
voldoen aan de volgende specificaties.
Aansluitingen voedingsspanning: AWG 22 t/m 14
Andere aansluitingen: AWG 28 t/m 16
(Lengte gestripte gedeelte: 6 t/m 8 mm)

8. Sluit niets op ongebruikte aansluitklemmen aan.
9. Controleer of de voorgeschreven spanningswaarde binnen twee

seconden na het inschakelen van de voeding is bereikt.
10. Zorg voor 30 seconden opwarmtijd.
11. Installeer het product zo ver mogelijk verwijderd van apparatuur

die sterke, hoogfrequente ruis opwekt en apparatuur die span-
ningspieken veroorzaakt.

12. Houd de bedrading gescheiden van hoogspanningsvoedingslei-
dingen of voedingsleidingen met grote stromen. Niet parallel of
samen met voedingsleidingen bedraden.

13. Breng schakelaars of stroomonderbrekers aan zodat de gebruiker
meteen de spanning af kan schakelen, en geef deze duidelijk aan.

14. Gebruik het product niet op de volgende locaties:
• Locaties die zijn blootgesteld aan stof of corroderende gassen

(met name zwavelgas of ammoniakgas)

• Locaties die zijn blootgesteld aan ijs- of condensvorming

• Locaties die blootstaan aan direct zonlicht

• Locaties onderhevig aan trillingen of schokken

• Locaties die blootgesteld kunnen worden aan water of olie

• Locaties onderhevig aan rechtstreekse warmtestraling van
verwarmingsapparatuur

• Locaties onderhevig aan intense temperatuurwisselingen

15. Als de aansluitvoet gescheiden is van de temperatuurregelaar,
raak dan onder geen enkele voorwaarde de elektrische onder-
delen aan of breng schokken toe aan de temperatuurregelaar.

16. Gebruik geen oplosmiddelen om het product te reinigen.
Gebruik in de handel verkrijgbare alcohol.

17. Verwijder nadat de bedrading is voltooid het stof bescher-
mingslabel, zodat de warmte voldoende kan ontsnappen.

18. Zorg er bij het aansluiten van de temperatuurregelaar op de
aansluitvoet ervoor dat de klemverbindingen van de tempera-
tuurregelaar, die naar de aansluitvoet wijzen, goed vastgedrukt
worden.

19. Monteer de DIN-rail horizontaal.
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■ Correct gebruik

Levensduur
Gebruik het product binnen de volgende temperatuur- en vochtig-
heidsgrenzen:
• Temperatuur: –10 t/m 55 °C (zonder ijsafzetting of condensatie)
• Vochtigheidsgraad: 25% tot 85%
Als het product in een bedieningspaneel is geïnstalleerd, dient de 
temperatuur rond het product (en dus niet de temperatuur rond het 
bedieningspaneel) beneden 55°C. te worden gehouden.
Bij elektronische apparatuur zoals de E5ZN, hangt de levensduur 
niet alleen af van het aantal schakelingen van het relais, maar ook 
van de levensduur van de inwendige elektronische onderdelen. De 
levensduur van deze onderdelen hangt af van de omgevingstempe-
ratuur; deze zal korter zijn bij een hoge omgevingstemperatuur, en 
langer bij een lage omgevingstemperatuur. Om deze reden kan de 
levensduur van het product verlengd worden door het binnenwerk 
van de E5ZN op een lagere temperatuur te houden.
Als meerdere eenheden naast elkaar of verticaal zijn gemonteerd, 
kan door de gegenereerde warmte de inwendige temperatuur van de 
units stijgen, waardoor de levensduur korter wordt. Om dit te voorko-
men dient u maatregelen te treffen om de units te koelen, zoals het 
aanbrengen van ventilatoren.
Zorg er echter voor, dat de aansluitklemmen niet meegekoeld wor-
den, omdat dan geen correcte temperatuurmetingen mogelijk zijn.

Meetnauwkeurigheid
Gebruik bij het verlengen van bedrading voor thermokoppels een 
compenserende geleider die geschikt is voor het gebruikte type ther-
mokoppel.
Bij het verlengen van bedrading voor platina weerstandsopnemers 
dient u bedrading met lage weerstand te gebruiken. Maak de weer-
stand in de drie aansluitdraden aan elkaar gelijk.
Monteer de E5ZN horizontaal.
Controleer bij het optreden van significante fouten, of de ingangs-
compensatie correct is ingesteld.

Waterbestendigheid
De waarden van de behuizing worden onderstaand gegeven. Onder-
delen waarbij de behuizingwaarde niet duidelijk wordt aangegeven, 
en onderdelen met IP@0-waarden (waarbij @ ongelijk is aan 0) heb-
ben geen waterdichte specificaties.
• Temperatuurregelaar: IP00
• Aansluitvoet: IP00

Montage en demontage
• Gebruik een montagerek voor montage, breng eerst onderdeel A

(zie onderstaand) op de rail aan en druk vervolgens onderdeel B
erop.

