Spektrum produktów
Rozwiązania w zakresie czujników i automatyki dla Twojego sukcesu

Temperatura

Bezkompromisowo dobry

 Usługa kalibracji DAkkS
 Termostaty do zabudowy

Podstawową przyczyną międzynarodowego sukcesu produktów JUMO
jest nasza siła w dziedzinie badań i rozwoju. Wszystkie produkty są
w całości opracowywane przez nas – często w ścisłej współpracy
z użytkownikami. W ten sposób możemy zaoferować praktyczne
rozwiązania, które są doskonale dopasowane do siebie i spełniają

i nabudowy
 Plastikowe sondy temperatury
 Sondy temperatury do
bezprzewodowej transmisji danych
 Termoelementy

wszystkie wymagania naszych klientów.

 Czujniki temperatury z chipem

Dla nas ważnymi kryteriami są prostota, użyteczność i możliwość

 Czujniki temperatury RTD

zastosowania w wielu różnych branżach. Kryteria te, w połączeniu z

 Termometry zegarowe

naszym wysokim standardem jakości i przyjazną obsługą klienta, dają w
efekcie produkty o prawdziwej wartości dodanej.

platynowym

Analiza cieczy

Ciśnienie

Poziom

 Złącza

 Przetworniki różnicy ciśnień

 Czujniki cyfrowe

 Przetworniki ciśnienia

 Czujniki tlenu rozpuszczonego

 Przetworniki ciśnienia do
bezprzewodowej transmisji danych

 Urządzenia do pomiaru

 Mostki pomiarowe do pomiaru ciśnienia
(analogowe i cyfrowe)

 Sondy poziomu (hydrostatyczne)

 Czujniki
przewodnościowe
i indukcyjne
 Przetworniki i sterowniki

 Uszczelnienia diafragmy i akcesoria

 Elektrody pH i redox

 Presostaty ciśnieniowe

 Czujniki chloru, dwutlenku chloru,
bromu, ozonu, nadtlenku wodoru
i kwasu nadoctowego

 Przetworniki ciśnienia procesowego

 Czujniki mętności

 Przetworniki różnicy ciśnień
(hydrostatyczne)
ciśnienia (hydrostatyczne)
 Pływaki (mechaniczne)
 Wyłączniki pływakowe i przetworniki
poziomu

Przepływ

 Przetworniki różnicy ciśnień
 Przepływomierze do pary, gazów i cieczy

Wilgotność

 Iskrobezpieczne przemysłowe sondy
pomiarowe (ATEX)

 Czujniki przepływu turbinowe

 Higrometryczne sondy do pomiaru
wilgotności

 Przepływomierze elektromagnetyczne

 Hygrostaty

 Czujniki przepływu

 Pojemnościowe sondy do pomiaru
wilgotności

 Przepływomierze ultradźwiękowe

 Sondy pomiarowe do bezprzewodowej
transmisji

Kontrola

 Termostaty natynkowe
 Termostaty montowane na
panelu
 Sterowniki jednokanałowe i
wielokanałowe
 Termostaty zabezpieczające
przed zamarzaniem
 Sterowniki procesów
 Termometry kontaktowe

Nagrywanie

Automatyzacja

Monitoring

 Rejstratory elektroniczne

 Urządzenia wskazujące

 Termostaty natynkowe

 Rejestratory elektroniczne
z zatwierdzeniem FDA

 Oprogramowanie do automatyzacji

 Bimetalowe czujniki temperatury

 Sterowniki mocy i przekaźniki
półprzewodnikowe

 Termostaty elektroniczne

 Przetworniki
 System pomiarów, sterowania
i automatyki
 Nadajniki do bezprzewodowej transmisji
danych
 Oprogramowanie i akcesoria
 Technologia systemowa

 Termostaty montowane na
panelu
 Ograniczniki i monitory
temperatury bezpieczeństwa
zgodnie z normą DIN 14597
 Termometry zegarowe

Usługi produkcyjne

Szukasz konkurencyjnego i wydajnego dostawcy systemów lub komponentów?
Niezależnie od tego, czy szukasz modułów elektronicznych, czy idealnie
dopasowanych czujników – zarówno do małych partii, jak i do produkcji masowej –
chętnie będziemy Twoim partnerem. Jesteśmy z Tobą od projektu do produkcji –
wszystkie etapy z jednego źródła. W ścisłej współpracy z klientem nasi doświadczeni
eksperci poszukują optymalnego rozwiązania dla danego zastosowania i realizują
wszystkie zadania inżynieryjne. Następnie JUMO wytwarza produkt dla klienta. W
rezultacie korzystasz z najnowocześniejszych technologii produkcji i systemów
zarządzania jakością.

