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 Omron jest aktywnym innowatorem w dziedzinie 

kontroli temperatury od momentu wprowadzenia na 

rynek swojego pierwszego regulatora temperatury w 

roku 1967. Przez wszystkie lata aż do dzisiaj sposoby 

kontroli temperatury rozwijały się dynamicznie i 

zaowocował kolejną generacją kontrolerów firmy 

Omron - E5CC/E5EC. Wyznaczają one nowe światowe 

standardy w najważniejszych obszarach regulacji: 

precyzji, wydajności i łatwości w obsłudze. Seria 

E5CC/E5EC oszczędza czas i wysiłek włożony w 

konfigurację i eksploatację, umożliwia jednocześnie 

szybszy i dokładniejszy monitoring/kontrolę 

procesu. Wyraźny duży wyświetlacz nowej serii jest 

teraz szczególnie łatwy do odczytania i praktycznie 

eliminuje możliwość błędu ludzkiego.

Główne cechy i funkcje

• Wysoki kontrast, biały wyświetlacz 
LCD widoczny z dużej odległości i pod 
dowolnym kątem

• Łatwa konfiguracja bez zasilacza 
i intuicyjna obsługa za pomocą 
oprogramowania CX-Thermo

• Czas próbkowania 50 ms do szybkiej i 
precyzyjnej regulacji

• Funkcje diagnostyki podnoszą 
bezpieczeństwo pracy (patrz uwaga 1)

 Nowy standard
 kontroli temperatury…

 Uwaga 1:  Alarm przerwania pętli lub zmiany PV, przepalenia 
grzałki lub wykrywania przepalenia czujnika
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 Duży, kontrastowy, biały wyświetlacz LCD 

serii E5CC/E5EC jest wyjątkowo wyraźny 

i wyjątkowo czytelny. Na wyświetlaczu 

można odczytać wskazanie z większej 

odległości i pod znacznie szerszym kątem 

widzenia niż zwykle.

 Bardziej wyraźny 
wyświetlacz LCD

 Oprogramowanie pomocnicze CX-Thermo 

firmy Omron zostało opracowane 

specjalnie do współpracy z serią E5CC/

E5EC w połączeniu z algorytmami 

automatycznego dostrajania , które 

znacznie skracają czas konfiguracji i 

rozruchu. Dzięki temu osiągnięto szybszą 

konfigurację parametrów, łatwiejsze 

dostosowanie urządzenia i prostszą 

konserwację.

 Łatwość konfiguracji i 
obsługi

 Chociaż wewnętrzna wysoka 

częstotliwość próbkowania i duża 

precyzja są zaletą serii E5CC/E5EC, 

regulator 2-PID firmy Omron jest 

kluczowym osiągnięciem, dającym 

przewagę nad standardowymi 

regulatorami. 

Nowy wydajny algorytm regulacji 

powoduje dużą stabilność i szybkość 

regulacji.

 Wyjątkowa 
wydajność

 …więcej pod każdym względem
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 Wyraźny wyświetlacz
 Biały wyświetlacz LCD oferuje najlepszy kontrast dla czarnego tła systemów znajdujących się w 

panelach i warunków oświetlenia panujących w większości sterowni. Pomimo niewielkich wymiarów 

serii E5CC/E5EC, stosowanie technologii białego wyświetlacza LCD oznacza, że   dla jego wysokości 

rzędu 15-18 mm otrzymuje się maksymalną ostrość odczytu. Białe światło wyświetlacza LCD o wysokim 

kontraście sprawia, że odległość i kąt widzenia ma teraz mniejsze znaczenie dla operatora, zapewnia 

prawidłowy odczyt za każdym razem.

 Biały wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania w stonowanym 

oświetleniu panującym w większości sterowni.

 Wyświetlacz pozostaje czytelny nawet pod dużymi kątami 

widzenia.

 Oszczędność miejsca!
 Kompaktowa i zwarta konstrukcja nowej generacji 

regulatorów E5CC/E5EC wymaga mniej miejsca z tyłu 

panelu (60 mm), umożliwia szybki montaż na zatrzaski 

i łatwość instalacji nawet w bardzo ograniczonej 

przestrzeni.

