
A MINŐSÉGRE 
HAJTUNK!

Moduláris gépvezérlők
NX Series, NX1P

Tápegység 
S8VK-S

Időrelék
K8DT

Keskenyrelék 
G2RV-SR/G3RV-SR

E3NX Száloptikai 
érzékelők

Hőmérséklet-
szabályozók
E5_D

Induktív érzékelők
E2B

Találja meg terveihez 
a tökéletes megoldást 
az Omron-nal.

Termékkínálatunk biztosítja az 
igényeinek megfelelő választékot.

• Hajtástechnika
• Ipari automatizálás
• Automatizálás
• Érzékelés
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  infohun@eu.omron.com
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Megoldások, amelyek minden 
területen teljesítik az Ön elvárásait
Q2A frekvenciaváltó sorozat



Az Omron Europe BV és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért
vagy teljességéért. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.

Mi az, amivel többet kínálunk? Az eddig megismert és alkalmazott általános 

ipari felhasználású frekvenciaváltókhoz képest rengeteg beépített hardveres és 

szoftveres újítást integráltunk. Mindezek az ön termelékenységét növelik majd, 

anélkül, hogy költséges kiegészítőket kellene beszerezni.

Beépített kétcsatornás SAFETY 
áramkör és a visszajelzést adó EDM 

kimenet egyszerű, megbízható 

biztonsági megállítást eredményez 

az Ön komplex gépének, amely 

a legszigorúbb biztonsági 

követelményeknek is megfelel. SIL3/

PLe megállítást nyújtunk az IEC 

61800-5-2 / IEC 61508 / ISO 13849 

szabványok szerint.

Alapkiépítésben a 24V DC 
segédtáplálással akkor is folyamatos 

kommunikációt tud fenntartani a 

felsőbb vezérlő rendszerrel, ha a 

hálózati tápellátás megszakad.   

A motor paramétereinek bemérése 
mellett a frekvenciaváltó teljes 

hajtástechnikai rendszer mozgási 

hangolását is elvégzi, amellyel az 

érzékeny szabályozó paraméterek 

beállítása is automatikusan 

megtörténik.

Valós idejű óra segíti a tájékozódást 

a frekvenciaváltó monitorozásában. 

Ha pedig nem várt megállás történt, 

a hibamemóriában percre pontosan 

beazonosíthatók a körülmények

Kényelmes hálózati integráció 
a legújabb nagysebességű terepi 

busz rendszerekbe. Sőt, egyetlen 

kommunikációs kártyával 5 hajtást 

tud vezérelni a beépített RS485 

porton keresztül.

Ne habozzon, az idő, amelyet az intuitív beállítási módszerrel megnyer,   

és minden üzemóra, amelyben a Q2A frekvenciaváltó dolgozik, az Ön 

eredményességét szolgálja.
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frekvenciaváltó sorozat
Határtalan lehetőségek
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Vezetett paraméter beállítást 
és auto-tuningot nyújt a teljesen 

grafikus vezérlőpanel. Egyszerűen 

kövesse végig a megadott lépéseket, 

és a pár perces folyamat végén egy 

tökéletesen illesztett hajtástechnikai 

rendszert kap.


