Przemysł przetwórstwa mięsnego
Innowacyjne rozwiązania dla Twojego sukcesu

Kontakt

Telefon:
+49 661 6003-0
Email: bm-food@jumo.net

Drogi Czytelniku,
Żywność, w tym kiełbasy i mięso, stanowi integralną część

Przywiązujemy dużą wagę do regularnego opracowywania

naszego codziennego życia. Ale tylko producenci wiedzą, jak

nowych produktów, ciągłego ulepszania istniejących oraz

bardzo produkcja i przetwarzanie żywności zależy od

do

niezawodnych procesów i dokładnej techniki pomiarowej.

ponieważ tylko w ten sposób możemy osiągnąć najwyższy

coraz

bardziej

ekonomicznych

stopień

metod

produkcji,

innowacyjności.

Wraz ze spadkiem konsumpcji mięsa utrzymuje się trend

W JUMO oferujemy Państwu to, co najlepsze w przemyśle

w kierunku alternatywnych rodzajów białka. Oczekuje się, że

przetwórstwa mięsnego - w szczególności wiele rozwiązań

produkty wytwarzane z soi i roślin strączkowych, takich jak

dla

groch czy soczewica, będą odgrywać kluczową rolę na rynku

Nasze rozwiązania pomagają we wdrażaniu koncepcji

żywności w przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o substytuty

HACCP

mięsa.

Niniejsza

najróżniejszych
lub
broszura

zastosowań.
standardu

stanowi

przegląd

IFS.
produktów

i systemów JUMO dla przemysłu przetwórstwa mięsnego.
JUMO jest niezawodnym partnerem, który pomaga w razie

Oczywiście chętnie opracujemy również indywidualne

pytań i dostarcza szybkich rozwiązań. Robimy to niezależnie

rozwiązania, które będą w pełni dostosowane do Państwa

od tego, czy monitorujesz proces za pomocą temperatury,

wymagań. Efektem końcowym tych rozwiązań jest stała,

wilgotności lub wartości pH. Jesteśmy do dyspozycji również

wysoka

w przypadku kontroli procesu czyszczenia lub obniżania

Szczegółowe informacje na temat naszych produktów

kosztów produkcji.

można znaleźć pod numerem grupy produktów na stronie
www.jumo.pl

Jak

to

robimy?

Dzięki

wieloletniemu

doświadczeniu

i profesjonalnej wiedzy fachowej. JUMO od ponad 70 lat jest
wiodącym producentem techniki pomiarowej i kontrolnej.
Dzięki temu staliśmy się kompetentnym partnerem dla
przemysłu przetwórstwa mięsnego.

jakość!
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Rozwiązania w zakresie
czujników i automatyki dla
przemysłu przetwórstwa
mięsnego
Optymalne rozwiązania w produkcji kiełbas suchych, parzonych i gotowanych można
uzyskać tylko wtedy, gdy technika pomiaru i sterowania jest dokładnie dostosowana
do procesów. Systemy JUMO idealnie nadają się do tego zadania.

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Czujniki

Wkręcana
sonda
temperatury RTD

Czujniki
temperatury
W przemyśle przetwórstwa mięsnego

Typ 902050

temperatura

jest

Z przewodem
przyłączeniowym

JUMO FOODtemp
Czujnik
do
obcinarki

Wkładana sonda temperatury
RTD Typ 902350

kluczowym

aspektem, który należy brać pod
uwagę. JUMO oferuje szeroką gamę
czujników do pomiaru i monitorowania
temperatury.

Nasze

temperatury

są

dostosowane

procesów
w

czujniki
do

Odbiornik JUMO Wtrans

JUMO Wtrans T

Uniwersalny odbiornik do
bezprzewodowych sond
pomiarowych JUMO

Sonda temperatury RTD z
bezprzewodową transmisją
danych

Typ 902931

Typ 902930

Termometry zegarowe

JUMO STEAMtemp

zachodzących
przetwórstwie

mięsnym

i zapewniają optymalną niezawodność
procesów.
Czujniki

wilgotności

Oprócz temperatury, wilgotność jest
kolejnym

kluczowym

elementem,

Wtykana sonda temperatury
RTD (paroszczelna)

Wersja
przemysłowa
Typ 608003

Typ 902830

który należy brać pod uwagę podczas
dojrzewania,
i
przechowywania

suszenia
produktów

wędliniarskich. JUMO oferuje czujniki
higrometryczne

do

procesu

monitorowania
przechowywania

Przetwornik
higrotermiczny
higrotermiczny
Typ

i dojrzewania, a także do zapewnienia

higrometryczny

stałej jakości produktów. Przetworniki

Typ 907031

wilgotności
w

JUMO

element

pdo

Psychrometr JUMO
i

Urządzenie do
pomiaru wilgotności
Typ 903562

wyposażone
pomiaru

są

wytrzymałe, zmywalne i dostępne ze
standardowymi wyjściami prądowymi
i
napięciowymi oraz z wyjściami
JUMO dTRANS str. 30

rezystancji biernej.