 Dzięki ochronie przedniej pokrywy w klasie IP66 obudowa regulatorów E5CC/
E5EC jest przeznaczona do pracy w środowiskach o dużej wilgotności, a także 
można ją czyścić płynami nieagresywnymi.
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 Podłączenie - brak 
dodatkowych kabli*

 Nawigacja i 
konfiguracja  Obsługa

 Łatwe podłączanie, konfiguracja oraz obsługa

 Gotowość do pracy w zaledwie trzech krokach:

 Seria E5CC/E5EC jest niezwykle łatwa do podłączenia, konfiguracji i obsługi w kilku prostych krokach, 

za pomocą pięciu przycisków na panelu przednim. Oprogramowanie CX-Thermo firmy Omron i nowy 

asystent nawigacji do intuicyjnych ustawień oferują najszybsze ustawianie parametrów, łatwiejsze 

dostosowanie urządzenia i prostszą konserwację.

 Oprogramowanie CX-Thermo V4.4 jest ono 
dostępne w pakiecie wraz z konwerterem USB 

– E58-E58-CIFQ2 i CIFQ2-E

 Oszczędność czasu, „klawisz Shift” służy do zmiany 
wartości zadanej
 Klawiszom można przydzielać funkcje 

RUN/STOP lub wykonania AT/STOP 

według preferencji użytkownika!

 Pięć przycisków na panelu przednim  Ustawianie jednostek  Ustawienie miejsc po przecinku

 Naciśnij
klawisz 

Shift

*
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 Wyjątkowa wydajność i prosta 
obsługa…

…i więcej funkcji regulacji

Dzięki kluczowym funkcjom, opatentowanemu algorytmowi kontroli PID, czasowi 

próbkowania 50 ms oraz możliwości obsługi wielu wejść i wyjść, seria E5CC/E5EC 

wyznacza nowy standard w szybkiej i precyzyjnej regulacji temperatury. Posiada 

wszystkie funkcje znane z istniejących regulatorów temperatury firmy Omron i spełnia 

praktycznie każde wymaganie ogólnego przeznaczenia. Ponadto kombinacja wejść/

wyjść pozwala w optymalny sposób spełnić przez regulatory E5CC/E5EC wszystkie 

wymagania applikacjiserii.

Rozbudowane wejścia i wyjścia

• Zdalne wejście SP

• Wyjście transferowe
(napięcie wyjścia 1-5 V) dodane

• Wejście zdarzeń

• Wyjście pomocnicze

Nowe funkcje

• Funkcja przekaźnika czasowego

• Funkcja PID grzania i chłodzenia

• Funkcja rampy SP

• Rozszerzony tryb alarmu

• Zwiększona obsługi wyjścia
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 AMERYKA
 EUROPA

 CHINY

 JAPONIA

 OBSZAR AZJI I PACYFIKU

 Globalna dostępność, wsparcie i sieć

Fakty i liczby

• Ponad 35 000 pracowników

• Prawie 200 lokalizacji

• Obecność na wszystkich 
kontynentach

• Udostępnianie wiedzy dzięki 
globalnej infrastrukturze

• Lokalne ośrodki badawczo-
rozwojowe zaspokajające lokalne 
potrzeby

• Lokalne zakłady produkcyjne 
zapewniające szybką produkcję

• Globalna polityka cenowa

• Globalne wsparcie techniczne

Zapewnia potrzebne wsparcie
na skalę globalną

Firma Omron pomaga klientom, niezależnie od tego, czy chcą zastosować istniejące 

produkty w nowych sektorach przemysłu, czy rozszerzyć geograficzny zakres swojej 

działalności. Naszym celem jest świadczenie  usług na tym samym poziomie w zakresie 

globalnym, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. 

Nasze zakłady produkcyjne są rozmieszczone na wszystkich kontynentach. 

