
Presun regulátorov teploty z èelného panela
do vnútra rozvádzaèa

Zvy�ovaním nasadzovania zobrazovacích terminálov a riadiacich
systémov PLC alebo PC sa výrazne mení i forma nasadzovania
regulátorov teploty. Zobrazovací terminál dovo¾uje navrhnú� �pria-
te¾ské� rozhranie èlovek � stroj, ktoré mô�e by� ve¾mi intuitívne,
preh¾adné èi názorné. V prípade regulátorov teploty sa prostred-
níctvom zobrazovacieho terminálu nastavujú jednotlivé po�adova-
né teploty a zobrazujú sa merané teploty. Zvlá�� dôle�itou vlast-
nos�ou tejto koncepcie je i zní�enie pravdepodobnosti chybného
nastavenia procesu èlovekom. Keï�e rozhranie èlovek � stroj tvo-
rí zobrazovací terminál, nie je nutné zabudováva� regulátory
na ovládací panel, ale je mo�né da� ich do vnútra rozvádzaèa.

E5ZN � nový �tandard v regulátoroch
zabudovate¾ných do rozvádzaèa

Klasický regulátor je navrhnutý na zabudovanie do otvoru, vy-
strihnutého v paneli, a to prostredníctvom pripájacích svoriek
zo zadnej strany regulátora. Táto kon�trukcia, samozrejme, neve¾-
mi vyhovuje montá�i do rozvádzaèa. Firma OMRON sa rozhodla
navrhnú� nový rad regulátorov teploty E5ZN, urèený na zabudova-
nie do rozvádzaèa na DIN li�tu. Samotný regulátor sa zasúva do pä-
tice so skrutkovými svorkami, èo urých¾uje montá� vodièov v roz-
vádzaèi.

Ka�dý modul regulátora E5ZN je vybavený rozhraním RS 485 na
sériovú komunikáciu s PLC alebo PC. Ka�dá pätica má zabudova-
nú zbernicu na jednoduché prepojenie signálov sériovej komuni-
kácie a napájania do v�etkých jednotiek. Pomocou tejto zbernice
sa mô�e pospája� viacero jednotiek do spoloèného bloku reguláto-
rov, prièom sa výrazne zredukuje poèet vodièov a èasová nároènos�
zapojenia. A� 16 jednotiek je mo�né spoji� na vytvorenie mnohos-
luèkového bloku regulátorov. Keï�e ka�dá jednotka obsahuje dve
regulaèné sluèky, pri ich spojení sa vytvorí ¾ahko a rýchlo flexibil-
ný systém s maximálne 32 regulaènými sluèkami.

Jednotka regulátora je vtesnaná do kompaktnej krabièky so �írkou
iba 22,5 mm. To znamená podstatné �etrenie miesta na montá�-
nom paneli rozvádzaèa.
Najpopulárnej�í roz-
merový formát 1/16
DIN vy�aduje

zástavbovú �írku 48 mm. Dve jednotky E5ZN obsadzujú iba 45 mm
�írky, tak�e 4 regulaèné sluèky zaberú men�iu montá�nu �írku ne�
jednosluèkový konvenèný regulátor formátu 1/16 DIN.

Regulátor E5ZN má v�estranné pou�itie. Mô�e by� pou�itý v re�i-
me kúrenia, chladenia, ako aj v re�ime kúrenie/chladenie. Vïaka
sériovému spojeniu s riadiacim systémom, E5ZN pracuje aj ako re-
gulátor iných velièín � tlak, podtlak, prietok atï.

Distribuované alebo centralizované riadenie

Regulátory E5ZN od firmy OMRON ponúkajú dve rie�enia v jed-
nom: distribuované a centralizované riadenie teplôt. Preto�e E5ZN
majú komunikaènú linku RS 485, dajú sa rozmiestni� individuálne
po jednotlivých èastiach aplikácie, práve tam, kde je potrebná re-
gulácia. Vzdialenos� medzi snímaèom a regulátorom je malá, po-
dobne aj vzdialenos� medzi regulátorom a akèným èlenom. Na RS
485 sa napája iba dvojvodièovým káblom. Touto metódou sa zre-
dukuje då�ka prepojení, èo zní�i finanènú nároènos� na kabelá�,
najmä pri potrebe drahých kompenzaèných vedení a zároveò sa
minimalizuje èasová nároènos� práce.