Przetwornik

Przetworniki

ciśnienia

Możemy

zaoferować

idealny

przetwornik

ciśnienia

danego

dla

procesu, niezależnie od tego, czy jest
to

cięcie

próżniowe

czy

JUMO DELOS SI

ciśnienia Typ 404366

Precyzyjny
przetwornik ciśnienia
z zestykiem
przełącznym i
wyświetlaczem
Typ 405052

autoklawowanie. JUMO oferuje wiele
sprawdzonych

i

urządzeń

pomiaru

do

niezawodnych
ciśnienia

z różnymi przyłączami procesowymi
z przepłukiwaniem czołowym, aby
spełnić Twoje wymagania.

JUMO TAROS S46 H
Higieniczny
przetwornik
ciśnienia
Typ 402071
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Sterowniki, rejestratory i urządzenia wskazujące
Kontrola
Niezależnie od tego, jak bardzo różnią się procesy

Portfolio

produkcyjne

komponenty do każdego zastosowania, począwszy od

w

różnych

gałęziach

przemysłu,

jedną

produktów

wspólną cechą jest to, że zmienne procesowe, takie jak

niedrogich

temperatura, ciśnienie, wilgotność, przepływ i poziom,

elektronicznych,

JUMO

termostatów
a

oferuje

odpowiednie

elektrycznych

skończywszy

na

lub

cyfrowych

często muszą być kontrolowane i regulowane z najwyższą

kompaktowych regulatorach i wielokanałowych systemach

dokładnością.

automatyki.

Przenośny cyfrowy przyrząd

JUMO AQUIS 500 pH

System automatyki

pomiarowy do pomiaru pH, redoks i

Przetwornik/sterowni
k wartości pH

705002, 705070

przewodności Typ 202710

Typ 202560

JUMO variTRON Typ

JUMO diraVIEW

JUMO diraTRON

JUMO meroTRON

Wskaźniki cyfrowe

Regulatory kompaktowe

Modułowe sterowniki
jednokanałowe/dwukanałowe z funkcją PLC

Typ 701510, 701511, 701512,
701513, 701514

Typ 702110, 702111, 702112,
702113, 702114

Typ 703051, 703052, 703053, 703054

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Rejestracja i wizualizacja, ocena i archiwizacja

w urządzeniu, ale także dzięki intuicyjnej wizualizacji

Dzięki papierowym rejestratorom JUMO LOGOSCREEN

i ocenie w oprogramowaniu. Rozwiązania programowe

wartości pomiarowe, które wymagają weryfikacji, mogą

JUMO smartWARE SCADA i JUMO Cloud dostarczają

być gromadzone, archiwizowane i oceniane w prosty

danych

i odporny na manipulacje sposób. Szczególnie nowa

Oprogramowanie

generacja - produkty JUMO LOGOSCREEN 601 i 700 -

umożliwia archiwizację wartości pomiarowych i innych

procesowych

w

JUMO

czasie

rzeczywistym.

smartWARE

Evaluation

posiadają zintegrowany serwer WWW (wizualizacja online

danych w sposób zabezpieczony przed manipulacją.

na komputerze) i zdalny alarm w przypadku awarii.

Dostęp do wizualizacji procesu i zarchiwizowanych danych

Dodatkowo, ta generacja zawiera dokumentację wsadową.

jest

System auto- macji JUMO variTRON pozwala na czerpanie

Procesy produkcyjne i robocze są wspierane przez ważne

korzyści nie tylko z zapisu danych.

funkcje monitorowania, alarmowania i planowania.

możliwy

za

pomocą

popularnych

przeglądarek.