Technologia czujników
dostosowana do potrzeb klienta

Moduły elektroniczne

• Opracowanie sond temperatury,
przetworników ciśnienia, czujników
przewodności lub elektrod pH i
redox zgodnie z wymaganiami
klienta.
• Duża liczba ośrodków badawczych
• Uwzględnianie wiedzy i
umiejętności w praktyce
• Gospodarowanie materiałami
• Badania mechaniczne
• Próba termiczna

•
•
•
•
•
•
•

Rozwój
Design
Koncepcja testu
Zarządzanie materiałami
Produkcja
Logistyka i dystrybucja
Obsługa
posprzedażowa

Technologia metali
• Produkcja narzędzi
• Technologia wykrawania
i formowania
• elastyczna obróbka blachy
• Produkcja pływaków
• Technologia spawania,
łączenia i montażu
• Technologia obróbki
powierzchniowej
• Zarządzanie jakością materiałów

Informacje & szkolenia

Serwis produktów

Konserwacja & Kalibracja

Chcesz podnieść jakość procesów w swojej firmie lub zoptymalizować zakład? W takim
razie skorzystaj z ofert dostępnych na stronie internetowej JUMO i czerp korzyści
z know-how uznanego na całym świecie producenta. W punkcie menu "Usługi
„
i wsparcie techniczne" pod hasłem "JUMO Campus" można na przykład znaleźć
szeroką ofertę seminariów, a w zakładce "E- Learning" dostępne są filmy na tematy
związane z techniką pomiarową i regulacyjną. W dziale "literatura" można znaleźć
cenne informacje dla początkujących i profesjonalistów. Możliwe do pobrania są
aktualne wersje dowolnej dokumentacji technicznej JUMO, zarówno dla nowszych, jak
i starszych produktów.

Posiadamy sprawną sieć dystrybucji na wszystkich kontynentach, dostępną dla
naszych klientów z całego świata, dzięki czemu możemy zaoferować fachowe
wsparcie we różnych sprawach związanych z naszą ofertą produktów. Nasz
zespół profesjonalnych pracowników JUMO jest zawsze gotowy do pomocy w
zakresie konsultacji, doboru produktów, inżynierii i optymalnego wykorzystania
naszych produktów. Możesz na nas liczyć nawet po uruchomieniu naszych
urządzeń. Nasza telefoniczna linia wsparcia technicznego jest dostępna, aby
szybko udzielić odpowiedzi. Jeśli usterka wymaga naprawy na miejscu, do
dyspozycji masz nasz serwis ekspresowej naprawy. To zapewnia spokój ducha.

Obsługa serwisowa pomaga utrzymać optymalną wydajność urządzeń i zakładów.
Zapobiega to awariom i przestojom. Wspólnie z osobami odpowiedzialnymi w
Państwa firmie opracowujemy koncepcję konserwacji zorientowanej na
infrastrukturę i chętnie sporządzamy wszystkie wymagane raporty, dokumentację i
protokoły. Ponieważ wiemy, jak ważne dla procesów produkcyjnych są precyzyjne
wyniki pomiarów i kontroli, w sposób naturalny wykonujemy również profesjonalną
kalibrację urządzeń JUMO - na miejscu w firmie klienta lub w naszym
akredytowanym laboratorium kalibracji DAkkS dla temperatury. Wyniki kalibracji
są przedstawiane w postaci certyfikatu kalibracji zgodnie z normą EN 10204.

PR 00078 EN_DINA4/00588616/V1

