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ruje dwa typy podstawek, ktÛre
moøna ze sob¹ ³¹czyÊ na szynie:
Master i†Slave. DziÍki temu rozwi¹-
zaniu wykonanie zestawu regulacyj-
nego o†maksymalnej liczbie 32 ka-
na³Ûw pomiarowych z†niezaleønymi
wyjúciami jest bardzo proste, ponie-
waø wystarczy zestawienie na jednej
szynie DIN odpowiedniej liczby mo-
du³Ûw E5ZN ulokowanych w†pod-
stawkach, z†ktÛrych jedna (tylko!)
musi byÊ typu Master. Jej zadaniem
jest dostarczenie zasilania do wszys-
tkich modu³Ûw regulacyjnych oraz
zapewnienie im dostÍpu do wspÛl-
nej magistrali komunikacyjnej RS485
(protokÛ³ CompoWay/F).

ObecnoúÊ w†ofercie firmy Omron prezentowanego

w†artykule urz¹dzenia jest oczywista: modu³owe regulatory

temperatury to jeden z†pierwszych obszarÛw automatyki

zaanektowany przez firmÍ Omron. DziÍki zastosowaniu

zaawansowanej elektroniki regulator oznaczony symbolem E5ZN

pomimo niewielkich wymiarÛw doskonale nadaje siÍ do

stosowania takøe w†duøych systemach regulacyjnych, nie

trac¹c przy tym zalet urz¹dzenia niemal ìdomowegoî.

Regulatory E5ZN s¹ zbudowane
z†dwÛch niezaleønie programowa-
nych blokÛw (kana³Ûw - rys. 3) wy-
posaøonych w†jednakowy zestaw
funkcji m.in. podwÛjne wejúcie ana-
logowe, z†ktÛrych jedno s³uøy do
do³¹czenia czujnika temperatury,
drugie natomiast moøna wykorzystaÊ
do do³¹czenia cewki transformatora
pr¹dowego. Za jego pomoc¹ jest
sprawdzana poprawnoúÊ pracy obci¹-
øenia sterowanego przez sterownik.
Charakterystyka przejúciowa i†czu-
³oúÊ obwodÛw czujnikowych jest
programowana, dziÍki czemu regula-
tor moøe wspÛ³pracowaÊ z†czujnika-
mi termoz³¹czowymi typÛw: K, J, T,
E, L, U, N, R, S, B, termistorami
platynowymi Pt100 i†JPt100 oraz
bezstykowym czujnikiem temperatu-
ry ES1A. W†przypadku koniecznoúci
zastosowania niestandardowego czuj-
nika temperatury istnieje moøliwoúÊ
do³¹czenia go do wejúcia liniowego
o†zakresie dopuszczalnych napiÍÊ
wejúciowych 0..50mV. Kaødy modu³
E5ZN wyposaøono w†jedno wejúcie
uniwersalne, za pomoc¹ ktÛrego
moøna zdalnie zmieniaÊ wartoúÊ za-
dan¹ na jedn¹ z†wczeúniej zaprogra-

Zaskakuj¹ca jest konstrukcja me-
chaniczna regulatora, sk³ada siÍ on
bowiem z†dwÛch czÍúci: podstawki
z†zaciskami úrubowymi i†bocznymi
z³¹czami (rys. 1), przystosowanej do
montaøu na szynie DIN i†niewielkie-
go regulatora zatrzaskiwanego
w†podstawce (rys. 2). Producent ofe-

Rys. 1. Rys. 2.
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mowanych lub - w†zaleønoúci od
konfiguracji wejúcia - zatrzymywaÊ
i†uruchamiaÊ regulator.

Ze wzglÍdu na niewielkie wymia-
ry regulatorÛw w†ich wnÍtrzu nie
zintegrowano elementÛw bezpoúred-
nio steruj¹cych obwodami mocy (np.
przekaünikÛw). Regulatory wyposa-
øono w†separowane galwanicznie
wyjúcia tranzystorowe NPN lub PNP,
dostÍpne s¹ takøe wersje z†wyjúcia-
mi napiÍciowymi (12V/21mA). Tak-
øe na separowanych galwanicznie
wyjúciach uniwersalnych moøna wy-
braÊ ich polaryzacjÍ, przy czym ko-
lektory lub emitery tranzystorÛw
wyjúciowych s¹ ze sob¹ wewnÍtrznie
po³¹czone. Wyjúcia uniwersalne s¹
najczÍúciej wykorzystywane do syg-
nalizowania stanÛw alarmowych,
ktÛrych znaczenie moøna oczywiúcie
zaprogramowaÊ. Producent zapowia-
da wdroøenie do produkcji sterow-
nikÛw wyposaøonych w†wyjúcia pr¹-
dowe 4..20mA.

Wyposaøenie sygnalizacyjno-re-
gulacyjne regulatorÛw E5ZN produ-

Rys. 3.
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cent ograniczy³ do minimum, w†je-
go sk³ad wchodz¹: dwa nastawniki
obrotowe i†7†diod LED. MiÍdzy in-
nymi z†tego powodu programowa-
nie i†monitorowanie stanu regula-
torÛw trzeba wykonaÊ ìz zew-
n¹trzî, co moøna zrealizowaÊ na
dwa sposoby:
- przez do³¹czenie ich do kompute-
ra (przez konwerter RS232/RS485)
z†uruchomionym odpowiednim op-
rogramowaniem,

- wykorzystuj¹c modu³ E5ZN-SDL,
ktÛry jest w†pe³ni funkcjonalnym
panelem operatorskim, do³¹czonym

do zespo³u sterownikÛw za pomo-
c¹ magistrali RS485 (rys. 4).
DziÍki zastosowaniu w†prezento-

wanych regulatorach mikroproceso-
rowej jednostki centralnej istnieje
moøliwoúÊ definiowania i†modyfiko-
wania wszystkich istotnych nastaw
procesu regulacji (offset, histerezy
alarmÛw, zmiana wspÛ³czynnika
przetwarzania liniowego, szybkoúÊ
wzrostu lub zmniejszania siÍ tem-
peratury), jest moøliwe takøe okreú-
lenie trybu regulacji: PID lub ON/
OFF. Regulator wyposaøono w†fun-
kcjÍ autodostrajania, dziÍki czemu

Rys. 4.

parametry procesu regulacji s¹ op-
tymalnie dobierane przez regulator
do zmieniaj¹cych siÍ warunkÛw
pracy.

Regulatory E5ZN wyposaøono
takøe w†kilka rzadko spotykanych
funkcji, ktÛre u³atwiaj¹ wykorzysty-
wanie ich w†rozbudowanych syste-
mach steruj¹cych zawieraj¹cych
wiele po³¹czonych ze sob¹ regula-
torÛw. Pierwsz¹ z†nich jest moøli-
woúÊ odczytania przez jednostkÍ
nadrzÍdn¹ (poprzez interfejs RS485)
aktualnej wartoúci temperatury regu-
lowanego obiektu, jednoczeúnie we
wszystkich sterownikach (funkcja
PV Hold). Drug¹ interesuj¹c¹ funk-
cj¹ jest moøliwoúÊ zast¹pienia lokal-
nego czujnika temperatury do³¹czo-
nego do wejúcia analogowego zdal-
nym czujnikiem wyposaøonym
w†interfejs RS485.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Prezentowane w†artykule urz¹-
dzenia dostarczy³a firma Omron, tel.
(0-22) 645-78-60, www.omron.com.pl.