Bezpieczeństwo JUMO M TB/TW

JUMO LOGOSCREEN 700

JUMO DICON touch

Ogranicznik/monitor temperatury
zgodny z normą DIN EN 14597,
montowany na szynie DIN

Wysoce skalowalny rejestrator

Dwukanałowy sterownik procesu i programu
z rejestratorem bez papieru i ekranem
dotykowym

bezpapierowy Typ 706530

Typ 701160

JUMO variTRON 300 i 500 oraz JUMO smartWARE System automatyzacji
oceny i oprogramowanie do oceny i wizualizacji danych pomiarowych
zarejestrowanych przez JUMO variTRON

Typ 703571

JUMO Cloud i JUMO smartWARE SCADA Wysoce
skalowalne i wydajne rozwiązania IoT Typ
701810, 701820

Typ 705002, 705003, 701840
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JUMO variTRON 300 i 500
System automatyki
System automatyki JUMO ma budowę modułową i jest wysoce skalowalny. JUMO variTRON jest oparty na platformie
sprzętowej i programowej JUMO JUPITER. CODESYS PLC przekształca system w sterownik PLC, który może realizować
szeroki zakres aplikacji sterujących.

Właściwości:
■

Duża szybkość działania

■

Elastyczna filozofia działania

■

Jednoczesna obsługa ponad 120 pętli sterowania

■

Nowoczesne interfejsy komunikacyjne (np. OPC
UA i MQTT)

■

Integracja różnych systemów magistrali polowych,

Specyficzna dla klienta obsługa i wizualizacja kilku
stacji operatorskich za pomocą CODESYS Remote
TargetVisu i CODESYS WebVisu

■

Ponad 30 inteligentnych modułów łączących

■

Panele w różnych formatach
(pionowe lub poziome, 4:3 lub 16:9)

takich jak PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP/RTU i

■

Zintegrowany kokpit internetowy JUMO

BACnet

■

Zintegrowana rejestracja pomiarów z maks. 240

■

Wiele stopni swobody w oprogramowaniu i sprzęcie

■

Łatwa integracja nowych funkcji
oprogramowania za pośrednictwem
CODESYS PLC

■

■

Łatwa adaptacja wejść i wyjść sprzętowych

kanałami, maks. 20 partiami i maks. 10 grupami
pomiarowymi
■

Opcjonalny interfejs bezprzewodowy (JUMO variTRON 300)

Przemysł przetwórstwa mięsnego

JUMO Cloud i JUMO smartWARE SCADA
Wysoce skalowalne i wydajne rozwiązania IoT
Rozszerz JUMO variTRON o odpowiednie rozwiązanie IoT: użyj chmury JUMO Cloud, aby uzyskać dostęp do danych
pomiarowych na całym świecie i korzystać z zarządzania danymi przez JUMO - łącznie z tworzeniem kopii zapasowych.
Można też używać JUMO smartWARE SCADA na własnych serwerach. Oprogramowanie oferuje również wiele różnych
interfejsów i protokołów.

planowanie oraz funkcje monitorowania/
zdalnego alarmowania (wiadomość
tekstowa, e-mail, wiadomość typu push,
połączenie telefoniczne)

Właściwości:
■

Kompatybilność z JUMO variTRON i możliwość

■

zintegrowanym narzędziem do ana-

podłączenia przez Ethernet (JUMO variTRON jako

lizowania i testowania oraz wektorowymi,

brama)
■

samoskalującymi się ekranami

Maksymalna przejrzystość procesów dzięki możliwości

procesowymi

dostosowania uprawnień użytkowników i pulpitów
nawigacyjnych.
■

■

pośrednictwem
internetowych,

popularnych
bez

konieczności

■

Możliwość bardziej efektywnego raportowania dzięki

Rozbudowane wyświetlacze trendów i
raporty z różnymi wykresami, funkcjami
porównywania i eksportu

instalowania

rozbudowanym funkcjom raportowania i eksportu
■

■

przeglądarek

oprogramowania, wtyczek do przeglądarek

Szyfrowanie end-to-end, HTTPS, TLS,
uwierzytelnianie dwuskładnikowe (OTP)

Nieograniczony dostęp do pulpitów przy użyciu
dowolnej liczby urządzeń końcowych (klientów) za

Wizualizacja procesu poprzez edytor ze

■

Timer i programy czasowe z unikalnymi zdarzeniami i seriami

■

Nowoczesne sterowniki i protokoły, takie jak OPC UA,
MQTT i REST API

Zarządzanie alarmami poprzez ocenę danych,

8
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Ocena JUMO smartWARE
Oprogramowanie do oceny i wizualizacji danych pomiarowych
zarejestrowanych przez JUMO variTRON
Oprogramowanie oparte na przeglądarce internetowej umożliwia intuicyjną ocenę i wizualizację danych
procesowych zarejestrowanych przez system automatyki JUMO variTRON. Indywidualne pulpity nawigacyjne pozwalają
na ukierunkowany i szybki dostęp do zarejestrowanych danych procesowych. Wykrywanie manipulacji w oparciu
o cyfrowe certyfikaty zapewnia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa danych.