Druhou metódou je centralizované riadenie. Regulátor E5ZN tre-
ba prepnú� do modu, keï sa mu meraný (procesný) údaj poskytu-
je nie priamo cez hardvérový vstup, ale po komunikaènej linke.
Snímaèe sa pripájajú cez I/O karty do PLC.

Spolupráca regulátora E5ZN s PC alebo PLC

Keï�e E5ZN komunikuje cez linku RS 485, je ¾ahko pripojite¾ný
k ¾ubovo¾nému systému PLC alebo PC, ktoré disponujú vo¾ným
rozhraním RS 485.

Riadiace systémy OMRON zabezpeèujú
komunikáciu s regulátormi E5ZN softvérovo
alebo hardvérovo. Softvérové rie�enie komunikácie vyu�íva �peci-
álnu in�trukciu �protokol makro�. Jej parametrom je len èíslo prí-
kazu a zaèiatok tabu¾ky vysielaných èi prijímaných údajov pod¾a
charakteru príkazu. Vyslanie a príjem údajov pod¾a protokolu
E5ZN si u� zabezpeèí riadiaci systém automaticky sám.
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Hardvérové rie�enie komunikácie s E5ZN sa vyu�íva hlavne pri
tých PLC, ktoré nemajú implementovanú spomínanú in�trukciu
� protokol makro, ale nie je to podmienka. V tom prípade sa do sé-
riového rozhrania na PLC pripojí �peciálny prevodník CIF 21. Ten
nielen�e prevádza rozhranie na RS 485, ale autonómne uskutoè-
òuje aj vysielanie a príjem údajov medzi PLC a jednotlivými regu-
látormi E5ZN, pripojenými na spoloènú linku RS 485.

Samostatná èinnos�

Regulátory E5ZN pracujú aj bez pripojenia na riadiaci systém.
K regulátorom je mo�né po linke RS 485 pripoji� nastavovaciu a
zobrazovaciu jednotku. Jednotka má èelný rozmer 48 x 48 mm a
pou�íva sa na èítanie, nastavovanie alebo menenie v�etkých para-
metrov vo v�etkých pripojených sluèkách. Blokovými príkazmi je
mo�né naèíta� v�etky parametre zo v�etkých sluèiek do internej
pamäte zobrazovacej jednotky, a následne ich prekopírova� do ïal-
�ích jednotiek regulátorov. Nastavovacia a zobrazovacia jednotka
mô�e by� montovaná buï do vnútra rozvádzaèa na DIN li�tu, alebo
mô�e by� vlo�ená do èelného panela.

Nastavovanie 
a monitorovanie z PC

V záujme ¾ahkého, intuitívneho a pohodlného
nastavovania, ako aj monitorovania paramet-
rov ka�dej sluèky z osobného poèítaèa PC,
firma OMRON ponúka softvérový balík, na-
zvaný SysConfig. Vzdialené monitorovanie
parametrov E5ZN je implementované i vo vi-
zualizaènom softvéri Cx-Supervisor.

Zhrnutie základných èàt regulátora E5ZN
� Navrhnutý pre zabudovanie do rozvádzaèa na DIN li�tu.
� �írka jednotky regulátora iba 22,5 mm.
� Regulácia PID + dopredná väzba alebo regulácia ON/OFF.
� Èinnos�: kúrenie, chladenie, ale aj kúrenie/chladenie.
� Rýchle zapojenie vodièov na pätici so skrutkovými svorkami.
� Bus-konektor zabudovaný v pätici.
� Nastavovacia a zobrazovacia jednotka pre samostatnú èinnos�.
� Komunikácia RS 485.
� Prepojenie a� 16-tich jednotiek obsahujúcich a� 32 sluèiek.
� Intuitívne programovacie menu.
� Pou�ívate¾sky priate¾ský programovací softvér.
� Distribuované alebo centralizované riadenie.
� Flexibilná konfigurácia.
� Mo�nos� zadávania procesných hodnôt dia¾kovo, cez RS 485.
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