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Modüler Sıcaklık Kontrol Cihazı
E5ZN

Yeni DIN Ray Montajlı Sıcaklık Kontrol 
Cihazı

•Genişliği sadece 22,5 mm olmasına rağmen sıcaklık kontrolü 
için iki kanal mevcuttur.

•Sıcaklık kontrol cihazını değiştirmek için terminal kablo 
bağlantısını değiştirmek gerekli değildir.

•Haberleşme programlama gereksinimlerini azaltmak için, 
kompakt programlama ekran ünitesi ile birlikte kullanın.

•Geniş çalışma indikatörü yelpazesi (tek renkli LEDler) cihazın 
çalışmasının izlenmesini kolaylaştırır.

•Üniteler yan yana monte edildiğinde, aralarında güç kaynağı 
ve haberleşme kablo bağlantısı yapmak gerekli değildir.

®

Model Numara Yapısı

■ Model Numarası

1. Kontrol noktaları
2: İki nokta

2. Kontrol çıkışı
Q: Gerilim (SSR’yi çalıştırmak için)
T: Transistör
C: Akım

3. Yardımcı çıkış
P: Transistör (PNP)
N: Transistör (NPN)

4. Seçenek
H: Isıtıcı yanma alarmı
F: Transfer çıkışı

5. Haberleşme
03: RS�485

6. Giriş tipi
TC: Termokupl
P: Platin dirençli termometre

7. CompoWay/F seri haberleşme
�FLK: CompoWay/F seri haberleşme

1 2 3 4 5 6 7

E5ZN- 2 @ @ @ @ @ -FLK
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Sipariş Bilgisi

■ Model Listesi

Not: 1. Kablolama için terminal üniteleri gereklidir. Ayrı olarak satın alınır.
2. Kontrol edilen sistemin yükü bağlanırken, ısıtma kontrol çıkışı ya da soğutma kontrol çıkışı, kontrol çıkışı ya da yardımcı çıkış olacak biçimde

atanabilir. Kayıt cihazı veya dijital panelmetre bağlanırken, transfer çıkışı kontrol çıkışına veya analog çıkışlı modellerin 3. veya 4. yardımcı
çıkışına atanabilir.

3. Isıtıcı yanma alarmını kullandığınızda, ayrı olarak bir akım trafosu satın alın.
4. Isıtma veya soğutma kontrol fonksiyonlarını kullanırken, yardımcı çıkış, ısıtma kontrol veya soğutma kontrol çıkışı olur.
5. Analog giriş and infrared sıcaklık sensörleri (ES1A�A) termokupl modellerde de kullanılabilir.

Not: 1. Yan yana monte edilmiş 2 veya daha fazla E5ZN kullanırken, ikinci ve sonraki üniteler için E5ZN�SCT18S�500 kullanın. E5ZN’leri ayrı
olarak kullanırken, mutlaka E5ZN�SCT24S�500 kullanın.

2. E5ZN�SCT24S�500 terminal üniteleri ile birlikte iki uç plaka verilmektedir. DIN raya monte ederken, uç plakaları her iki tarafa monte
ettiğinizden emin olun.

Akım trafosu (CT) (Ayrı Sipariş Edilir)

Terminal Kapağı

Not: Terminal kapağı, terminal ünitesi ile birlikte verilir ve ayrı
olarak satın alınması gerekmez. 

Programlama Ekran Ünitesi (Ayrı 
Sipariş Edilir.)

Not: Kablolama için soketleri (sayfa 2‘de gösterilmiştir) ayrı olarak
satın alınız.

Soketler (Programlama Ekran Ünitesi için � Ayrı Sipariş Edilir.)

Not: Uyarılar ve E5ZN’yi kullanmak için gerekli diğer bilgiler için aşağıdaki kılavuza bakın: E5ZN Sıcaklık Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu
(Cat. No. H113).

İsim Güç 
kaynağı

Kontrol 
noktası 
sayısı

Kontrol 
çıkışı

Yardımcı 
çıkış

Fonksiyonlar Haberleşme 
fonksiyonları

Giriş tipi 
(Bkz not 5.)

Model

Sıcaklık 
Kontrol Cihazı 
(Bkz not 1.)

24 VDC 2

Gerilim 
çıkışı
(SSRler için)

Transistör 
çıkışı: 2 nokta 
(NPN)

Isıtıcı yanma 
alarmı (Bkz. 
not 3.)

Isıtma veya 
sıcak/soğuk 
kontrolü 
seçilebilir 
(Bkz. not 4.)

Event girişi: 
Ünite başına 1 
nokta

RS�485

Termokupl E5ZN�2QNH03TC�FLK

Platin dirençli 
termometre E5ZN�2QNH03P�FLK

Transistör 
çıkışı: 2 nokta 
(PNP)

Termokupl E5ZN�2QPH03TC�FLK

Platin dirençli 
termometre E5ZN�2QPH03P�FLK

Transistör 
çıkışı

Transistör 
çıkışı: 2 nokta 
(NPN)

Termokupl E5ZN�2TNH03TC�FLK

Platin dirençli 
termometre E5ZN�2TNH03P�FLK

Transistör 
çıkışı: 2 nokta 
(PNP)

Termokupl E5ZN�2TPH03TC�FLK

Platin dirençli 
termometre E5ZN�2TPH03P�FLK

Analog çıkış 
(akım çıkışı)
(Bkz. not 2.)

Transistör 
çıkışı: 2 nokta 
(NPN)

Transfer çıkışı 
(lineer gerilim 
çıkışı)
(Bkz. not 2.)

Termokupl E5ZN�2CNF03TC�FLK

Platin dirençli 
termometre E5ZN�2CNF03P�FLK

Transistör 
çıkışı: 2 nokta 
(PNP)

Termokupl E5ZN�2CPF03TC�FLK

Platin dirençli 
termometre E5ZN�2CPF03P�FLK

İsim Terminal sayısı Fonksiyonlar Model

Terminal Ünitesi
(Arka düzlemi olmayan bus 
sistemi içerir.)

24 Güç kaynağı, haberleşme ve ayar cihazları için haberleşme 
terminallerine sahiptir. E5ZN�SCT24S�500

18 (Bkz not 1.) Güç kaynağı, haberleşme ve ayar cihazları için haberleşme 
terminallerine sahip değildir. E5ZN�SCT18S�500

Model E54�CT1 E54�CT3

Çap 5,8 çap 12,0 çap

Model E53�COV12 E53�COV13

Tip SCT24S�500 modelleri için SCT18S�500 modelleri için

İsim Güç kaynağı Model

Programlama Ekran 
Ünitesi (Bkz. not.)

24 VDC E5ZN�SDL

Model P2CF�11 P2CF�11�E P3GA�11 Y92A�48G

Tip Ön bağlantı soketi Ön bağlantı soketi (parmak 
korumalı) Arka bağlantı soketi Parmak koruma için 

terminal kapağı
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Özellikler

■ Nominal Değerler

Not: 1. 160°C ile 260°C sıcaklık aralığına sahip ES12A modellerinin üretimine devam edilmemiştir.
2. OMRON G32A�EA Döngü Kontrol Ünitesi (yük empedansı 352 Ω) kullanılabilir.