Dzięki nowoczesnej sieci komunikacyjnej i niezawodnemu globalnemu wsparciu 

możemy zapewnić klientom części zamienne i pomoc techniczną niezależnie od 

miejsca, w którym sprzedają swoje maszyny. Wszystkie produkowane przez nas 

komponenty spełniają najważniejsze międzynarodowe normy, co gwarantuje ich 

bezproblemową integrację. Wszystko to z myślą o naszych klientach.
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Lista modeli E5CC (wszystkie modele mają 3 wyjścia pomocnicze)

 Wyjście

Out 1: Przekaźnik
Out 2: nie

Out 1: Napięciowe 
(impuls)
Out 2: nie

Out 1: Napięciowe 
(impuls)
Out 2: Napięciowe 
(impuls)

Out 1: Prądowe 
(liniowe)
Out 2: nie

 Nr opcji*

003

003

003

004

001

001

001

005

005

005

005

006

006

006

006

007

007

007

007

 Kod zamówienia
AC110-240V

 Kod zamówienia
 AC/DC24V

E5CC-RX3A5M-000 E5CC-RX3D5M-000

E5CC-RX3A5M-007 E5CC-RX3D5M-007

E5CC-RX3A5M-006 E5CC-RX3D5M-006

E5CC-RX3A5M-003 E5CC-RX3D5M-003

E5CC-RX3A5M-001 E5CC-RX3D5M-001

E5CC-RX3A5M-005 E5CC-RX3D5M-005

E5CC-QX3A5M-006 E5CC-QX3D5M-006

E5CC-QX3A5M-005 E5CC-QX3D5M-005

E5CC-QX3A5M-001 E5CC-QX3D5M-001

E5CC-QX3A5M-000 E5CC-QX3D5M-000

E5CC-QX3A5M-007 E5CC-QX3D5M-007

E5CC-QX3A5M-003 E5CC-QX3D5M-003

E5CC-QQ3A5M-005 E5CC-QQ3D5M-005

E5CC-QQ3A5M-003 E5CC-QQ3D5M-003

E5CC-QQ3A5M-000 E5CC-QQ3D5M-000

E5CC-QQ3A5M-007 E5CC-QQ3D5M-007

E5CC-QQ3A5M-006 E5CC-QQ3D5M-006

E5CC-QQ3A5M-001 E5CC-QQ3D5M-001

E5CC-CX3A5M-005 E5CC-CX3D5M-005

E5CC-CX3A5M-004 E5CC-CX3D5M-004

E5CC-CX3A5M-007 E5CC-CX3D5M-007

E5CC-CX3A5M-006 E5CC-CX3D5M-006

E5CC-CX3A5M-000 E5CC-CX3D5M-000

* Nr opcji: 001
Wejście zdarzeń 2,
Wykrywanie 
przepalenia grzałek 
SSR

003
Komunikacja
Alarm 
podgrzewacza 
3-fazowego

004
Wejście zdarzeń 2,
Komunikacja

005
Wejście zdarzeń 4,

006
Wejście zdarzeń 2,
Wyjście 
transferowe

 Oprócz tych modeli, są także inne dostępne na życzenie. 

Prosimy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży w 

sprawie specjalnych życzeń.
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Lista modeli E5EC (wszystkie modele mają 4 wyjścia pomocnicze)

009
Wejście zdarzeń 2, 
Komunikacja 
alarmu 
podgrzewacza 
3-fazowego

010
Wejście zdarzeń 4,
Wykrywanie 
przepalenia grzałek 
SSR

011
Wejście zdarzeń 6, 
Zdalne SP 
wykrywania 
przepalenia grzałek 
SSR, Wyjście 
transferowe

013
Wejście zdarzeń 6, 
Zdalne SP, Wyjście 
transferowe

014
Wejście zdarzeń 4, 
Komunikacja
Zdalne SP, Wyjście 
transferowe

007
Wejście zdarzeń 2,
Zdalne SP

 Wyjście

Out 1: Przekaźnik
Out 2: nie

Out 1: Przekaźnik
Out 2: Przekaźnik

Out 1: Napięciowe 
(impuls)
Out 2: nie

Out 1: Napięciowe 
(impuls)
Out 2: Napięciowe 
(impuls)

Out 1: Napięciowe 
(impuls)
Out 2: Przekaźnik

Out 1: Prądowe 
(liniowe)
Out 2: nie

Out 1: Prądowe 
(liniowe)
Out 2: Prądowe 
(liniowe)