Właściwości:
■

JUMO variTRON 300 i 500 posiadają zintegrowaną

■

wartości pomiarowych
■

■

podstawie intuicyjnego przeglądu urządzeń i instalacji
■

Ocena partii w całym zakładzie z elastycznymi funkcjami filtrowania

Buforowanie zapisu danych procesowych w

■

Archiwum danych (Datastore) z wykrywaniem

Zapisywanie danych z CODESYS, takich jak

manipulacji w oparciu o certyfikaty cyfrowe
■

Wygodna konfiguracja za pomocą intuicyjnego programu
konfiguracyjnego

"Możliwość uruchomienia w dowolnym miejscu: można
zainstalować na komputerze stacjonarnym, serwerze
lub w chmurze przy użyciu technologii Docker.

Rejestrowanie danych z sieci polowych, takich jak
PROFINET, BACnet i EtherCAT

■

Szybka nawigacja i wybór tablicy rozdzielczej na

NAMUR NE 107

zmienne programu w systemie JUMO variTRON
■

■

Dodatkowa rejestracja stanu pomiaru zgodnie z normą

przypadku awarii sieci
■

Ocena danych procesowych w przeglądarce za pomocą
konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych

funkcję rejestracji wszystkich przychodzących

■

Zmniejszone koszty administrowania
oprogramowaniem, ponieważ konserwacja jest
wymagana tylko w jednym miejscu

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Odbiór danych procesowych i przechowywanie danych
Nagrywanie, archiwizacja, ocena
Systemy automatyki JUMO variTRON umożliwiają rejestrowanie ważnych danych procesowych i bezpieczne przesyłanie
ich przez sieć Ethernet do magazynu danych ("zimne dane") za pomocą interfejsu REST API. Wykrywanie manipulacji
pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa zarejestrowanych danych surowych. Użytkownik określa
liczbę sygnałów, na które udziela licencji do oceny. Sygnały te mogą być następnie wizualizowane i oceniane jako "ciepłe
dane" w Dataview przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych za pomocą indywidualnych pulpitów
nawigacyjnych.

Datastore
http://
(HTTP REST API)

Dane dotyczące zimna

Surowe dane

Dataview
Dane dotyczące
ciepła

Dane dotyczące oceny
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Struktura systemu - JUMO variTRON dostępne z JUMO smar

WAN

LAN

Modbus TCP

Modbus TCP

Przemysł przetwórstwa mięsnego

tWARE Evaluation, JUMO Cloud lub JUMO smartWARE SCADA

MQTTS

HT
TP
S

INTERFEJS API REST

HTTPS

OPC UA

Wizualizacja i obsługa przez
przeglądarkę
internetową

smartWARE .
SCADA

MQ
TT
S

Brama LTE
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Rozwiązanie systemowe
dla inżynierii procesowej
Etapy procesu inżynierii procesowej to wszystkie procesy techniczne, w których
produkt końcowy jest wytwarzany z surowca lub materiału źródłowego za pomocą
procesów chemiczno-fizycznych lub biochemicznych. Rozwiązanie z zakresu inżynierii
procesowej zostało opracowane dla przemysłu przetwórstwa mięsnego. Przy użyciu
systemu JUMO variTRON i nowego graficznego edytora programów JUMO
smartWARE Program, rozwiązania specyficzne dla klienta mogą być skonfigurowane
przy niewielkim wysiłku i bez umiejętności programowania.

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Intuicyjne i dostosowane do potrzeb klienta

Elastyczność i absolutna precyzja
Użytkownik ma do dyspozycji predefiniowane kroki procesu

System automatyki JUMO variTRON 500 oraz edytor

inżynierii

graficzny JUMO smartWARE Program umożliwiają szybkie

procesowej.

Definiuje

to

różne

funkcje

podstawowe, które wymagają jedynie sparametryzowania.
Sekwencja poszczególnych zdefiniowanych kroków
procesowych

daje

w

efekcie

sekwencję

inżynierii

procesowej dla wytwarzania różnych produktów. Dla

i łatwe tworzenie receptur.
JUMO variTRON 500


System automatyzacji z możliwością

każdego kroku procesu można zdefiniować wartości

uruchamiania utworzonych programów, receptur

zadane, czas trwania odcinka pro- gramu oraz styki

i etapów procesu

procesowe.