■ Giriş Aralığı

Platin Dirençli Termometre Modelleri ve Termokupl Modelleri

Giriş tipleri için uygulanan standartlar aşağıdadır:
•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
Gölgeli kısımlar satın alındığı sırada geçerli olan ayarları belirtir.
Not: 160°C ile 260°C sıcaklık aralığına sahip ES12A modellerinin üretimine devam edilmemiştir.

Güç besleme gerilimi 24 VDC

İzin verilen gerilim aralığı Nominal güç besleme geriliminin %85 ile %110’u

Güç sarfiyatı Yaklaşık 3 W

Sensör girişi

Termokupl: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
İnfrared sıcaklık sensörü (ES1A serisi): 10 ile 70°C, 60 ile 120°C, 115 ile 165°C, 160 ile 260°C (Bkz. not 1.)
Gerilim girişi: 0 ile 50 mV

Platin dirençli termometre: Pt100, JPt100

Kontrol çıkışı

Gerilim çıkışı
(SSR’yi çalıştırmak için)

Çıkış gerilimi: 12 VDC ±15% (PNP);
Maksimum yük akımı: 21 mA;
Kısa devre koruma devresine sahiptir

Transistör çıkışı
Maksimum çalışma gerilimi: 30 VDC;
Maksimum yük akımı: 100 mA;
Atık gerilim: 1,5 V maks;
Sızıntı akımı: 0,4 mA maks.

Akım çıkışı Akım çıkış aralığı: 4 – 20/ 0 – 20 mA DC;
Yük: 350Ω maks. (Bkz. not 2.)

Yardımcı çıkış
Transistör çıkışı

PNP Maksimum çalışma gerilimi: 30 VDC;
Maksimum yük akımı: 50 mA;
Atık gerilim: 1,5 V maks;
Sızıntı akımı: 0,4 mA maks.NPN

Lineer gerilim çıkışı Gerilim çıkış aralığı: 1 – 5/0 – 5 VDC
Yük: 10 kΩ min.

Event girişi

Kontak çıkış ON (açık): 1 kΩ maks., OFF (kapalı): 100 kΩ min.
Boşaltma akımı: Yaklaşık 7 mA

Kontak harici çıkış ON: Atık gerilim: 1,5 V maks, OFF: Sızıntı akımı: 0,1 mA maks.
Boşaltma akımı: Yaklaşık 7 mA

Giriş ve kontrol noktalarının sayısı Giriş noktaları: 2, Kontrol noktaları: 2

Ayar metodu Haberleşme yoluyla veya programlama ekran ünitesini kullanarak (E5ZN�SDL)

Kontrol metodu 2�PID veya ON/OFF kontrolü

Diğer fonksiyonlar Isıtıcı yanma algılama fonksiyonu, transfer çıkış fonksiyonu
Multi�SP ve event girişi kullanarak RUN/STOP anahtarlama

Çevre çalışma
ısısı

−10 ile 55°C (yoğunlaşma veya buzlanma olmadan)
En az 3 yıl kullanmak için: −10 ile 50°C

Çevre çalışma nemi %25 ile %85

Depolama sıcaklığı −25 ile 65°C (yoğunlaşma veya buzlanma olmadan)
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Giriş tipi
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Ayar 
numarası

K J T E L U N R S BPt100 JPt100

Termokupl

Termokupl modeller

İnfrared sıcaklık 
sensörü (ES1A) Analog giriş

0 ile 50 mV
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9999 veya
−199,9 ila 
999,9 
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10 ile 
70°C

60 ile 
120°C

115 ile 
165°C

160 ile 
260°C



4 Modüler Sıcaklık Kontrol Cihazı E5ZN

■ Karakteristikler

Not: 1. T ve N termokuplları için −100°C’de, U ve L termokuplları için indikasyon hassasiyeti ±2°C ±maks. 1 hanedir. Maks. 400°C ’de
kullanılan B termokuplu için belirli bir indikasyon hassasiyeti yoktur. R ve S termokuplları için maks. 200°C’de indikasyon hassasiyeti
±3°C ±maks. 1 hanedir.

2. 0 ile 20 mA DC seçildiğinde, 0 ile 4mA için transfer çıkış hassasiyeti ±%0,5 FS +0,7 mA’dır. 0 ile 5 VDC seçildiğinde, 0 ile 1 V için transfer
çıkış hassasiyeti ±%0,5 FS +0,175 V’dir.

3. ”EU”, ”Mühendislik Birimi”ni gösterir. 
4. EN61326 Sınıf A standardına uyumlu olmak için, E5ZN’ye mümkün olduğu kadar yakın bir noktada bir DC güç hattına bir gürültü filtresi

(Densei�Lambda MXB�1206�33 veya eşdeğeri) monte edin.

İndikasyon
hassasiyeti

Termokupl: (Belirtilen değer ±%0,5 veya ±1°C, hangisi daha büyükse) ±1 hane maks. (Bkz. not 1.)
Platin dirençli termometre: (Belirtilen değer ±%0,5 veya ±1°C, hangisi daha büyükse) ±1 hane maks. 
(Bkz. not 1.)
Analog giriş: ±%0,5 veya ±1 hane maks.
CT girişi: ±%5 FS ±1 hane maks.

Transfer çıkışı Hassasiyet: ±%0,5 FS (Bkz not 2.)

Histerezis (gecikme)
0,1 ile 999,9 EU (0,1 EU birimi ile)
(Bkz not 3.)

Oransal bant (P)
0,1 ile 999,9 EU (0,1 EU birimi ile)
(Bkz not 3.)

İntegral süresi (I) 0 ile 3.999 s (1 s birimi ile)

Türev süresi (D) 0 ile 3.999 s (1 s birimi ile)

Kontrol periyodu 1 ile 99 s (1 s birimi ile)

Manuel sıfırlama değeri %0,0 ile 100,0 (%0,1 birimi ile)

Alarm ayar aralığı −1.999 ile 9.999 (Ondalık noktanın konumu giriş tipine bağlıdır.)

Örnekleme periyodu 500 ms

İzolasyon direnci 20 MΩ min. (500 VDC)

Dielektrik güç 1 dakika için 50 veya 60 Hz'de 600 VAC (yüklü parçaların farklı terminalleri arasında)

Vibrasyon direnci 2 saat için X, Y ve Z yönlerinin herbirinde 10 ile 55 Hz, 10 m/s2

Şok direnci 150 m/s2 maks., ±X, ±Y ve ±Z yönlerinin herbirinde 3 kez

Koruma derecesi Sıcaklık Kontrol Cihazı: IP00
Terminal Ünitesi: IP00

Hafıza koruma EEPROM (kalıcı hafıza) (Yazma işlemi sayısı: 100.000)

Ağırlık
Sıcaklık Kontrol Cihazı: Yaklaşık 90 gr
Terminal Ünitesi (18): Yaklaşık 80 gr
Terminal Ünitesi (24): Yaklaşık 100 g

Onaylı standartlar
(Bkz not 4.)

