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CX-Thermo Destek Yazılımı Ver. 1.0

EST2
E5CN ve E5ZN-serisi sıcaklık kontrol 
cihazları için kolay ayar, online veri 
kaydetme ve gerçek zaman izleme için 
destek yazılımı.
• Parametre ayarlamak için gereken işi azaltarak parametreleri 

kişisel bir bilgisayardan yaratma, düzenleme ve toplu yüklemeyi 
sağlar. 

• Online izlemeyi destekler: 
Aynı anda 31 sıcaklık kontrol cihazlarına kadar veri izlenebilir.
(Sıcaklık kontrol cihazları aynı seriden olmalıdır.)

• Kullanılmayan parametreleri saklamak için (yalnızca E5CN) 
parametrelerin maskelenmesini destekler 

Sipariş Bilgisi

■ Model Listesi

Not: E5CN Sıcaklık kontrol cihazlarının (Mart 2004’te ya da daha erken üretilenler.) eski modelleri desteklenmez.

Özellikler

Not: 1. Bu fonksiyon, kullanılmayan parametreleri gizler. Parametre maske ayarları bilgisayardan sadece E5CN’ ye yazılır (sadece yeni E5CN 
modelleri)

2. Basit veri kaydı, ayarlama sırasında yaklaşık iki saatlik veri kaydı sağlar. Devamlı veri toplama için, verinin toplanabileceği zaman, kişisel 
bilgisayarın donanım özelliklerine bağlıdır (harddiskteki hafıza kapasitesi ve mevcut boşluk) 
Veri toplama, çalıştırma koşullarına bağlı olarak ayar girme aralığı boyunca mümkün olmayabilir (kişisel bilgisayar işlem hızı, band hızı, 
parametre sayısı, haberleşme tekrar denemesi, vs). Bu durumda, veri, kullanım alanı için, en kısa toplama aralığında toplanır.

3. E5CN Sıcaklık kontrol cihazlarının (Mart 2004’te ya da daha erken üretilenler.) eski modelleri desteklenmez.

İsim Model
CX-Thermo Destek Yazılımı EST2-2C-MV1

Temel 
fonksiyonlar

Offline Parametreleri yaratma, değiştirme ve saklama
(Bazı parametreler sıcaklık kontrol cihazında ayarlanmalıdır. Bu parametreleri ayarlamak için tuşları ve switchleri 
kullanın.)

Online Parametreleri yükleme ve indirme
Diğer fonksiyonlar, işlem sırasında parametreleri düzenlemeyi, parametre maskelerini (Bkz not 1), çalıştırma 
açıklamalarını göndermeyi, trend izlemeyi ve basit veri girmeyi kapsar (Bkz not 2). 

Uyumlu 
cihazlar

Sıcaklık 
kontrol cihazları

E5CN (yeni modeller) (Bkz not 3.), E5ZN

Kişisel 
bilgisayar 
sistemi 
için 
gerekenler

CPU 300 MHz min.
OS Windows 2000 ya da XP
Hafıza 128 MB min.
Harddisk 650 MB min. mevcut yer
CD-ROM Bir CD-ROM sürücüsü
İzleme SVGA (800 × 600). Tavsiye edilen: XGA (1024 × 768), yüksek renk (16 bit) min.
Haberleşme 
portları

• RS-232C girişi, COM1 ile COM8
• E58-CIFQ1 kullanılırsa (yalnızca E5CN) USB girişi kullanılabilir.
• K3SC kullanılırsa, USB girişi kullanılabilir. E5CN’ye bağlantı, sadece haberleşme fonksiyonlu modeller için 

desteklenmiştir. 
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Not: Bu katologdaki ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da tescilli markalarıdır.

Tüm E5CN parametrelerini kopyalamak için Destek Yazılımı mevcuttur.
ThermoMini Parametre Kopyalama Yazılımı ücretsiz olarak sağlanır.

Fonksiyonlar:
• E5CN’ deki tüm parametreleri kişisel bilgisayara indirme 
• Kişisel bilgisayardaki tüm parametreleri E5CN’ ye yükleme
• Yüklenmiş veriyi kişisel bilgisayarda saklama ve CSV dosyası olarak çıktı alma

Not: Parametre ayarlarını değiştirme ve izleme desteklenmez.

Detaylı bilgi için OMRON temsilcinizle irtibata geçin.

Uyumlu Sıcaklık Kontrol Cihazları:
• E5CN   (Yeni modeller)

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle, bu kitapçıkta belirtilen özellikler haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.
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TÜRKİYE
Omron Electronics Ltd 
Altunizade Kısıklı Caddesi No:2 A-blok Kat: 2
34662 Üsküdar - İSTANBUL
Tel: +90 216 474 00 40 Pbx
Fax: +90 216 474 00 47 
www.omron.com.tr 
info.tr@eu.omron.com

• Bu katalogda verilen uygulama örnekleri sadece referans içindir. Kullanmadan önce ekipmanın fonksiyon ve güvenliğini kontrol edin.
• Sistemin tümüyle riskleri bertaraf etmek amacıyla planlanmış olduğundan ve OMRON ürünlerinin doğru oranlanmış ve tüm ekipman ya da sistem dahilinde kullanım amacına yönelik olarak 

kurulduğundan emin olmadan, ürünleri, nükleer enerji kontrol sistemleri, demiryolu sistemleri, havayolu sistemleri, tıbbi malzeme, eğlence makineleri, araçlar, güvenlik donanımı gibi özel 
güvenlik gereksinimleri gerektiren uygulamalar ya da can ve mal kaybına sebep olabilecek ciddi riskler içeren diğer uygulamalar için kullanmayın.


