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Omron este cel mai mare 
furnizor global de regulatoa-
re de temperaturã. Compania 
a fost întotdeauna în frunte în 
privinþa inovaþiilor tehnolo-
gice. În urmã cu câþiva ani, 
Omron a a oferit clienþilor sãi 
unul dintre cele mai luminoa-
se afiºaje disponibile, pe ba-
za unei tehnologii de vârf, 
LCD retroiluminat. În urmã 
cu doi ani, aceeaºi companie 
a fost prima care a introdus 
un afiºaj la care se putea  
modifica culoarea în funcþie 
de dorinþa utilizatorului.

E5CN a fost primul regulator de tempe-
raturã care a oferit un afiºaj LCD retroilu-
minat de înaltã claritate, în douã culori, cu 
tehnologie de modificare a culorii, în 
format 1/16 DIN. În prezent, Omron a 
trecut la urmãtorul nivel în ceea ce 
priveºte cel mai bine vândut regulator din 
lume, prin îmbunãtãþirea claritãþii ºi 
rezoluþiei, cu un afiºaj al valorii de proces 
(PV) în trei culori.

Afiºajul lui E5CN aratã nu numai valoa-
rea procesului cu cifre mari, de 11 mm, ci 
are ºi o matrice tricolorã retroiluminatã 
care genereazã culoarea roºie, verde 
sau portocalie. Aceste culori pot fi confi-
gurate sã aparã în cazul unor situaþii 
precum un caz de alertã sau o avertizare 
de ieºire din bandã. De asemenea, 
acestea pot fi setate sã realizeze o sepa-
rare uºoarã a buclelor sau proceselor. 
Acest lucru conferã operatorului cea mai 
clarã indicaþie a stãrii procesului, chiar ºi 
de la  distanþã. 

Noul E5CN este setat sã realizeze 
performanþa maximã de reglare ºi 
datoritã algoritmului unic de tip 2-PID, o 
tehnologie complexã, dezvoltatã de  
Omron. Aceastã funcþie specialã permite 
regulatorului sã dea un rãspuns adecvat 
la interferenþe ºi sã adapteze indepen-
dent viteza de reacþie la modificãri ale 
valorii prescrise, cu ajutorul unui singur 
parametru de reglare. Regulatoarele de 
temperaturã Omron sunt programate din 
fabricã astfel încât sã rãspundã cu 
suprareglare minimã pentru majoritatea 
aplicaþiilor de încãlzire. Avantajele includ 
timpi mai mici de pornire a producþiei ºi un 
control mult mai stabil al temperaturii, 
ceea ce conduce la produse de o calitate 
mai bunã. Cel mai mare avantaj este însã 
cã utilizatorul nu trebuie sã întreprindã 
nici o acþiune specialã, tehnologia încor-
poratã a regulatorului face totul!

 Afiºare îmbunãtãþitã 

Performanþe excelente de  reglare 

Protecþia la nivel înalt a maºinilor

Conectivitate sporitã 

Noile regulatoare E5CN includ funcþii 
inovatoare, dintre care multe au fost 
dezvoltate pe baza observaþiilor clienþilor 
din întreaga lume. Acestea cuprind 
monitorul unic trifazic de încãlzire, care 
verificã elementele configurate la o 
alimentare trifazicã în ceea ce priveºte 
erorile. Monitorul pentru scurtcircuit cu 
releu static (SSR) a fost dezvoltat ca 
urmare a necesitãþii unei indicaþii imediate a 
erorii, deoarece aceasta poate avea 
rezultate foarte dãunãtoare. În unele 
aplicaþii, un caz prevãzut de alertã poate 
apãrea în timpul începerii sau derulãrii unui 
proces. Acesta este clasat ca o alertã de 
interferenþe, iar pentru a îl ajuta pe operator 
sã recunoascã o astfel de alertã, noul E5CN 
cuprinde o opþiune de temporizare, astfel 
încât alarma va deveni activã numai dacã 
situaþia persistã dupã un anumit interval de 
timp care poate fi definit. 

Funcþia de protocol Modbus ºi Compo-
way/F a lui E5CN reprezintã un software 
care poate fi configurat pentru a spori 
posibilitãþile de conectare. Acesta simplificã 
integrarea E5CN în sistemele existente, iar 
cu comunicaþia serialã de mare vitezã de 
pânã la 38.400 bps, oferã oportunitãþi mai 
rapide de actualizare. De asemenea, 
Omron a creat SMART Active Parts,  care  
reprezintã  module de program simple, care

pot fi utilizate împreunã cu automatele 
programabile ºi interfeþele om-maºinã 
Omron pentru a oferi un mod simplu de 
configurare, setare ºi monitorizare a 
regulatoarelor conectate. 

 
Panoul frontal al E5CN este etanºat la 
IP66, iar împreunã cu tastele sale plate, 
îl fac potrivit pentru aplicaþii în care 
regulatorul este spãlat frecvent cu 
cantitãþi mari de apã, cum ar fi industria 
alimentarã, a bãuturilor ºi cea 
farmaceuticã. Pentru aplicaþii simple de 
tratament termic ºi pentru cuptoare, 
care necesitã o contorizare elementarã, 
o reþetã în douã etape a fost inclusã 
pentru a realiza o rampã ºi un palier. La 
sfârºitul procesului, utilizatorul poate 
alege sã continue cu valoarea prescrisã 
finalã, sau sã încheie ºi sã rãceascã la 
temperatura camerei cu un contact 
auxiliar local pentru a indica terminarea 
procesului. În scopul prevenirii oricãrei 
intervenþii neautorizate, E5CN are 
funcþii de siguranþã suplimentare 
precum introducerea parolei definite de 
cãtre utilizator ºi mascarea parame-
trilor. Astfel, operatorul are acces numai 
la acei parametri pe care clientul îi 
considerã necesari. Structura modularã 
a E5CN face posibilã adãugarea 
uºoarã a interfeþelor de comunicaþie, 
alarmelor, intrãr i lor ºi  ieºir i lor 
suplimentare pentru evenimente, într-o 
etapã ulterioarã, fãrã a mai fi nevoie sã 
se investeascã într-un nou instrument. 

Aplicaþii posibile

treaptã interferenþã Reglarea 2-PID este încorpo-
ratã în toate regulatoarele de 
temperaturã Omron. Utiliza-
torii trebuie doar sã porneas-
cã regulatorul, sã foloseascã 
funcþiile speciale AT sau ST ºi 
vor obþine rapid cea mai bunã 
reglare din lume! 

Fiecare model din seria E5CN, printr-o 
intrare de senzor sau semnal PLC, poate 
detecta introducerea materialului în proces, 
permiþând astfel regulatorului sã anticipeze 
interferenþele ce apar cu aceastã ocazie ºi 
sã acþioneze în mod adecvat.

Omron oferã o gamã completã de produse 
în domeniul reglãrii de temperaturã:

Regulatoare foarte 
foarte performante 
de tip multibuclã, 
programabile, din 

seria E5_R

Aplicaþii software 
dedicate, pentru 
parametrizare ºi 

monitorizare 
temperaturã

Regulatoare 
economice, 
E5CSV ºi 

modulare, E5ZN

O gamã largã de 
reee statice 

pentru comanda 
elementelor de 

încãlzire

Termocuple, termorezistenþe 
ºi senzori fãrã contact (IR)
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