UL Dosya No.: E200593
CSA Dosya No.: 203889�1140084
CE EMS: ESD EN61326, EN61000�4�2 (4 kV/kontak, 8 kV/hava)

REM alanı EN61326, EN61000�4�3 (10 V/m)
Hızlı geçici EN61326, EN61000�4�4 (2 kV/DC güç, 1 kV/I/O)
Şok dalgasına 
dayanma sınırı EN61326, EN61000�4�5(toprak hattı: 2 kV/DC güç

1 kV/I/O
hattan hatta: 1 kV/DC güç)

İletilen RF EN61326, EN61000�4�6 (10 V)
EMI: Yayılan EN61326 Sınıf A
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■ Haberleşme
(Ana Bağlantı Ünitesi (Host) ile 
Haberleşme)

Not: Haberleşme hızı, veri bit uzunluğu, stop bit uzunluğu ve dikey
parite, host haberleşme ayarları olarak birbirinden bağımsız
şekilde ayarlanabilir.

■ Programlama Ekran Ünitesi 
(Ayrı Sipariş Ediniz) 
Nominal Değerleri ve 
Karakteristikleri

■ Akım Trafosu (CT) Nominal 
Değerleri (Ayrı Sipariş Edin)

■ Isıtıcı Yanma Alarm 
Karakteristikleri 

Not: 1. 3�fazlı ısıtıcıların yanma algılaması için, (GATE giriş
terminalli) K2CU�F@@A�@GS kullanın.

2. Isıtıcı yanma alarm ayarı 0,0 A’ya ayarlanmışsa, alarma
daima kapalıdır (OFF) ve 50,0 A’ya ayarlanmışsa, alarm
daima açıktır (ON).

3. Kontrol çıkışı için ON (açık) süresi 190 ms’den küçükse,
ısıtıcı yanma algılama ve ısıtıcı akım ölçümü
gerçekleştirilmez.

Haberleşme hattı
bağlantı metodu RS�485 çok nokta

Haberleşme metodu RS�485 (2�kablo, yarı�dupleks)

Senkronizasyon
metodu Çalışma�durma senkronizasyonu 

Haberleşme Hızı 4.800, 9.600, 19.200, veya 38.400 bps

Haberleşme kodu ASCII

Veri bit uzunluğu
(Bkz. not.) 7 veya 8 bit

Stop bit uzunluğu 
(Bkz. not.) 1 veya 2 bit

Hata algılama
Dikey parite (yok, çift, tek)

BCC (blok kontrol karakteri)

Akış Kontrolü Yok

Arabirim RS�485

Yeniden deneme 
fonksiyonu Yok

Paralel olarak 
bağlanabilecek ünite 
sayısı

16 Ünite maks. (32 kanal)

Güç besleme gerilimi 24 VDC

İzin verilen gerilim 
aralığı

Nominal güç besleme geriliminin %85 ile 
%110’u

Güç sarfiyatı Yaklaşık 1 W

Ekran metodu 7�segmentli dijital ekran ve tek renk 
ekran

Çevre çalışma ısısı
−10 ile 55°C (yoğunlaşma veya buzlanma 
olmadan)
En az 3 yıl kullanmak için: −10 ile 50°C

Çevre çalışma nemi %25 ile %85

Depolama sıcaklığı −25 ile 65°C (yoğunlaşma veya buzlanma 
olmadan)

Haberleşme metodu RS�485 (yarı�dupleks)

Haberleşme formatı Sabit

İzolasyon direnci 20 MΩ min. (500 VDC)

Dielektrik güç
1 dakika için 50 veya 60 Hz'de 1.500 VAC 
(yüklü parçaların farklı terminalleri 
arasında)

Vibrasyon direnci
2 saat için X, Y ve Z yönlerinin herbirinde 
10 ile 55 Hz, 20 m/s2

Şok direnci 300 m/s2 maks., ±X, ±Y ve ±Z yönlerinin 
herbirinde 3 kez

Koruma dereceleri
Ön panel: IP50
Arka şase: IP20
Terminal şasesi: IP00

Hafıza koruma EEPROM (kalıcı hafıza) (Yazma sayısı: 
100.000)

Ağırlık Yaklaşık 100 gr
Montaj braketi: Yaklaşık 10 gr

Dielektrik güç 1.000 VAC (1 dakika)

Vibrasyon direnci 50 Hz, 98 m/s2

Ağırlık E54�CT1: Yaklaşık 11,5 g
E54�CT3: Yaklaşık 50 gr

Aksesuarlar
(sadece E54�CT3)

Armatür (2)
Fiş (2)

Maksimum ısıtıcı
akımı Tek fazlı, 50 A AC (Bkz. not 1.)

Giriş akımı
okuma hassasiyeti ±%5 FS ±1 hane maks.

Isıtıcı yanma
alarm ayar aralığı

0,0 ile 50,0 A (0,1 A birimi ile)
(Bkz. not 2.)

Minimum algılama ON 
(açık) süresi 190 ms (Bkz not 3.)
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Cihazın Tanıtılması

E5ZN�2

E5ZN�SDL
Aşağıdaki diyagram, E5ZN�2@@@@@@@’ye bağlanan E5ZN�SDL’nin parçalarının isimlerini ve fonksiyonlarını gösterir.

Çalışma İndikatörleri

GÜÇ
Besleme gerilimi verildiğinde  yanar.

HATA
Hayati bir hata (örn. hafıza hatası veya 
sensör hatası) oluştuğunda yanar.

SD/RD (Haberleşme İşlemi) 
Host ile haberleşme sırasında yanıp söner.

OUT1 (Kontrol Çıkışı 1)
Kontrol çıkışı 1 aktif olduğunda yanar.

OUT2 (Kontrol Çıkışı 2)
Kontrol çıkışı 2 aktif olduğunda yanar.

SUB1 (Yardımcı Çıkış 1)
Yardımcı çıkış 1 aktif olduğunda yanar.

SUB2 (Yardımcı Çıkış 2)
Yardımcı çıkış 2 aktif olduğunda yanar.

GÜÇ

HATA

SD/RD

OUT1

OUT2

SUB1

SUB2

Ünite Sayı Ayarı
F'ye 0 aralığı ayarlamak, 16'ya 
kadar ünitenin ayarlanmasını 
mümkün kılar.

Haberleşme Hızı

1 numaralı ekran
PV'yi veya ayar verisinin tipini 
görüntüler.

2 numaralı ekran
Hedef değeri, kontrol değişkenini 
veya ayar verisi için ayar değerini 
(ayar içeriği) görüntüler.

Yukarı Tuşu
Bu tuşa her basıldığında,  
2 numaralı ekranda görüntülenen
değer artar. Basılı tutulursa, artış 
hızı artar.
Bir sonraki ayar maddesine 
dönmek için de kullanılabilir.

Aşağı Tuşu
Bu tuşa her basıldığında,  
2 numaralı ekranda görüntülenen
değer azalır. Basılı tutulursa, 
azalma hızı artar.
Bir önceki ayar maddesine 
dönmek için de kullanılabilir.

Kanal Tuşu
Kanal numarasını 
değiştirmek için bu tuşa 
basın.

Kopyalama Tuşu 
Sıcaklık kontrol cihazındaki tüm 
ayarları ayar ekran ünitesinde 
okumak veya ayar ekran 
ünitesinden sıcaklık kontrol 
cihazına yazdırmak için, bu tuşa 
basın.