Możliwość podłączenia różnych paneli i modułów
rozszerzeń

Ponadto inżynier instalacji może wykorzystać etapy procesu



Na życzenie: jedna aplikacja główna

w systemie, aby zapewnić, że użytkownik końcowy nie

(oprogramowanie i sprzęt) obejmująca wszystkie

będzie manipulował elementami instalacji. Instalacje mogą
być sterowane za pomocą panelu internetowego. Oznacza

typy instalacji i ich opcje

to, że program może być uruchamiany i zatrzymywany,

Program JUMO smartWARE

a także tworzony i modyfikowany. Za pomocą panelu



Oprogramowanie oparte na przeglądarce
internetowej do intuicyjnego tworzenia i

można także wprowadzać zmiany tymczasowe.

edycji programów inżynierii procesowej i
receptur

Korzyści dla użytkownika:




Maksymalna elastyczność instalacji dzięki



Graficzny interfejs użytkownika, który może być

możliwości dostosowania funkcji i konstrukcji do

dostosowany do potrzeb klienta (kolory, ikony, logo,

potrzeb klienta.

tekst)

Zapewnienie wyjątkowej niezawodności procesów
dzięki rejestracji danych i indywidualnym



Proste zarządzanie programami i recepturami za
pomocą systemu JUMO variTRON 500

uprawnieniom użytkowników.


Możliwość realizacji wymagań klienta dzięki
modułowej budowie sprzętu i funkcji sterownika PLC

Wybór programu

Kroki procesowe
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Etapy przetwarzania mięsa
Procedury w przetwórstwie mięsa i produkcji kiełbas można zasadniczo sprowadzić do kilku
podstawowych procesów. Zasadnicze znaczenie ma tu uzyskiwanie i kontrola temperatury.
Mamy nadzieję, że zainspirują Cię nasze rozwiązania dla tej branży, które przedstawimy na
kolejnych stronach.

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Przetwórstwo mięsne
Po uboju i rozbiorze zwierzęcia kolejnym istotnym etapem

Postępowanie z produktem i jego przechowywanie zależy

jest schłodzenie mięsa do czasu jego dalszej obróbki.

od rodzaju kiełbasy i wymaganego okresu przydatności do

W zależności od warunków lokalnych mięso w postaci

spożycia. W tym kontekście ważne jest zapewnienie

schłodzonej

do

właściwej

temperatury

procesy

kiełbasy,

które

kolejnego

lub

zamrożonej

punktu

jest

przetwórczego.

przekazywane
Tam

przechowywania.

zostały

poddane

Na

przykład

autoklawowaniu

rozdrabniania, krojenia, wędzenia, duszenia i dojrzewania

w słoikach lub puszkach, nie wymagają chłodzenia.

(w zależności od tego, czy produkowana jest kiełbasa

Natomiast chłodzenie jest niezbędne przy przechowywaniu

sucha, gotowana czy gotowana) odgrywają różne role. Na

kiełbasy gotowanej. Jeśli chodzi o kiełbasę wędzoną, czas

przykład w przypadku produkcji kiełbasy suchej nie

wędzenia i rodzaj kiełbasy decydują o tym, czy chłodzenie

istnieje etap gotowania.

jest wymagane, czy nie.

Chłodzenie

Mincing

Cięcie

Gotowanie/ duszenie/gotowanie

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Wartość pH

Wskaźnik

Ciśnienie

Wskaźnik

Wskaźnik

Kontroler

Wskaźnik

Kontroler

Kontroler

Kontroler

Palenie

Tumbling

Autoklawowanie

Temperatura

Dojrzewanie/przec
howywanie

Temperatura

Temperatura

Wskaźnik

Temperatura

Ciśnienie

Ciśnienie

Kontroler

Wilgotność

Kontroler

Wskaźnik

Wartość pH
Wskaźnik
Kontroler

Kontroler

Chłodzenie
Pomiar wartości pH świeżego mięsa
za pomocą elektrody JUMO pH
insertion
Wartość pH mięsa uważa się za tak
istotną, ponieważ ma ona duży wpływ
na czynniki wpływające na jakość
mięsa.
Wartość
pH
pozwala
wyciągnąć wnioski dotyczące barwy,
miękkości,
smaku,
zdolności
wiązania wody i trwałości. Dzieje się
tak dlatego, że po uboju zwierzęcia
w mięsie rozpoczynają się procesy
biochemiczne, które wpływają na
wartość pH. Pomiar tej wartości
pozwala uzyskać informacje na temat
szybkości tych procesów i jakości
mięsa.

