JUMO thermoCOR
Przenośny system pomiarowy zgodny z AMS2750 i CQI-9

Najważniejsze cechy
 Realizacja testów SAT i TUS
 Tworzenie i zarządzanie raportami z testów
 12 wejść termoparowych i cztery wejścia
uniwersalne
 Odporna na manipulacje rejestracja przy użyciu
zatwierdzonego przez TÜV oprogramowania
JUMO PCC i PCA
 Wersja mobilna w wysokiej jakości i solidnej
konstrukcji
 Bardzo przyjazny dla użytkownika dzięki
unikalnym ekranom procesowym oraz
sprawdzonemu programowaniu JUMO
 Dostępne są różne pakiety serwisowe JUMO

Typ 987050

Krótki przegląd
JUMO thermoCOR jest przenośnym systemem po-

cyjnego JUMO PCA 3000. Po zakończeniu testów można

miarowym, za pomocą którego operatorzy instalacji

sporządzić raport z badań.

mogą samodzielnie przeprowadzać regularne testy SAT i TUS z zachowaniem wymaganej dokładności. Urządzenie to jest skalibrowane przez DAkkS oraz

Przykładowa

spełnia wymagania dotyczące dokładności zgodnie

konfiguracja:
Test TUS
z JUMO thermoCOR
(typ 987050)

z normami AMS2750 i CQI-9. Kluczowym elementem
jest bardzo precyzyjna kompensacja zimnego końca.
Wyposażenie testowe posiada możliwość podłączenia do 12 konfigurowalnych wejść termoparowych oraz
czterech uniwersalnych wejść pomiarowych, do których
można podłączyć takie urządzenia jak czujniki temperatury RTD lub przetworniki ciśnienia. Ekran dotykowy
umożliwia łatwą obsługę za pośrednictwem ekranów
procesowych. System zarządzania użytkownikami umożliwia łatwe zrozumienie wszystkich czynności i pobieranie wszystkich wartości pomiarowych w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Dane są przesyłane przez
interfejs LAN lub USB za pomocą oprogramowania komunikacyjnego JUMO PCC do oprogramowania ewalua-

Pakiety wprowadzające

Pakiet serwisowy

Pakiet kompleksowy

Pakiet wstępny 1:
• Możliwość wypożyczenia na
okres od dwóch tygodni do trzech
miesięcy
• Niezależna realizacja wszystkich
testów

•
•
•
•

Następujące zadania realizowane są
przez JUMO:
• Badanie jednorodności pomiarów
w przestrzeni użytkowej (TUS)
• Badanie dokładności systemu
(SAT)
• Oprzyrządowanie (specyfikacja
urządzenia pomiarowego
i sterującego)
• Kalibracja miernika prowadzonego
od regulatora przez przewód
pomiarowy aż do termopary.
• Tworzenie protokołów
• Monitorowanie terminów
przeglądów

Pakiet wstępny 2:
• Możliwość wypożyczenia na jeden
miesiąc
• Jeden dzień wsparcia przez
pracownika JUMO

Czas trwania: 12 miesięcy
Ponowna kalibracja
Aktualizacja oprogramowania
Kompletny test funkcjonalny
(mechaniczny i elektryczny)
na terenie JUMO
• Urządzenie zastępcze na czas
trwania ponownej kalibracji lub
naprawy
• Wsparcie telefoniczne

www.jumo.net

PR 00104 PL/V3

Pakiety usług JUMO