ÜNİTE Tuşu
Ünite numarasını değiştirmek için, basın.
Seviye Tuşu ve Mod Tuşu
Koruma moduna geçmek için ikisine 
birlikte basın.

Mod Tuşu
Ayar seviyesi içinde ayar 
verisini değiştirmek için bu 
tuşa basın.

Programlama Seviyesi Tuşu
Ayar seviyelerini değiştirmek 
için bu tuşa basın.

Ünite/Kanal İndikatörü
Ünite numarasını ve kanal 
numarasını belirtir.

• SUB3 (Yardımcı Çıkış 3)
 Puls çıkışlı modeller: Hiç bir zaman yanmaz.
 Analog çıkışlı modeller: Yardımcı çıkış % 0
 veya altına düşerse yanmaz.
 Yardımcı çıkış % 0'ın üstüne çıkarsa yanar.

• CMW (Haberleşme Yazma Kontrolü) 
 Haberleşme yazmaya izin verildiğinde yanar,
 yasaklandığında sönük kalır.

• STOP
 Çalışma durduğunda yanar. Bir olay için
 veya RUN/STOP kontrol sırasında STOP'a
 ayarlandığında yanar. Diğer zamanlarda
 sönük kalır.

• SUB1, SUB2 (Yardımcı Çıkış 1, Yardımcı
 Çıkış 2)
 Yardımcı çıkış 1 veya yardımcı çıkış 2
 fonksiyonları açık olduğunda yanar.

• OUT1, OUT2 (Kontrol Çıkışı 1, Kontrol  
 Çıkışı 2)

 Kontrol çıkışı 1 veya kontrol çıkışı 2 
 fonksiyonları açık olduğunda yanar.

• Bu indikatörler E5ZN�2@@@@@@@ için
 terminal çalışmasını belirtir.

Çalışma İndikatörleri Sıcaklık Birimi
Ekrandaki ayar verisinin birimi sıcaklık ise, 
görüntülenir. Sıcaklık birimi ayarına göre, 
"°C" veya "°F" ile görüntülenir.

• SUB4 (Yardımcı Çıkış 4)
 Puls çıkışlı modeller: Hiç bir zaman yanmaz.
 Analog çıkışlı modeller: Yardımcı çıkış % 0
 veya altına düşerse yanmaz.
 Yardımcı çıkış % 0'ın üstüne çıkarsa yanar.
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Boyutlar
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir.

E5ZN�SCT24S�500’ye bağlanan E5ZN�2@@@03@�FLK E5ZN�SCT18S�500’ye bağlanan E5ZN�2@@@03@�FLK 

Not: Tedbirler ve E5ZN’yi kullanmak için gerekli diğer bilgiler için aşağıdaki kılavuza bakın: E5ZN Modüler Sıcaklık Kontrol Cihazı Kullanım
Kılavuzu (Cat. No. H113).

Uç Plakası

PFP�M

Not: Uç plakalar, E5ZN�SCT24�500 ile birlikte verilir.Uç plakaları
ünite bloklarının her iki ucuna monte ettiğinizden emin olun.

Ara Parça

PFP�S

Akım Trafosu (Ayrı Sipariş Ediniz)

Montaj Rayı (DIN Ray Montajı için – Ayrı Sipariş Ediniz)

PFP�100N
PFP�50N

Sadece tek bir ünite kullanırken, 
E5ZN�2@@@03@�FLK ve  
E5ZN�SCT24S�500'ü birlikte satın alın. 
Yatay yan yana montaj yaparken, ilk 
üniteyi E5ZN�SCT24S�500 ile birlikte 
satın alın.

112
46

35
27

72,8 130

22,3

30 4,7

Üniteleri yan yana monte ederken, 
ikinci ve sonraki üniteler için  
E5ZN�SCT18S�500 ile birlikte 
E5ZN�2@@@03@�FLK satın alın.

22,55,2 4,7

13072,8

112
46

35
27

50

11,5

10

10
6,2

1

1,8

1,3
4,8

35,5 35,3

1,8

Sekiz, M4 
yassı başlı 
vida

M4 yaylı pul

16
12

44,3
34,8

16,5

5

40 x 40

15

30

30

9

18

E54�CT1 E54�CT3
5,8 

2,36 çap

12 çap

İki, 3,5 çap İki, M3 (Derinlik: 4)

E54�CT3 Aksesuarları
Armatür

Yaklaşık 3 çap Yaklaşık 
6 çap

Fiş

Bağlantı Örneği
Fiş

Armatür

Kılavuz kablo

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

* PFP�50N için boyutları belirtir.

4,5

1.000 (500)*
15 25 25 25 25

10 10
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Programlama Ekran Ünitesi
E5ZN�SDL

E5ZN�SDL Kablolama Soketleri
Ön Bağlantı Soketleri

Arka Bağlantı Soketleri

Terminal Kapağı

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 x Ünite Sayısı � 2,5) +1,0
0

Tek Montaj Yan Yana Montaj
Panel Kesit Boyutları

• Dikey yan yana montaj mümkündür.
 (Üstünde ve altında yeterli yer bırakın.)

• Montaj panelinin kalınlığı 1 ile 5 mm  
 arasındadır.

• Çok sayıda ünite monte ederken,  
 belirtilen çevre sıcaklığının  
 aşılmadığından emin olun.

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 (Standart Model)

P2F�11�E (Parmak Korumalı)

İki, 4.5 çaplı delikler

Onbir, M3,5 x 7,5 Sems vidası

İki, 4.5 çaplı  
delikler

Onbir, M3,5 x 7,5 ayar vidası

31,2 maks.

70 maks.

70 maks.

Terminal Düzenlemesi/ 
Dahili Bağlantılar

Montaj Deliği Kesit 
Boyutları

(ÜSTTEN GÖRÜNÜM)

İki, M4 veya 4,5 çaplı 

Not: DIN rayla montaj 
da mümkündür.

31,2 maks.

50 maks.

50 

45

45 4,5
16,3

25,6

6,2

8,7

4 7 3

6

P3GA�11 (Standart Model)
Terminal Düzenlemesi/
Dahili Bağlantılar

(ALTTAN GÖRÜNÜM)

27 çap

Not: Parmak koruma için bir Terminal Kapağı (Y92A�48G) 
ile birlikte kullanın. 

34

16,5
24,6 27,6

47,4

48 x 4847.7 x
47,7

Y92A�48G On iki, 6.4 çap
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Montaj

■ Bağlantı Diyagramları
•Gerilim çıkışı (kontrol çıkışı), dahili devrelerden elektriksel olarak izole edilmemiştir. Bu yüzden, topraklı termokupllar kullanırken, kontrol çıkış

terminallerini topraklamayın. (Aksi takdirde, istenmeyen akım yollarına bağlı olarak sıcaklık ölçüm hataları oluşabilir.)
•Bu üründe, güç besleme girişleri ile çıkışları arasında basit izolasyon vardır. Güçlendirilmiş izolasyon gerektiğinde, giriş ve çıkış terminallerini

cihaza, açıkta herhangi bir yük taşıyan parça olmayacak şekilde veya güç beslemesi, girişler ve çıkışların maksimum çalışma gerilimi için
yeterli olacak basit izolasyon ile bağlayın.