 Nr opcji*

009

009

009

004

004

010

010

011

011

011

013

013

014

014

009

009

010

010

010

005

005

011

011

E5EC-CX4A5M-000 E5EC-CX4D5M-000

E5EC-CC4A5M-000 E5EC-CC4D5M-000

E5EC-CX4A5M-014 E5EC-CX4D5M-014

E5EC-CX4A5M-005 E5EC-CX4D5M-005

E5EC-CC4A5M-005 E5EC-CC4D5M-005

E5EC-CX4A5M-004 E5EC-CX4D5M-004

E5EC-CC4A5M-004 E5EC-CC4D5M-004

E5EC-CX4A5M-013 E5EC-CX4D5M-013

E5EC-CC4A5M-013 E5EC-CC4D5M-013

E5EC-CC4A5M-014 E5EC-CC4D5M-014

E5EC-QQ4A5M-011 E5EC-QQ4D5M-011

E5EC-QQ4A5M-010 E5EC-QQ4D5M-010

E5EC-QR4A5M-011 5EC-QR4D5M-011

E5EC-QQ4A5M-000 E5EC-QQ4D5M-000

E5EC-QR4A5M-009 E5EC-QR4D5M-009

E5EC-QR4A5M-000 E5EC-QR4D5M-000

E5EC-QQ4A5M-009 E5EC-QQ4D5M-009

E5EC-QR4A5M-010 E5EC-QR4D5M-010

E5EC-QX4A5M-010 E5EC-QX4D5M-010

E5EC-QX4A5M-009 E5EC-QX4D5M-009

E5EC-RR4A5M-011 E5EC-RR4A5M-011

E5EC-QX4A5M-011 E5EC-QX4D5M-011

E5EC-QX4A5M-000 E5EC-QX4D5M-000

E5EC-RX4A5M-000 E5EC-RX4D5M-000

E5EC-RR4A5M-009 E5EC-RR4D5M-009

E5EC-RR4A5M-000 E5EC-RR4D5M-000

E5EC-RX4A5M-010 E5EC-RX4D5M-010

E5EC-RX4A5M-009 E5EC-RX4D5M-009

E5EC-RR4A5M-010 E5EC-RR4D5M-010

E5EC-RX4A5M-011 E5EC-RX4D5M-011

 Kod zamówienia
 AC110-240V

 Kod zamówienia
 AC/DC24V



E5CC/E5EC Regulatory temperatury ogólnego przeznaczenia

Optymalna regulacja i łatwość obsługi.
Nowa generacja regulatorów temperatury E5_C wyznacza nowe standardy 
w zakresie precyzji i łatwości obsługi. Najlepsza wydajność regulacji, proste 
ustawienia i dobrze widoczny biały wyświetlacz LCD IP66 — a wszystko to 
w niewielkiej obudowie o głębokości zaledwie 60 mm.

• Szybka i precyzyjna regulacja: czas próbkowania okresu pętli wynosi 50 ms.
• Łatwość konfiguracji bez zasilania dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu 

CX-Thermo.
• Znakomity kontrast dzięki białemu wyświetlaczowi LCD, widocznemu nawet 

z dużej odległości pod każdym kątem.
• Przydatne funkcje alarmowe i diagnostyczne, umożliwiające bezpieczną obsługę.

Dane techniczne

E5CC E5EC

Napięcie zasilania Z literą A w numerze modelu: 100 do 240 VAC, (50/60 Hz)
Z literą D w numerze modelu: 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

Zakres napięć zasilania 85% do 110% znamionowego napięcia zasilania

Pobór mocy 100 do 240 VAC: 4,5 VA (maks.) <tymczasowy>
24 VAC/VDC: 2,5 VA/2 W (maks.) <tymczasowy>

Wejście czujnika – Wejścia sygnałowe temperatury
Termopara: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W lub PL II
Platynowy czujnik rezystancyjny: Pt100 lub JPt100
Czujnik temperatury na podczerwień: 10 do 70°C, 60 do 120°C, 115 do 165°C, 140 do 260°C

– Wejścia analogowe
Prąd wejściowy (mA): od 4 do 20, od 0 do 20
Wejście napięciowe (V): od 1 do 5, od 0 do 5, od 0 do 10

Impedancja wejściowa Wejście prądowe: maks. 150 Ω, wejście napięciowe: min. 1 MΩ 
(Połączenie 1:1 w przypadku modelu ES2-HB).