• Voor demontage steekt u een vlakke schroevendraaier in deel C,
trekt u de beugel naar beneden, en brengt u het onderste gedeelte
van de E5ZN omhoog. 

• Monteer de E5ZN minstens 30 mm verwijderd van andere appara-
tuur, voor gemakkelijke montage en demontage.

Opmerking: Zie de volgende handleiding voor voorzorgsmaatregelen en overige informatie die nodig is bij gebruik van de E5ZN: E5ZN Tempe-
rature Controller Operation Manual (Cat. No. H113).

Pal
30 mm min.
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Garantie en beperkingen van aansprakelijkheid

■ GARANTIE
De exclusieve garantie van OMRON is dat de producten gedurende een jaar (of andere periode indien aangegeven) vrij van defecten in materialen
en vakmanschap zijn, vanaf de verkoopdatum door OMRON.

OMRON GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, MET BETREKKING TOT OVERTREDINGEN,
VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN VAN HET PRODUCT. IEDERE KOPER OF GEBRUIKER BE-
VESTIGT DAT DE KOPER OF GEBRUIKER ALLEEN HEEFT BEPAALD DAT HET PRODUCT AAN DE VEREISTEN ZAL VOLDOEN VAN HET
BEDOELDE GEBRUIK. OMRON ZIET AF VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD.

■ BEPERKINGEN VAN 
AANSPRAKELIJKHEID

OMRON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN OPBRENGSTEN, OF ZAKELIJK
VERLIES OP WELKE MANIER DAN OOK IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, OOK AL IS EEN DERGELIJKE AANSPRAAK GEBASEERD
OP CONTRACT, GARANTIE, VERONACHTZAMING, OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van OMRON voor welke handeling dan ook de prijs van het product waarop aanspraak wordt gedaan, te
boven gaan. 

IN GEEN GEVAL IS OMRON AANSPRAKELIJK VOOR GARANTIE, REPARATIE, OF ANDERE AANSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE
PRODUCTEN TENZIJ ANALYSE VAN OMRON BEVESTIGT DAT DE PRODUCTEN CORRECT WERDEN BEHANDELD, OPGESLAGEN,
GEÏNSTALLEERD EN ONDERHOUDEN, EN NIET ONDERHEVIG WAREN AAN VERVUILING, MISBRUIK, VERKEERD GEBRUIK, OF AAN
ONGEPASTE WIJZIGINGEN OF REPARATIES.

Toepassingsoverwegingen

■ GESCHIKTHEID VOOR 
GEBRUIK

OMRON is niet verantwoordelijk voor de naleving van standaarden, codes of voorschriften die van toepassing zijn op de combinatie van de pro-
ducten binnen de toepassing van de klant of het gebruik van de producten.

Op verzoek van de klant zal OMRON van toepassing zijnde certificatiedocumenten van derden ter hand stellen, waarmee de waarden en begren-
zingen van gebruik van het product geïdentificeerd kunnen worden. Deze informatie is op zichzelf niet voldoende voor een volledige bepaling van
de geschiktheid van de producten in combinatie met eindproducten, machines, systemen, of andere toepassingen of gebruiken.

Hier volgen enkele voorbeelden van toepassingen die speciale aandacht behoeven. Dit is niet bedoeld als een uitgebreide lijst van alle mogelijke
gebruiken van de producten, evenmin is het bedoeld te impliceren dat de opgesomde gebruiken geschikt zullen zijn voor de producten.

• Gebruik buiten de deur, met potentiële chemische vervuiling of elektrische storingen, of omstandigheden of gebruiken die niet in deze catalogus
zijn vermeld.

• Regelsystemen voor kernenergie, verbrandingsmotoren, spoorwegsystemen, luchtvaartsystemen, medische apparatuur, amusementmachines,
voertuigen, veiligheidsapparatuur, en installaties die vallen onder aparte regelgeving van de industrie of overheid.

• Systemen, machines en apparatuur die levensgevaar of gevaar voor eigendommen kunnen betekenen. 
Stel u op de hoogte en houd u aan alle gebruiksbeperkingen die op dit product van toepassing zijn.

GEBRUIK DE PRODUCTEN NOOIT VOOR EEN TOEPASSING DIE ERNSTIG LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VOOR EIGENDOMMEN KAN
BETEKENEN, ZONDER TE VERZEKEREN DAT HET SYSTEEM ALS GEHEEL IS ONTWORPEN OM DERGELIJKE RISICO'S TE VOORKO-
MEN, EN DAT DE OMRON-PRODUCTEN VAN CORRECTE WAARDE ZIJN EN ZIJN GEÏNSTALLEERD VOOR HET GEBRUIK WAAR ZE VOOR
ZIJN BEDOELD BINNEN HET GEHEEL VAN APPARATUUR OF SYSTEEM.
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In verband met verbeteringen van het product kunnen technische gegevens zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Cat. No.  H116-NL1-02A
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