E5ZN�SCT24S�500 ile kullanırken

E5ZN�SCT18S�500 ile kullanırken

E5ZN�SDL

Not: Ayrı olarak P2CF�11 veya P3GA�11 Soket satın alın. (sayfa 8’e bakın.)

24�VDC giriş 
güç kaynağı

E5ZN�SDL

RS�485 
host

Terminal 1 ila 18'in kablo bağlantıları 
E5ZN�SCT18�500'ün kablo bağlantıları 
ile aynıdır. Aşağıya bakın.

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

Analog giriş

ch1 ch1ch1 ch2ch2ch2

ch1

OUT1

ch2

SUB1
SUB2

COM

SUB1
SUB2

COM

Olay girişi

E5ZN�SCT18S�500

OUT2

ch2ch1

OUT1

ch1
ch2

SUB3
SUB4

PNP tipi E5ZN�
2@P@03@�FLK

Gerilim çıkışlı model 
E5ZN�2Q@H03@�FLK 
Transistör çıkışlı model 
E5ZN�2T@H03@�FLK

NPN tipi E5ZN�
2@N@03@�FLK

Analog�çıkışlı model 
(lineer gerilim çıkışı) 
E5ZN�2C@F03@�FLK

Kontak 
girişi Kontaksız 

giriş

Termokupl/infrared 
sıcaklık sensörü

Analog�çıkışlı model 
E5ZN�2C@F03@�FLK

Gerilim çıkışlı model 
E5ZN�2Q@H03@�FLK Transistör�çıkışlı model 

E5ZN�2T@H03@�FLK

E5ZN�SCT24S�500 kullanıldığında Kullanmayın.

Host tarafı 
(RS�485)

Kullanmayın.

24 VDC giriş güç kaynağı

Not: 1. Terminaller 4 ve 9, 7 ve 11 ve 8 
ve 10, E5ZN�SDL tarafında 
dahili olarak bağlanır.

          2.  Terminaller 1,2,5 ve 6'ya 
herhangi bir şey bağlamayın.
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Çalışma

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

Çoklu SP kullanımı

SP rampa 
ayar değeri

Ek PV ekranı

Güç açıldıktan 
sonra çalışma

OUT1 transfer 
çıkış üst limiti

OUT1 transfer 
çıkış alt limiti

A

P

CH

ch2: ch1:in-h
10010

in-h
10010

in-h
1000 2

:

:

■ E5ZN�SDL Ayar Verisi
E5ZN�SDL Ayar Ekran Ünitesinden ayarlanabilen ayar verisi 
aşağıda gösterilmiştir. Koruma ayarlarına ve diğer faktörlere bağlı 
olarak, bazı ayarlar görüntülenmeyebilir. İleri seviyeli fonksiyon 
ayar seviyesine geçmek için bir şifre gereklidir.

Aşağıdaki ekran, ch1 veya ch2 için 
ayar verisi olduğunu belirtir. CH

ch1 ve ch2 ekranları arasında geçiş 
yapmak için         Düğmesine basın. 

Bu sembol, sadece puls çıkışlı modeller için görüntülenen ayar verisini belirtir. 
("Puls çıkışlı modeller" ifadesi, gerilim çıkışlı veya transistör çıkışlı modelleri belirtmek için 
kullanılmıştır.)

Bu sembol, sadece analog çıkışlı modeller için görüntülenen ayar verisini belirtir.

Haberleşme ayar 
seviyesi

@ Tuş
1 sn maks.

Haberleşme veri 
uzunluğu

Haberleşme stop 
bit

Haberleşme paritesi

Haberleşme tepki 
bekleme süresi

İleri seviyeli fonksiyon  
ayar seviyesi "�169" 

şifresini 
girerek 
ileri 
seviyeli 
fonksiyon 
ayar 
seviyesine 
geçin.

Fabrika 
değerlerin 
alma

Çoklu�SP 
kullanımının 
sayısı

Event girişi 
fonksiyon 
ataması

Bekleme sırası 
sıfırlama

Alarm 1 
normalde açık

Alarm 1 
histerezis

Alarm 2 
normalde açık

Alarm 2 
histerezis

Alarm 3 
normalde açık

Alarm 3 
histerezis

HBA AÇIK/KAPALI

Isıtıcı yanma  
fonksiyonuı tutma

Isıtıcı yanma histerezisi 
(gecikmesi)

Gerilim çıkış tipi

Sensör hata 
indikatörü 
kullanıldı

İleri seviyeli 
fonksiyon ayar 
seviyesine geçiş

Başlangıç ayar seviyesinin üstü

α 
2�PID 
parametresi

MV üst limiti

MV alt limiti

Giriş dijital filtresi

Ek sıcaklık girişi 
kayma değeri 
ekranı

Giriş sıcaklığı 
kayma tipi

Alarm 1 tipi

Alarm 2 tipi

Alarm 3 tipi

Giriş hata çıkışı

Soğuk 
bağlantı 
dengeleme 
metodu

Gelişmiş fonksiyon ayar seviyesinin üstü

@ Tuş 1 sn min.

Kontrol çıkışı 2 
atama

Yardımcı çıkış 1 
atama

Yardımcı çıkış 2 
atama

Yardımcı çıkış 3 
atama

Yardımcı çıkış 4 
atama

OUT2 transfer 
çıkış üst limiti

OUT2 transfer 
çıkış alt limiti

SUB3 transfer 
çıkış üst limiti

SUB3 transfer 
çıkış alt limiti

SUB4 transfer 
çıkış üst limiti

SUB4 transfer 
çıkış alt limiti

Akım çıkış tipi

Başlangıç ayar  
değeri

Giriş tipi

Skalalandırma üst  
limiti

Skalalandırma alt  
limiti

Ondalık nokta  
pozisyonu

Sıcaklık birimi

PID AÇIK/KAPALI

Alarm 1 tipi

Alarm 2 tipi

Alarm 3 tipi

Kontrol çıkışı 1 
atama

SP üst limiti

SP alt limiti

Kontrol 
periyodu 
(ısıtma)

Kontrol 
periyodu 
(soğutma)

Direkt/ters 
çalışma

@ Tuş

@ Tuş
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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

Run/stop

Alarm değeri 1

Üst limit alarm 
değeri 1

Alt limit alarm 
değeri 1

Alarm değeri 2

SP 0

SP 1

Giriş sıcaklığı kayma fonksiyonu

Kontrol sırasında

Kontrol durduruldu

1 sn min.

3 sn min.

Güç AÇIK

Çalışma seviyesi

PV

PV/SP

Çoklu SP

SP rampa izleme

Isıtıcı akım 
değeri izleme

Üst limit alarm 
değeri 2

Alt limit alarm 
değeri 2

Alarm değeri 3

Isıtma için MV 
izleme

Soğutma için 
MV izleme

Çalışma seviyesinin üstü

Kopyalama modu

Otomatik olarak 
veya Kopyalama 
tuşuna maks.  
1 sn boyunca 
basıldığında 
geri döner.

Kopyalama 
Tuşu 1 sn min.

@ Tuş, 1 sn min.

@ Tuş, 1 sn min.

Soğutma katsayısı

Ölü bant

Manuel sıfırlama  
değeri

Isıtma histerezisi

Soğutma histerezisi

Ayar seviyesi başlangıcı

Koruma seviyesi

@ ve a 
Tuşlar
1 sn min.