Metoda sterowania Sterowanie WŁ./WYŁ. lub sterowanie za pomocą dwóch regulatorów PID (z funkcją automatycznego dostrajania)

Dokładność wskazań Wejście termopary: ±0,3% wartości wskazania
Wejście platynowego czujnika rezystancyjnego ±0,2% wartości wskazania
Wejście analogowe: ±0,2% zakr. skali; maks. ±1 cyfra

Dostrajanie automatyczne Tak, wybór ograniczenia wyjściowego 40%/100% MV. Gdy jest używane grzanie/chłodzenie: Automatyczna nastawa przyrostu chłodzenia

Samodostrajanie Tak

Wyjścia sterujące 1 Wyjście przekaźnikowe SPST-NO, 250 VAC, 3 A (obciążenie rezystancyjne), trwałość elektryczna: 100 000 operacji, minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Wyjście napięciowe 
(do zasilania przekaźnika SSR)

Napięcie wyjściowe: 12 VDC ±20% (PNP), maksymalny prąd obciążenia: 21 mA w modelu z układem przeciwzwarciowym

Wyjście prądowe 4 do 20 mA DC/0 do 20 mA DC; obciążenie: 500 Ω maks. rozdzielczość: ok. 10 000

Wyjścia sterujące 2 Wyjście napięciowe 
(do zasilania przekaźnika SSR)

Napięcie wyjściowe: 12 VDC ±20% (PNP), maksymalny prąd obciążenia: 21 mA w modelu z układem przeciwzwarciowym

Wyjścia 
pomocnicze

Liczba wyjść 0, 2, 3 lub maks. 4 (w zależności od modelu)

Dane techniczne wyjścia Wyjście przekaźnikowe: SPST-NO, 250 VAC, 3 A (obciążenie rezystancyjne), trwałość elektryczna: 100 000 operacji, 
minimalne możliwe obciążenie: 5 V, 10 mA

Wejścia zdarzeń Liczba wejść maks. 6

Dane techniczne zewnętrznego 
wejścia stykowego

Wejście stykowe: WŁ.: maks. 1 k Ω; WYŁ.: min. 100 kΩ
Wejście bezstykowe: WŁ.: Napięcie szczątkowe: maks. 1,5 V; WYŁ.: Prąd upływu: maks. 0,1 mA

Przepływ prądu: ok. 7 mA na styk

Metoda konfigurowania Ustawianie cyfrowe przy użyciu przycisków panelu czołowego albo za pośrednictwem zdalnego oprogramowania CX-Thermo V4.4

Metoda wyświetlania informacji 11-segmentowy wyświetlacz cyfrowy i poszczególne wskaźniki 

Multi-SP Można zapisać maksymalnie osiem wartości ustawień (SP0 do SP7) i wybrać je za pomocą wejść zdarzeń, przycisków lub 
komunikacji przez port szeregowy.

Inne funkcje Ręczne sterowanie wyjściami, regulacja grzania/chłodzenia, alarm uszkodzenia pętli regulacji, rampa SP, inne funkcje alarmowania, 
wykrywanie przepalenia grzałki, (w tym detekcja awarii przekaźnika SSR), 40% AT, 100% AT, ogranicznik MV, cyfrowy filtr wejścia, 
samodostrajanie, przesunięcie sygnału wejściowego temperatury, praca/stop, funkcje zabezpieczające, obliczanie pierwiastka 
kwadratowego, limit szybkości zmiany MV, operacje logiczne, wyświetlanie stanu parametrów PV/SV, proste programowanie, 
automatyczna regulacja współczynnika chłodzenia

Temperatura otoczenia –10 do 55°C (bez oblodzenia lub kondensacji)

Wilgotność środowiska pracy 25–85%

Temperatura składowania –25 do 65°C (bez oblodzenia lub kondensacji)

QLP 
(Port szybkiego łącza — połączenie z portem USB komputera)

Tak

Stopień ochrony Panel czołowy: IP66

Czas próbkowania 50 ms

Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.) 48 x 48 x 64 48 x 96 x 64
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E5CC/E5EC General purpose temperature controllers

High performance & simplicity
The next generation E5_C temperature controller is setting a new global standard in 
terms of precision and user-friendly design. Best control performance, easy set-up 
and outstanding visibility of the white IP66 LCD display have been integrated into a 
space-saving housing with only 60 mm of depth.