JUMO wkręcana
sonda temperatury RTD
Z przewodem przyłączeniowym
Typ 902050
JElektroda wprowadzająca
JUMO pH
Do wykonywania pomiarów w
substancjach stałych
Typ 201030
Przenośne urządzenie do
pomiaru pH JUMO
Sterowane mikroprocesorem
Typ 202710

JUMO DICON touch
Dwukanałowy sterownik
procesu i programu z
rejestratorem
elektronicznym i
ekranem dotykowym
Typ 703571

Mielenie mięsa
Monitorowanie
temperatury
w maszynce do mielenia mięsa
z chłodzeniem za pomocą systemu
JUMO diraVIEW podczas mielenia
mięsa

JUMO diraVIEW
Wskaźniki cyfrowe

Mielenie mięsa jest podstawowym
procesem w przemyśle przetwórstwa

Typ 701510, 701511,
701512, 701513, 701514

mięsnego. Przeprowadza się go za
pomocą specjalnych urządzeń różnej
wielkości, od ręcznych maszyn do
mielenia mięsa po duże maszyny
przemysłowe. Ważne jest, aby mięso
nie było narażone na duże wahania
temperatury, zwłaszcza w zakresie
powyżej

7°C.

Dlatego

podczas

mielenia mięsa należy przestrzegać
łańcucha chłodniczego, a w razie
potrzeby
chłodzenie.

zapewnić

dodatkowe

JUMO wkręcana sonda RTD
Z przewodem przyłączeniowym
Typ 902050

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Cięcie

Termometr zegarowy JUMO
Z bimetalowym układem
pomiarowym Typ 608002

Monitorowanie temperatury i ciśnienia
w kutrach do gotowania próżniowego

JUMO wkręcane
Sonda temperatury RTD

Kutry do gotowania próżniowego są

Z przewodem

idealne do zapewnienia lepszej barwy

przyłączeniowym

mięsa i bardziej efektywnego jego

Typ 902050

krojenia. Użycie kutra do gotowania
próżniowego oznacza również, że nie
ma potrzeby oddzielnego duszenia
mięsa (np. w przypadku produkcji
gotowanej kiełbasy). W urządzeniach
tych

kluczową

temperatura,

rolę

ponieważ

JUMO dTRANS str.
30
Przetwornik
ciśnienia Typ 404366

odgrywa
ma

ona

zasadnicze znaczenie dla ostatecznej
jakości kiełbasy.

JUMO DICON touch
Dwukanałowy sterownik procesu i programu
z rejestratorem bez papieru i ekranem
dotykowym
Typ 703571

Gotowanie

JUMO diraTRON
Regulatory kompaktowe
Typ 702110, 702111, 702112,
702113, 702114

Monitorowanie temperatury w kociołku
do gotowania
Podczas gotowania lub parzenia w
kotłach należy kontrolować
temperaturę wody parzącej.
Temperaturę rdzenia gotowanego
produktu można również mierzyć za

Wkręcana sonda
temperatury JUMO
RTD
Z przewodem
przyłączeniowym
Typ 902050

pomocą paroszczelnych sond
pomiarowych.
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Gotowanie i wędzenie
kilka indywidualnie działających systemów dojrzewania,

Sterowanie procesami gotowania i wędzenia za

gotowania, wędzenia i klimatyzacji. Wartości pomiarowe

pomocą systemu automatyzacji JUMO variTRON

procesu dla jednostki centralnej - serca JUMO variTRON - są

Gotowanie i wędzenie to dwa zasadnicze procesy w produkcji
kiełbasy. W większości przypadków stosuje się komory
przeznaczone do gotowania lub wędzenia. Jednak w dużych
zakładach przemysłowych te dwa procesy są obecnie często
łączone w tzw. zakładach ciągłych lub półciągłych. Do tego

dostarczane

przez

9

asynchronicznych

generatorów

programów z pulą 90 programów. Dzięki modułowej
strukturze systemu i wbudowanemu sterownikowi PLC,
system automatyki może być optymalnie dostosowany do
aplikacji sterowania systemami dojrzewania, gotowania,
wędzenia i klimatyzacji.

celu nadaje się system automatyki JUMO variTRON,
posiadający specjalne rozwiązanie branżowe dla przemysłu
przetwórstwa mięsnego. JUMO variTRON może być
stosowany do obsługi, sterowania i regulacji