@ ve a 
Tuşlar
3 sn min.

Ayar seviyesi

AT yürüt/iptal

Haberleşme yazma

Isıtıcı akım 
değeri izleme

Isıtıcı yanma algılama

Üst limit sıcaklık girişi 
kayma değeri

Alt limit sıcaklık girişi 
kayma değeri

Oransal bant

İntegral süresi

Türev süresi

Çalışma/ayar 
koruması

Başlangıç ayarı/ 
haberleşme 
koruma

Ayar 
değiştirme 
koruması
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■ Fonksiyon Örnekleri
Sıcaklık giriş sinyal konverteri olarak 
kullanma
Transfer Çıkış Tipleri
•Aşağıda gösterilen on veri tipi, kontrol çıkışı 1 ataması, kontrol

çıkışı 2 ataması, yardımcı çıkış 3 ataması ve yardımcı çıkış 4
ataması (başlangıç ayar seviyesi) kullanılarak transfer çıkışı için
atanabilir.

•Transfer çıkışı sadece analog çıkışlı modeller tarafından
desteklenmektedir.

Not: Kontrol çıkışları 1 ve 2, akım çıkışı kullanır ve yardımcı çıkışlar
3 ve 4, lineer gerilim çıkışı kullanır.

Transfer Çıkışı Skalalandırma
•Transfer çıkışı üst limiti ve transfer çıkışı alt limiti (başlangıç ayar

seviyesi) ile belirlenen aralık, transfer çıkışı için çıkış aralığına
skalalandırma (kontrol çıkışı 1 ve 2 için 4 ile 20 mA DC veya 0 ile
20 mA DC ve yardımcı çıkış 3 ve 4 için 1 ile 5 VDC veya 0 ile
5 VDC).

•Skala, transfer çıkışı üst ve alt limitleri arasında küçük bir aralık
ayarlayarak genişletilebilir. Transfer çıkışı üst limitini transfer çıkışı
alt limitinden küçük bir değere ayarlayarak ters skalalandırma
yapılabilir. Aşağıdaki şekilde, ısıtma kontrolü MV transfer çıkışının
1 ile 5 VDC’ye skalalandırıldığı bir örnek gösterilmektedir.

Örnek: 1 ile 5 VDC’ye skalalandırma

Çoklu E5ZH Üniteleri için Sıcaklık 
Okuma
Geleneksel modellerde, mevcut sıcaklık, host haberleşme
kullanılarak çok sayıda sıcaklık kontrol cihazından okunduğu
durumda, her bir sıcaklık kontrol cihazından okunan proses
sıcaklıklarında zaman farklılıkları olur, bu da eşzamanlı veri elde
etmeyi zorlaştırır.

E5ZN’de, verinin 500 ms içinde eşzamanlı olmasını sağlamak için
PV tutma fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

PV Tutma
PV tutma fonksiyonu, host haberleşme tarafından gönderilen ”PV
tutma” işlem komutu alındığında, mevcut sıcaklığı o an için PV
tutma değeri olarak kaydeder. (Bkz şekil 1.)

Şekil 1

Not: 1. Her ”PV tutma” işlem komutu yerine getirildiğinde, yeni PV
tutma değeri eskisinin üzerine yazılır. Mevcut sıcaklıkların
eşzamanlı olarak okunmasını gerektiren kanallarda PV
tutma değerleri okunduğunda, bir sonraki ”PV tutma”
işlem komutunu verin.

2. E5ZN�SDL Ayar Ekran Ünitesinden ”PV tutma” işlem
komutu verilemez ve ”PV tutma değeri” okunamaz.

3. Besleme gerilimi kesildiğinde, PV tutma değerleri 0 olur.

ch1 ch2
ch1 ayar noktası için transfer çıkışı ch2 ayar noktası için transfer çıkışı

ch1 rampa ayar noktası için transfer 
çıkışı

ch2 rampa ayar noktası için transfer 
çıkışı

ch1 proses değeri için tranfer çıkışı ch2 proses değeri için tranfer çıkışı

ch1 ısıtma kontrolü MV için transfer 
çıkışı

ch2 ısıtma kontrolü MV için transfer 
çıkışı

ch1 soğutma kontrolü MV için 
transfer çıkışı

ch2 soğutma kontrolü MV için 
transfer çıkışı

0

5

1

1008010

Transfer çıkışı (V)

Transfer çıkışı 
alt limiti

Transfer çıkışı 
üst limiti

Isıtma kontrolü MV (%)

Örnek 2: ch2 Proses Değerlerini Transfer Çıkışı 
Kullanarak Harici bir Sayaçta Görüntüleme

Sıcaklık Kontrol Cihazı: E5ZN�2C@F03P�FLK (akım çıkışı, platin
dirençli termometre girişi)

Metre: K3MA�J 24 VAC/VDC (Proses Sayacı)

Sıcaklık Kontrol Cihazı Ayarları:

Sensör giriş tipi (başlangıç ayar seviyesi): 2 (platin dirençli
termometre, 0,0°C ile 100,0°C)
Kontrol çıkış ataması 2 (başlangıç ayar seviyesi): 17 (ch2 için
proses değeri transfer çıkışı)
OUT2 transfer çıkışı üst limiti (başlangıç ayar seviyesi): 100,0 (°C)
OUT2 transfer çıkışı alt limiti (başlangıç ayar seviyesi): 0 (°C)
Akım çıkış tipi (başlangıç ayar seviyesi): 0 (4 ile 20 mA DC)

Metre Ayar Örneği:

4 ile 20 mA DC için girişler 0,0 ile 100,0°C’ye skalalandırılmıştır.
Giriş tipi (başlangıç ayar seviyesi: in-t): 4 ile 20 mA DC (4-20)
Skalalandırma giriş değeri 1 (başlangıç ayar seviyesi: giri  1):
4 mA (4.00)
Skalalandırma ekran değeri 1 (başlangıç ayar seviyesi: ekran 1):
0 (00000)
Skalalandırma giriş değeri 2 (başlangıç ayar seviyesi: giri  2):
20 mA (20 00)
Skalalandırma ekran değeri 2 (başlangıç ayar seviyesi: ekran 2):
100 (01000)
Ondalık nokta (başlangıç ayar seviyesi: on): Bir ondalık hane (0000.0)

ÜNİTE

BPS

GÜÇ

HATA

SD/RD

OUT1

OUT2

SUB1

SUB2

E5ZN

MAX/MIN LEVEL MOD SHIFT UP (yukarı)

Kılıflı platin dirençli termometre

B (beyaz/siyah)

A (kırmızı)

Sıcaklık Kontrol Cihazı 
E5ZN�2C@F03P�FLK

4 ile 20 mA DC 
çıkış

Kontrol çıkışı 2
(akım çıkışı)
Terminaller 1 ve 2

ch2 girişi
(platin dirençli 
termometre girişi)
Terminaller 4, 5 ve 6 B (siyah/beyaz)

Giriş terminali (E5) �

Giriş terminali (E6) +

Proses Metre
K3MA�J 24 VAC/VDC

Host  
(Ana bağlantı noktası)

(1) "PV tutma" 
yerine 
getirildi.

