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Producent zadba³ o†zapewnie-
nie duøej uniwersalnoúci swoich
regulatorÛw, dziÍki czemu ich ob-
wody wejúciowe s¹ przystosowane
do wspÛ³pracy z†wieloma rodzaja-
mi czujnikÛw temperatury. I†tak,
moøna stosowaÊ czujniki platyno-
we Pt100 i†JPt100, czujniki termo-
parowe typÛw: J, K, L, E, T, U,
N, R, S†i†B, a†takøe (w niektÛrych
wersjach) PLII. MoøliwoúÊ wybra-
nia typu czujnika pozwala pokryÊ
szeroki zakres temperatur (od -200
aø do +1800oC).

Alternatyw¹ dla standardowych
czujnikÛw temperatury, zw³aszcza
w†przypadku duøej odleg³oúci po-
miÍdzy czujnikiem i†regulatorem,
mog¹ byÊ modu³y z†konwerterami
t/U lub t/I. WiÍkszoúÊ modeli re-
gulatorÛw prezentowanych w†arty-
kule ma wbudowany przetwornik
A/C z†wejúciami pr¹dowymi i†na-
piÍciowymi, w†zwi¹zku z†czym
bez problemu wspÛ³pracuj¹ z†taki-
mi konwerterami. W†niektÛrych
aplikacjach przydatna moøe siÍ
okazaÊ takøe moøliwoúÊ wspÛ³pra-

W†artykule skupimy siÍ na pre-
zentacji nieco bardziej rozbudowa-
nych funkcjonalnie urz¹dzeÒ, zwa-
nych czÍsto regulatorami proceso-
wymi. Zrezygnujemy natomiast
z†prezentacji prostych regulatorÛw
temperatury, ktÛre opisywaliúmy
juø na ³amach Elektroniki Prak-
tycznej.

W†ofercie firmy Omron znajduje
siÍ kilka rodzin regulatorÛw tempe-
ratury, rÛøni¹cych siÍ miÍdzy sob¹
moøliwoúciami (i†w†zwi¹zku z†tym
docelowymi aplikacjami), a†takøe -
co czasami ma duøe znaczenie
praktyczne - obudowami. Zgodnie
z†ustalonymi w†przemyúle standar-
dami regulatory produkowane przez
firmÍ Omron s¹ oferowane w†obu-
dowach o†standardowych wymia-
rach, zgodnych z†normami DIN.
Urz¹dzenia z†rodzin E5CK/EK/AK
i†E5ER/AR s¹ przystosowane do
montaøu w†p³ytach czo³owych, na-
tomiast urz¹dzenia z†rodziny E5ZN
s¹ przystosowane do montaøu na
typowej, 13-milimetrowej szynie
DIN.

Jednym z†najpopularniejszych
zastosowaÒ systemÛw

automatyki jest regulacja
temperatury. Rosn¹ce
wymagania stawiane
systemom regulacyjnym

wymuszaj¹ na producentach
stosowanie w†produkowanych
urz¹dzeniach coraz bardziej
zaawansowanych rozwi¹zaÒ,
ktÛre juø dawno wykraczaj¹

poza proste w³¹czanie
i†wy³¹czanie urz¹dzeÒ

wykonawczych.
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cy regulatorÛw z†bezstykowymi,
podczerwonymi czujnikami tempe-
ratury (np. ES1A) - ta opcja jest
dostÍpna tylko w†niektÛrych mo-
delach regulatorÛw. Takøe obwody
wyjúciowe regulatorÛw moøna ³at-
wo dobraÊ do wymagaÒ aplikacji.
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Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów
udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

W†zaleønoúci od potrzeb moøna
zastosowaÊ regulatory z†wyjúciami
przekaünikowymi, z†wyjúciem SSR
(przekaünik pÛ³przewodnikowy),
wyjúciami tranzystorowymi, a†tak-
øe wyjúciami liniowymi (pr¹dowy-
mi i†napiÍciowymi). Regulatory
wyposaøono takøe w†system kont-
roli poprawnoúci pracy urz¹dzenia
wykonawczego (np. grza³ki) - HBA
(Heater Burnout). Za pomoc¹ spe-
cjalnego transformatora jest moni-
torowane natÍøenie pr¹du p³yn¹-
cego w†obwodzie zasilania grza³-
ki i†w†przypadku jego zbyt duøej
lub zbyt ma³ej wartoúci regulator
sygnalizuje zaistnia³¹ nieprawid-
³owoúÊ. Tryby pracy wyjúÊ moø-
na programowaÊ, dziÍki czemu
zarÛwno prÛg ich zadzia³ania,
jak i†sposÛb pracy (grzanie/ch³o-
dzenie) uøytkownik ustala samo-
dzielnie.

Ogromne znaczenie producent
po³oøy³ na unowoczeúnianie i†au-
tomatyzacjÍ konfiguracji procesu
regulacji. Spowodowa³o to wpro-
wadzenie do sprzedaøy regulato-
rÛw wyposaøonych w†procesor lo-
giki rozmytej (Fuzzy Logic), a†tak-
øe precyzyjne i†bardzo odporne na
zak³Ûcenia, podwÛjne regulatory
PID. Wszystkie modele maj¹ takøe
funkcjÍ samouczenia, dziÍki ktÛrej
parametry PID mog¹ byÊ automa-
tycznie dobierane przez regulator.

W†zaleønoúci od wersji, urz¹-
dzenia s¹ wyposaøone w†rÛøne pa-
nele uøytkownika. Zastosowano
w†nich jedno- lub dwukolorowe
wyúwietlacze LED oraz klawiatury,
za pomoc¹ ktÛrych uøytkownicy
mog¹ sterowaÊ prac¹ regulatorÛw
oraz programowaÊ je. DziÍki boga-
tym moøliwoúciom konfiguracyj-
nym, uøytkownik moøna m.in.
skalowaÊ wyúwietlane wyniki po-
miarÛw, a†takøe rÍcznie ustawiaÊ
parametry pracy regulatora (np.
parametry regulacji PID). Paramet-
ry te moøna zadawaÊ takøe zdal-
nie, za pomoc¹ interfejsu szerego-
wego (RS232 i/lub 485). Zdaln¹
konfiguracjÍ u³atwia oprogramowa-

Nadzór pracy wtryskarki tworzyw
sztucznych.

Kontrola pracy zgrzewarki do
opakowań foliowych.

Automatyzacja pieców piekarni−
czych.

Sterowanie pracą pieca
lutowniczego do lutowania
rozpływowego.

Przyk³adowe zastosowania regulatorów procesowych firmy Omron:

nie SysConfig, ktÛre producent
udostÍpnia bezp³atnie (http://
oeiweb.omron.com/techsupport-
downloads2.shtm).

Z†tego krÛtkiego przegl¹du wy-
nika - mam nadziejÍ - jeden
wniosek: moøliwoúci wspÛ³czes-
nych regulatorÛw temperatury s¹
tak duøe, øe nazywanie ich ìregu-
latorami procesÛwî jest jak najbar-
dziej na miejscu i†dobrze oddaje
ogrom moøliwoúci oferowanych
przez te urz¹dzenia uøytkowni-

kom. RozwÛj technologii powodu-
je jednoczeúnie , øe wydatne
zwiÍkszenie moøliwoúci urz¹dzeÒ
nie znajduje podobnego odbicia
w†cenie, co z†pewnoúci¹ cieszy
uøytkownikÛw.
Andrzej Gawryluk, AVT