JUMO variTRON 500

Moduły dla systemu automatyki

Centralna jednostka
przetwarzania dla
systemu automatyki

Typ 7050xx

Typ 705002
Zakład 1

KOM 1

Magistrala systemowa

KOM 2
LAN

LAN

Wkręcana sonda
temperatury
JUMO RTD

JUMO FOODtemp

Z przewodem

Typ 902350

przyłączeniowym
Typ 902050

Wkładana sonda temperatury
RTD z uchwytem z PTFE

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Wędzenie
Uzyskiwanie temperatury rdzenia w zakładach pracy ciągłej
Dzięki bezprzewodowej instalacji, zastosowanie nadajnika
Najlepiej, jeśli produkty są wyposażone w nadajnik radiowy

radiowego JUMO Wtrans zmniejsza koszty nowych

JUMO Wtrans do pomiaru temperatury rdzenia. Urządzenie

instalacji, prac konserwacyjnych i napraw. Elementy

to umożliwia bieżący, bezprzewodowy pomiar temperatury.

elektrotechniczne odporne na wysokie temperatury mogą

Dzięki temu w zakładach pracujących w trybie ciągłym

być stosowane w temperaturach do 125 °C.

możliwe jest dokładne i ciągłe określanie temperatury, co
jest bardzo korzystne dla dokumentowania danych i kontroli
zakladu.

JUMO variTRON

Oprogramowanie JUMO

Panel
internetowy

Moduły dla systemu automatyki

Typ 705070

Typ 7050xx

smartWARE do oceny i
wizualizacji danych
pomiarowych zarejestrowanych
przez JUMO variTRON.
Typ 701840

Zakład 2

*JUMO Wtrans T

Sonda temperatury RTD z funkcją
bezprzewodową
transmisja

Program JUMO smartWARE

danych Typ

Oprogramowanie do edycji
programów inżynierii
procesowej i receptur

902930

Typ 701850
J
wUkrMęO
cane

Sonda temperatury RTD
JUMO Cloud i
JUMO smartWARE SCADA
Wysoce skalowalne i wydajne
rozwiązania IoT
Typ 701810, 701820

*Ty

Z przewodem
przyłączeniowym Typ
902050

20
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Dojrzewanie,
przechowywanie i
suszenie

JUMO LOGOSCREEN 700
Wysoce skalowalny rejestrator
bezpapierowy Typ 706530

Kontrolowane dojrzewanie przy
produkcji suchych kiełbas
Przy

produkcji

najważniejszą

Panel internetowy

suchych

rolę

dojrzewania/suszenia.

kiełbas

odgrywa
Produkty

Dla systemu
automatyki JUMO
variTRON

faza
muszą

być suszone do momentu uzyskania
zawartości
z

wody

przepisami

resztkowej

dotyczącymi

zgodnej
JUMO variTRON 300

żywności.

Centralna jednostka
przetwarzania dla
systemu automatyki z
opcjonalnym interfejsem
bezprzewodowym

Ważne jest przy tym, aby woda była
uwalniana równomiernie i nie za szybko,
w

przeciwnym

razie

nie

można

zagwarantować wysokiej jakości produktu
końcowego.

Aby

uniknąć

błędów

w suszeniu, wilgotność względna musi być

Przetwornik higroskopijny i
higrotermiczny JUMO
Typ

w równowadze z wartością aw suchej

higrometryc

kiełbasy

zny 907031

w

momencie

rozpoczęcia

Typ 705003

JUMO wkręcane
Sonda temperatury RTD

suszenia. Ponadto wilgotność względną
należy obniżać powoli, aby woda mogła

Z przewodem

wydostać się z wnętrza kiełbasy na

przyłączeniowym

zewnątrz.

Typ 902050

Do

tego

celu

nadaje

się

dotykowy sterownik programowy JUMO
DICON lub system automatyzacji JUMO

Elektroda wprowadzająca
JUMO pH

variTRON 300.

Do wykonywania pomiarów
w substancjach stałych

Pomiar wartości pH w mięsie i wędlinach

Typ 201030/62

Wartość pH mięsa jest związana z jego
zdolnością do wiązania wody. Mięso ma
najmniejszą zdolność wiązania wody, gdy
wartość pH wynosi około 5. Nie istnieje
znormalizowana wartość optymalna dla

JUMO AQUIS 500 pH

produkcji kiełbas, ponieważ różni się ona

Przetwornik/sterownik
wartości pH

w zależności od produktu końcowego. Na
przykład przy produkcji kiełbas suchych
mięso musi mieć niską zdolność wiązania
wody, aby mogło równomiernie