• Fast and precise regulation: 50 ms sampling loop period time
• Easy to set up, and operate intuitively via CX-Thermo without power supply
• Best contrast display using white LCD technology which is visible from a far 

distance and from any angle
• Useful alarm and diagnosis functions for secure operation

Specifications

E5CC E5EC

Power supply voltage A in model number: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
D in model number: 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC

Operating voltage range 85% to 110% of rated supply voltage

Power consumption 100 to 240 VAC: 4.5 VA (max.)
24 VAC/VDC: 2.5 VA/2 W (max.)

Sensor input – Temperature inputs
Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C

– Analog inputs
Current input (mA): 4 to 20, 0 to 20
Voltage input (V): 1 to 5, 0 to 5, 0 to 10

Input impedance Current input: 150  max., Voltage input: 1 M min. 
(Use a 1:1 connection when connecting the ES2-HB.)

Control method ON/OFF control or 2-PID control (with auto-tuning)

Indication accuracy Thermocouple input: ±0.3% of indicated value
Platinum resistance thermometer input: ±0.2% of indicated value
Analog input: ±0.2% FS ±1 digit max.

Auto-Tuning Yes, 40%/100% MV output limit selection. When using Heat/Cool: Automatic cool gain adjustment

Self-Tuning Yes

Control outputs 1 Relay output SPST-NO, 250 VAC, 3 A (resistive load), electrical life: 100,000 operations, minimum applicable load: 5 V, 10 mA

Voltage output (for driving SSR) Output voltage: 12 VDC ±20% (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection circuit

Current output 4 to 20 mA DC/0 to 20 mA DC, load: 500  max., resolution: approx. 10,000

Control outputs 2 Voltage output (for driving SSR) Output voltage: 12 VDC ±20% (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection circuit

Auxiliary outputs Number of outputs 0 or 2 or 3 or 4 max (depends on the model)

Output specifications Relay output: SPST-NO, 250 VAC, 3 A (resistive load), electrical life: 100,000 operations, minimum applicable load: 5 V, 10 mA

Event inputs Number of inputs 6 max

External contact input specifications Contact input: ON: 1 k max., OFF: 100 k min.

Non-contact input: ON: Residual voltage: 1.5 V max., OFF: Leakage current: 0.1 mA max.

Current flow: Approx. 7 mA per contact

Setting method Digital setting using front panel keys or via Remote Software CX-Thermo V4.4

Indication method 11-segment digital display and individual indicators 

Multi SP Up to eight set points (SP0 to SP7) can be saved and selected using event inputs, key operations, or serial communications.

Other functions Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, heater burnout detection (including SSR 
failure detection), 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection func-
tions, extraction of square root, MV change rate limit, logic operations, PV/SV status display, simple program, automatic cooling co-
efficient adjustment

Ambient operating temperature –10 to 55°C (with no condensation or icing)

Ambient operating humidity 25% to 85%

Storage temperature –25 to 65°C (with no condensation or icing)

QLP (Quick Link Port  – USB connection via PC) Yes

Degree of protection Front panel: IP66

Sampling period 50 ms

Size in mm (HxWxD) 48x48x64 48x96x64
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USB communication cable E58-CIFQ2

E5CC/E5EC optional tools

E5CC E5EC
E58-CIFQ2  

E58-CIFQ2-E – 

Option Order code
USB based configuration cable E58-CIFQ2, E58-CIFQ2-E (for E5EC )

PC based configuration and tuning software EST2-2C-MV4 

E58-CIFQ2

E58-CIFQ2-E Exchange this head for E5EC



E5CC/E5EC Regulatory temperatury ogólnego przeznaczenia

Kabel komunikacyjny USB E58-CIFQ2

Opcjonalne narzędzia serii E5CC/E5EC

E5CC E5EC
E58-CIFQ2

E58-CIFQ2-E –

Opcja Oznaczenie

Kabel USB do konfiguracji E58-CIFQ2, E58-CIFQ2-E (dla typu E5EC)