(3) "PV tutma değeri" 
okundu.

Ünite 
No. 0

Ünite 
No. 15

(2) Mevcut sıcaklık tutulur.

(2) No. 0'dan 15'e her bir E5ZN 
Ünitesinin mevcut sıcaklığı, 
PV tutma değerlerine 
eşzamanlı olarak yazılır.

(3) PV tutma değerleri, 0 No.'lu 
Üniteden başlayarak, sırayla 
okunur.

(1) "PV tutma" host 
bilgisayardan yürütülür.
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Uyarılar

■ Genel Uyarılar
Kullanıcı, ürünü kullanım kılavuzunda açıklanan performans 
özelliklerine uygun olarak çalıştırmalıdır.
Ürünü kılavuzda belirtilmeyen şartlar altında kullanmadan veya 
ürünü nükleer kontrol sistemlerine, raylı sistemlere, havacılık 
sistemlerine, araçlara, içten yanmalı sistemlere, tıbbi cihazlara, 
eğlence makinelerine, emniyet cihazlarına ve düzgün 
kullanılmadığında insan hayatına ve mallara ciddi etkisi olabilecek 
diğer sistem, makine ve cihazlara uygulamadan önce, OMRON 
temsilcinize danışın.
Ürünün nominal değerleri ve performans özelliklerinin, sistem, 
makine ve cihazlar için yeterli olduğundan emin olun ve sistem, 
makine ve cihazların çift emniyet mekanizmasına sahip olmasını 
sağlayın.

■ Emniyet Uyarıları

Uyarı Bilgisinin Tanımı

 !DİKKAT
Yukarıdaki sembol, yaralanma veya maddi hasara neden
olabilecek bir durumu belirtir.

Dikkat

 !DİKKAT
Metal parçalar veya kılavuz kablo parçalarının bu ürünün içine
düşmesine izin vermeyin.
Aksi takdirde, elektrik çarpması, yangın veya arıza meydana
gelebilir.

 !DİKKAT
Ürünü patlayıcı ya da yanıcı gazlara maruz kalan alanlarda
kullanmayınız. Aksi durumda patlamaya neden olabilirsiniz.

 !DİKKAT
Güç açıkken terminallere dokunmayın. Bunu yapmak elektrik
şokuna yol açabilir.

 !DİKKAT
Kablolama yapmadan önce gücün kapalı olduğundan emin
olmak için en az bir güç kesme anahtarı kullanın. Bunu
yapmamak elektrik şokuna yol açabilir.

 !DİKKAT
Ürün arızası durumunda emniyeti sağlamak üzere, aşırı sıcaklık
yükselmesini önlemek için ayrı bir hatta alarm yerleştirmek gibi
gerekli emniyet önlemlerini alın. Bir arıza, kontrolü engellerse,
büyük bir kaza meydana gelebilir.

 !DİKKAT
Ürünü demonte etmeyi, tamir etmeyi veya ürün üzerinde
değişiklik yapmayı denemeyin. Aksi takdirde, arıza, yangın veya
elektrik şoku meydana gelebilir.

 !DİKKAT
Vidaları, aşağıda verilen torklarla sıkın.
Gevşek vidalar, yanma veya arızaya neden olabilir.
E5ZN�SCT@S�500: 0,40 ile 0,56 N·m
E5ZN�SDL: 0,74 ile 0,90 N·m

 !DİKKAT
Tüm ayarları, ürünün kontrol hedefine uygun olarak yapın.
Ayarlar kontrol hedefine uygun olmazsa, ürün beklenmeyen bir
şekilde çalışabilir, bu da ürüne zarar verebilir veya kazalara
neden olabilir.

■ Uygulama ve Çalıştırma
Çevresel Önlemler

Emniyetli çalışmayı sağlamak için aşağıdaki noktalara dikkat edin.

1. Ürünü, belirtilen sıcaklık ve nem oranı aralıklarında kullanın ve
saklayın. Gerektiğinde ürünü (örn. fanlar kullanarak) soğuk
tutun.

2. Elektronik komponentlere veya PCB’nin dizgesine
dokunmayın. Ürünü kasadan tutun.

3. Isının düzgün şekilde dağılmasını sağlamak için, ürünün
etrafında boş alan bırakın. Ürünün havalandırma deliklerini
kapatmayın.

4. Nominal yük ile nominal güç besleme geriliminde kullanın.
5. Terminal bağlantısını yaparken kutupları doğru şekilde

bağlamaya dikkat edin.
6. Belirtilen boyuttaki kablo pabuçlu terminaller kullarak

kablolama yapın. (E5ZN�SCT@S�500: M3.0, genişlik 5,8 mm
maks.; E5ZN�SDL: M3.5, genişlik 7,2 maks.)

7. Çıplak kablolarla bağlantı yaparken aşağıdaki
spesifikasyonlara uygun kablo kullandığınızdan emin olun.
Güç besleme terminalleri: AWG 22 � 14
Diğer terminaller: AWG 28 � 16
(Açıkta kalan kısmın uzunluğu: 6 ile 8 mm)

8. Kullanılmayan terminallere birşey bağlamayın.
9. Besleme verildikten sonra 2 saniye içinde nominal gerilime

ulaşıldığından emin olun.
10. Isınma için 30 saniye bekleyin.
11. Ürünü güçlü, yüksek frekanslı gürültü yaratan ve şok dalgaları

yaratan cihazlardan mümkün olduğunca uzağa monte edin.
12. Kablo tertibatını, yüksek gerilim veya yüksek akım taşıyan güç

hatlarından ayrı tutun. Bu güç hatlarına paralel veya bunlarla
birlikte kablo bağlantısı yapmayın.

13. Kullanıcının gücü anında kapatabilmesi için switchler veya
devre kesiciler monte edin ve bunları gerektiği gibi belirtin.

14. Ürünü aşağıdaki yerlerde kullanmayın:
• Toz veya aşındırıcı gazlara maruz yerler (özellikle sülfür gazı

veya amonyak gazı)

• Donma veya yoğunlaşma olan yerler.

• Doğrudan güneş ışığına maruz yerler.

• Vibrasyon ve şoklara maruz yerler

• Su veya yağa maruz kalan yerler

• Doğrudan ısıtma cihazından yayılan ısıya maruz yerler

• Büyük sıcaklık değişimlerine maruz yerler

15. Terminal ünitesi, sıcaklık kontrol cihazından ayrıldığında,
kesinlikle elektriksel konponentlere dokunmayın veya sıcaklık
kontrol cihazına şok uygulamayın.

16. Ürünü temizlemek için solventler kullanmayın. Ticari alkol
kullanın.

17. Kablolama tamamlandığında, ısının düzgün şekilde
dağılmasını sağlamak için toz koruma etiketini çıkartın.

18. Sıcaklık kontrol cihazını terminal ünitesine bağlarken, sıcaklık
kontrol cihazının kenarındaki, terminal ünitesine yönelik olan
kancanın düzgün yerleştiğinden emin olun.

