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Sıcaklık Kontrolü 

İÇİNDEKİLER 
 

• Açıklama 

• Önemli Bilgiler 

• Elektriksel Bağlantılar 

• CX-Thermo Bağlantısı 



[Omron Teknik Destek]      Celciux Serisi Ürünlerimizle Sıcaklık Kontrolü 

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

Açıklama :  

Bu dökümanda EJ1N serisi Celciux ısı kontrol cihazlarının montajı ve programlanması 

anlatılacaktır.  

Bu döküman hazırlanırken aşağıdaki ürünler kullanılmıştır: 

• 1 adet EJ1N-TC2A-QNHB....Ana Ünite 

 

• 1 adet EJ1C-EDUA-NFLK....Sonlandırma Ünitesi 

 

• 1 adet E58-CIFQ1......Programlama Kablosu 

 

• CX-Thermo programı 

• 1 adet SSR Röle 

• K Tipi Termokupl(Sıcaklık Sensörü) 

Önemli Bilgiler :  

• Bu ürünlerde akım çıkışlı ve SSR çıkışlı modelleri vardır. Röle çıkışlı modeller 

bulunmamaktadır. 
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• Ana ünite tek başına kullanılamaz. Sonlandırma modülünün de kullanılması 

gerekmektedir. Sonlandırma ünitesinin üstünde dahili RS485 modbus haberleşme 

fonksiyonları vardır. 

• Eğer Ethernet IP haberleşme isteniyor ise, EJ1N-HFU-ETN modülünün de temin 

edilmesi gerekmektedir. 

• İki adet sıcaklık sensörü bağlanarak, iki ayrı bölgenin sıcaklığı kontrol edilebilir. 

• CX-Thermo programı ile programlanmaktadır. Bu program lisanslı bir program 

olduğu için satın alınması gerekmektedir. 

• Device-Net haberleşme opsiyon kartı alınarak bu haberleşme tipi de kullanılabilir. 

• EJ1N Celciux serisi modellerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

Aşağıdaki bağlantıdan ilgili ürünümüzün veri sayfasına ulaşabilirsiniz: 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v3/h144_ej1_modular_temperature_

controller_datasheet_en.pdf 

Elektriksel Bağlantılar : 

Bu uygulamada elektriksel bağlantılar aşağıdaki gibi yapılmıştır: 

1. K tipi termokupl ana ünitede Ch1 kısmında B8 ve B9 klemenslerine bağlanır. 

2. Çıkış alabilmek için solid state röleyi Out1 çıkışı olan B2 ve B3 klemenslerine 

bağlanır. 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v3/h144_ej1_modular_temperature_controller_datasheet_en.pdf
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v3/h144_ej1_modular_temperature_controller_datasheet_en.pdf
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3. 24VDC gerilim için sonlandırma ünitesindeki 8 ve 9 numaralı klemenslere güç 

kaynağının + ve – uçları bağlanır. 

4. Ürünün çalışabilmesi için dip switch ayarlarında 3 ve 4 numaralı pinler “On” 

konumuna alınır. 

 

5. Power, Run ve Error durumlarının izlenebilmesi için, 6 numaralı pin “Off” konumuna 

getirilir. Eğer sadece çıkışların durumu izlenmek isteniyor ise, 6 numaralı “On” olarak 

ayarlanmalıdır. 

 

Not: Sadece 1 bölge izlendiği için ve alarm fonksiyonları kullanılmadığı için, bu 

dökümanda Kanal 2 opsiyonları ve alarm opsiyonları ele alınmamıştır. 

 

Pin No 1 2 3 4 5 6 7 8 

On/Off Off Off On On Off Off Off Off 

Pin No 1 2 3 4 5 6 7 8 

On/Off Off Off On On Off On Off Off 
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CX-Thermo Bağlantısı: 

Örnek olarak bu uygulamada istenilen sıcaklık 50 derece olarak ayarlanacaktır. Sıcaklık 

istenilen değere ulaştığında, Out1 kontağı kapanacaktır. Herhangi bir alarm ve ikinci kanal 

kullanılmayacağı için bu uygulamada bu kısımlar Disabled edilecektir. 

1- CX-Thermo programına bağlanmak için, E58-CIFQ1 kodlu ürün kullanılır, bu ürün 

sonlandırma ünitesinin Port A bölümüne bağlanır. Kablonun diğer tarafı bilgisayara 

bağlanır. PC ye öncelikle E58-CIFQ1 programlama kablosu tanıtılır. Kablo tanıtımı 

için aşağıdaki dosya yolu izlenmelidir: 

C:\Program Files (x86)\OMRON\Drivers\USB\E58-CIF 

2- Ardından CX-Thermo programı çalıştırılır ve aşağıdaki adımlar izlenerek, EJ1N serisi 

ürüne otomatik bağlanılıp, yeni bir proje oluşturulur: 
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3- Execute butonuna basıldıktan sonra, CX-Thermo programı ile ürünün içinden 

varsayılan programın çekilmesi ve “Online” olunması için aşağıdaki adımlar izlenir: 
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4- Ürün bu şekilde programlanmaya hazır hale gelir. Öncelikle Control In Progress 

Parameters bölümünde birinci bölge için istenilen sıcaklık değeri 50 derece olarak 

ayarlanır. Aşağıdaki ekranda bu durum gösterilmiştir: 
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5- Ardından Input Settings ayarlarından sensör tipinin K tipi kullanılacağı ayarlanır: 

 

6- Daha sonra Output Settings ayarlarından ürünün sadece ısıtma yapacağı ayarlanır. 

Eğer istenir ise, ısıtma-soğutma seçeneği ayarlanabilir. Aşağıdaki resimde ısıtma için 

ilgili ayar yapılmıştır. 
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7- Bu uygulamada alarm kullanılamayacağı için alarm tipleri off olarak seçilecektir. 

 

8- Kontrol tipi On-Off kontrol olarak ayarlanır. 
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9- Tüm konfigurasyon ayarları tamamlandıktan sonra, Communications menüsünden 

Transfer[PC to Devices] bölümünden ürüne konfigürasyon gönderilir: 

 

10- Bu ayarlardan sonra ürün programlanmış olur ve hazır hale gelmiştir. Sıcaklık 

değerleri Trendviewer üzerinden izlenebilir. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenir: 

 

11- Akabinde gelen ekranda, Start Monitor bölümüne tıklanarak İzleme Modu başlatılır: 
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12- Ürün çalışmaya başlaması için “Run” konumuna alınır. İşlem sırası aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir: 

 

13- Cihaza enerji verildiğinde, sensör sıcaklığı istenilen sıcaklık değerinde olmadığı için 

Out1 çıkış verecektir ve Out1 ledi yanacaktır. Yani sistem ısıtma devresini devreye 

sokacaktır. 
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14- Sistem istenilen sıcaklık değerine ulaştığı anda, ısıtma devresi görevini tamamlar. 

Ardından Out1 kontağı çıkışı keser. Dolayısıyla Out1 ledi söner: 

 