Typ 202560

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Obtaczanie mięsa
Mierzenie temperatury i ciśnienia w
obtaczarkach
Obtaczanie to proces, w którym mięso
jest mieszane i przemieszczane. Proces
ten zazwyczaj musi być wykonywany
poniżej pewnej temperatury progowej. W
przemyśle przetwórstwa mięsnego zwłaszcza
przy
produkcji
szynki
gotowanej - właściwa temperatura ma
zasadnicze
znaczenie
dla
zagwarantowania, że produkt końcowy
ma najlepszą możliwą jakość. Jeśli
chodzi o pomiar temperatury i ciśnienia w
komorze
bębnowej,
nasze
dwa
bezprzewodowe rozwiązania JUMO
Wtrans T do pomiaru temperatury i
JUMO Wtrans p do pomiaru ciśnienia są
doskonałym wyborem. Urządzenia te
można zamontować w dowolnym miejscu
bębna, ponieważ nie przeszkadzają w
tym kłopotliwe kable.

Autoklawowanie
Monitorowanie
krzywej
czasowej
temperatury
przy
użyciu
JUMO
LOGOSCREEN
700
podczas
konserwowania
kiełbas
Znaną
od
dawna
metodą
konserwowania jest gotowanie lub
konserwowanie kiełbas. Kiełbasy tego
typu
wkłada
się
do
szczelnie
zamkniętych pojemników (szklanek/
słoików). Następnie konserwuje się je w
autoklawie. W idealnym przypadku
nawet kilka autoklawów może być
sterowanych za pomocą systemu JUMO
variTRON.
To
rozwiązanie
dla
przemysłu
przetwórstwa
mięsnego
pozwala
na
sterowanie
różnymi
autoklawami równolegle lub niezależnie
od siebie.

JUMO DICON touch
Proces dwukanałowy
i sterownik programowy z
rejestratorem elektronicznym
i dotykowy ekran.
Typ 703571
JUMO Wtrans receiver

JUMO Wtrans T
sonda temperatury
RTD z bezprzewodową
transmisją danych

Uniwersalny odbiornik do
bezprzewodowej sondy
pomiarowej JUMO
Type902931

Typ 902930

JUMO LOGOSCREEN 700
Wysoce skalowany rejestrator
elektroniczny
Typ 706530

JUMO DICON touch
Dwukanałowy sterownik procesu i
programu z rejestratorem
elektronicznym i ekranem dotykowym
Typ 703571

JUMO DELOS SI
Precyzyjny przetwornik ciśnienia z
zestykami przełącznymi i
wyświetlaczem
Typ 405052

JUMO STEAMtemp
Wtykana sonda temperatury
RTD w wersji paroszczelnej
Typ 902830
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Przemysł przetwórstwa mięsnego

Innowacyjne rozwiązania systemowe i fachowa wiedza
Zawsze korzystamy z informacji zwrotnych od naszych klientów z całego świata, aby udoskonalać nasze produkty. Strategia
ta znajduje odzwierciedlenie w naszych nowych rozwiązaniach. Złożone zadania traktujemy jako wyzwania, które pozwalają
nam opracowywać rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów, a jednocześnie ulepszać naszą ofertę produktów. JUMO
Engineering ze swoim zakresem usług uzupełnia to kompleksowe podejście.

Nasze usługi









Twoje korzyści

Analiza wykonalności
Tworzenie koncepcji technicznej, w tym
specyfikacji wymagań produktu i arkusza
specyfikacji
Kompletne planowanie i dokumentacja projektu
Planowanie projektu obejmujące programowanie
PLC, wizualizację, technologię sieciową itp.
Ciągłe zarządzanie projektem
Uruchomienie na miejscu
Szkolenie i wsparcie






Jako centralny partner do kontaktów JUMO
opracowuje techniczne rozwiązania systemowe
Rozległa wiedza fachowa na temat wszystkich
urządzeń pomiarowych i automatyki
Globalne wsparcie dzięki doświadczonym
specjalistom
Elastyczne, dopasowane do indywidualnych
potrzeb i zastosowań rozwiązania

W pigułce





Precyzyjne i szybkie kanały komunikacji:
Oszczędza to czas i zapobiega błędom!
W pełni rozwinięta wiedza specjalistyczna zapewniająca
maksymalną elastyczność:
W pełni niezawodne i bezpieczne planowanie projektów
Technologia, która sprawdziła się przez dziesięciolecia, skraca
czasy przestojów: Zapewnia doskonałą dostępność instalacji i
niezawodność procesów!
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