19. DIN rayını yatay olarak monte edin.

■ Doğru Kullanma

Çalışma Ömrü
Aşağıdaki sıcaklık ve nem oranı aralıklarında kullanın:
•Sıcaklık: �10 ile 55°C (yoğunlaşma veya buzlanma olmadan)
•Nem oranı: %25 ile %85
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Ürün bir kontrol panelinin içine monte edilirse, ürünün etrafındaki 
sıcaklık (kontrol panelinin etrafındaki sıcaklık değil) 55°C‘nin altında 
tutulmalıdır.
E5ZN gibi elektronik cihazlarda, çalışma ömrü, sadece röle 
tarafından gerçekleştirilen anahtarlama işlemlerinin sayısına bağlı 
değildir, dahili elektronik komponentlerin çalışma ömrü de 
belirleyicidir. Bu komponentlerin çalışma ömrü çevre sıcaklığına 
bağlıdır; çevre sıcaklığı yüksek ise ömürleri kısa olur, çevre sıcaklığı 
düşükse ömürleri uzun olur. Bu nedenle, ürünün çalışma ömrü, 
E5ZN’nin içini düşük sıcaklıkta tutarak uzatılabilir.
Çok sayıda ünite yan yana monte edilirse veya dikey olarak 
düzenlenirse, ortaya çıkan ısı üntelerinin iç sıcaklığının 
yükselmesine neden olabilir, bu da çalışma ömrünü kısaltır. Bu 
önlemek için, fanlar monte etmek gibi, ünitelerin soğutulmasını 
sağlayacak önlemler alın.
Öte yandan, terminallerin soğutulmadığından emin olun, aksi 
takdirde, doğru sıcaklık ölçümü mümkün olmaz.

Ölçüm Hassasiyeti
Kılavuz kabloları termokupllara uzatırken, kullanılan termokupl 
tipine uygun bir dengeleyici iletken kullanın.
Kılavuz kabloları platin dirençli termometrelere uzatırken, düşük 
dirençli kılavuz kablolar kullanın ve 3 kılavuz kablodaki direncin eşit 
olmasını sağlayın.
E5ZN’yi yatay olarak monte edin.
Önemli hatalar meydana gelirse, giriş kompanzasyonunun doğru 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Su Geçirmezlik
Koruma dereceleri aşağıda verilmiştir. Koruma dereceleri açıkça 
belirtilmeyen parçalar ve su geçirmezlik spesifikasyonları olmayan 
IP@0 derecesine sahip (@ 0 değildir) parçalar.
•Sıcaklık Kontrol Cihazı: IP00
•Terminal Ünitesi: IP00

Montaj ve Sökme
•Montaj rayı kullanarak monte etmek için, önce A parçasını

(aşağıya bakın) raya takın ve B parçasını aşağı ittirin.

•Sökmek için, düz uçlu bir tornavidayı C parçasına yerleştirin,
kancayı aşağıya çekin ve sonra E5ZN’nin alt kısmını yukarı çekin. 

•Kolay monte edip sökmek için, E5ZN’yi diğer cihazlardan en az
30 mm uzağa monte edin.

Not: Uyarılar ve E5ZN’yi kullanmak için gerekli diğer bilgiler için aşağıdaki kılavuza bakın: E5ZN Sıcaklık Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu
(Cat. No. H113).

Durdurucu
30 mm min.
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Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırması

■ GARANTİ
OMRON’un geniş garantisi, ürünün OMRON tarafından satıldığı tarihten itibaren bir yıl boyunca malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış
olduğunu belirtir.

OMRON, ÜRÜNLERİNİN İHLALSİZ, SATILABİLİR VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLMASI AÇISINDAN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ
BİR GARANTİ VERMEZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ALICI VEYA KULLANICI, ÜRÜNLERİN AMAÇLADIKLARI KULLANIM İÇİN
İHTİYAÇLARINA UYGUNLUĞUNU KENDİSİ BELİRLER. OMRON, TÜM DİĞER AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİLERİ REDDEDER.

■ SORUMLULUK 
SINIRLAMALARI

OMRON, SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL VEYA CİDDİ SORUMLULUĞA DAYANSA DA, ÜRÜNLERLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ ÖZEL,
DOLAYLI VEYA SONUÇLARI OLAN ZARARLAR, KAR KAYBI VEYA TİCARİ KAYIPLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. 

OMRON’un sorumluluğu hiçbir durumda, yükümlülüğe neden olan ürünün fiyatını aşmaz.

OMRON’UN İNCELEMESİ SONUCUNDA, ÜRÜNÜN DÜZGÜN KULLANILDIĞI, SAKLANDIĞI, MONTE EDİLDİĞİ VE BAKIMI YAPILDIĞI VE
KİRLENMEYE, KÖTÜ KULLANIMA, YANLIŞ KULLANIMA VEYA YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLERE VEYA TAMİRE MARUZ KALMADIĞI TESPİT EDİLMESİ
HARİCİNDE, OMRON ÜRÜNLERE YÖNELİK GARANTİ, ONARIM VEYA DİĞER TALEPLERLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Uygulama İle İlgili Konular

■ KULLANIMA UYGUNLUK
OMRON, müşterinin uygulamasındaki ürün kombinasyonu veya ürün kullanımı için geçerli olan standart, tüzük veya yönetmeliklere uygunluk
açısından sorumlu tutulamaz. 

Müşterinin talebi ile, OMRON ürünlerle ilgili değerleri ve kullanım sınırlamalarını belirleyen üçüncü şahıslara ait sertifikalar sağlayacaktır. Bu bilgi
tek başına, ürünün nihai ürün, makine, sistem ile birlikte kullanım için veya diğer uygulama veya kullanım için uygunluğunu tam olarak belirlemek
için yeterli değildir.

Aşağıda, özel dikkat verilmesi gereken uygulamaların bazı örnekleri verilmiştir. Burada, ürünün tüm muhtemel kullanım alanlarının ayrıntılı
listesini vermek amaçlanmamıştır ve bu liste, belirtilen kullanım alanlarının ürünler için uygun olduğu anlamı taşımamaktadır.

•Dış mekanlarda kullanım, potansiyel kimyasal kirlenme içeren kullanımlar veya bu katalogda belirtilmeyen şartlar veya kullanımlar.
•Nükleer enerji kontrol sistemleri, içten yanmalı sistemler, raylı sistemler, havacılık sistemleri, tıbbi cihazlar, eğlence makineleri, araçlar,

emniyet cihazları ve ayrı endüstriyel veya idari yönetmeliklere tabi olan kurulumlar.
•İnsan hayatına ve mallara karşı risk oluşturan sistemler, makineler ve cihazlar. 
Ürünlerle ilgili tüm yasakları öğrenin ve bunlara uyunuz.

TÜM SİSTEMİN RİSKLERE GÖRE TASARLANDIĞINDAN VE OMRON ÜRÜNLERİNİN TÜM CİHAZLAR VEYA SİSTEMİN AMAÇLANAN KULLANIMI
İÇİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİP MONTE EDİLDİĞİNDEN EMİN OLMADAN, ÜRÜNLERİ, İNSAN HAYATINA VEYA MALLARA KARŞI
CİDDİ RİSK OLUŞTURAN BİR UYGULAMA İÇİN KULLANMAYIN.
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Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle, bu kitapçıkta belirtilen özellikler haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.

Cat. No. H116-TR1-02A
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Omron Electronics Ltd 
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www.omron.com.tr 
info.tr@eu.omron.com