Oprogramowanie PC do konfiguracji i dostrajania EST2-2C-MV4 

E58-CIFQ2

E58-CIFQ2-E Wymień głowicę na E5EC
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E5CC/E5EC General purpose temperature controllers
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distance and from any angle
• Useful alarm and diagnosis functions for secure operation

Specifications

E5CC E5EC
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(Use a 1:1 connection when connecting the ES2-HB.)
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Control outputs 1 Relay output SPST-NO, 250 VAC, 3 A (resistive load), electrical life: 100,000 operations, minimum applicable load: 5 V, 10 mA

Voltage output (for driving SSR) Output voltage: 12 VDC ±20% (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection circuit

Current output 4 to 20 mA DC/0 to 20 mA DC, load: 500  max., resolution: approx. 10,000

Control outputs 2 Voltage output (for driving SSR) Output voltage: 12 VDC ±20% (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection circuit

Auxiliary outputs Number of outputs 0 or 2 or 3 or 4 max (depends on the model)

Output specifications Relay output: SPST-NO, 250 VAC, 3 A (resistive load), electrical life: 100,000 operations, minimum applicable load: 5 V, 10 mA

Event inputs Number of inputs 6 max

External contact input specifications Contact input: ON: 1 k max., OFF: 100 k min.

Non-contact input: ON: Residual voltage: 1.5 V max., OFF: Leakage current: 0.1 mA max.

Current flow: Approx. 7 mA per contact

Setting method Digital setting using front panel keys or via Remote Software CX-Thermo V4.4

Indication method 11-segment digital display and individual indicators 

Multi SP Up to eight set points (SP0 to SP7) can be saved and selected using event inputs, key operations, or serial communications.

Other functions Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, heater burnout detection (including SSR 
failure detection), 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection func-
tions, extraction of square root, MV change rate limit, logic operations, PV/SV status display, simple program, automatic cooling co-
efficient adjustment

Ambient operating temperature –10 to 55°C (with no condensation or icing)

Ambient operating humidity 25% to 85%

Storage temperature –25 to 65°C (with no condensation or icing)

QLP (Quick Link Port  – USB connection via PC) Yes

Degree of protection Front panel: IP66

Sampling period 50 ms

Size in mm (HxWxD) 48x48x64 48x96x64
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CD_PL-01+E5_C+Brochure+EU Systemy automatyki 
• Programowalne sterowniki logiczne (PLC)  • Panele operatorskie (HMI)  • Zdalne moduły We/Wy  
• Przemysłowe komputery PC  • Oprogramowanie 

Sterowniki i napędy
• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki  • Roboty 

Komponenty sterujące 
• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Cyfrowe wskaźniki panelowe  
• Przekaźniki elektromechaniczne  • Przekaźniki monitorująco-kontrolne  
• Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  • Przyciski  
• Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe  
• Kable połączeniowe  • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości  
• Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa  
• Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe  • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące 

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani 
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia. 

OMRON EUROPE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

Belgia 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.industrial.omron.be 

Dania 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Francja 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr 

Hiszpania 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es 

Holandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.industrial.omron.nl 

Niemcy 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.industrial.omron.de 

Norwegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no 

Portugalia 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.industrial.omron.pt 

Republika Czeska 
Tel: +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

Republika Południowej Afryki 
Tel: +27 (0)11 579 2600
www.industrial.omron.co.za 

Rosja 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

Szwajcaria 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.industrial.omron.ch 

Szwecja 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.industrial.omron.se 

Turcja 
Tel: +90 212 467 30 00 
www.industrial.omron.com.tr 

Węgry 
Tel: +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Wielka Brytania 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk 

Włochy 
Tel: +39 02 326 81 
www.industrial.omron.it  

Inne przedstawicielstwa 
firmy Omron
www.industrial.omron.eu

POLSKA 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
Fax: +48 (0) 22 645 78 63 
www.industrial.omron.pl 


