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Unikt mångsidig.

Mat och dryck

Pharma och bioteknik

Kemiindustrin

Värme och
luftbehandling

Vatten och avlopp

Plast och paketering

Förnybar energi

Järnvägsteknik

Industriella ugnar

Förvänta dig mer:
Innovativa lösningar till era industriapplikationer
Värdesätter ni effektivitet, noggrannhet och hållbarhet?
Anser ni att kvalité är produkten av erfarenhet, innovation och fokus på praktiken?
Då har ni hittat rätt partner: JUMO.
Ni kan räkna med 65 år av kvalité, stort engagemang och enastående industriexpertis.
Välkommen till JUMO.

www.jumo.se
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JUMO NYTT

JUMO expanderar med sin lokala,
skandinaviska produktion.

JUMOs strategie med att kombinera en högautomatiserad, effektiv, central produktionsenhet med lokal pro-

Lokal produktion av temperaturgivare

4

Kundspecifika lösningar

duktion av temperaturgivare i Skandinavien, har visat
sig vara mycket framgångsrik. Vi producerar centralt i
Europa med en maskinpark på absolut högsta tekniska

JUMO ecoLine O- DO

5

Optiskt mätsystem för löst syre

nivå, vilket ger mycket konkurrenskraftiga produkter.
Den lokala produktionen i sin tur, ger en flexibilitet och
en servicegrad som uppskattas allt mer av våra kunder.

JUMO tecline TC

6

Den nya sensorn för totalklor

Medarbetarestaben har utökats och vår maskinpark blir
alltmer automatiserad.

Ny CO2-givare för fastighetsautomation
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Effektivare klimatstyrning
Hos oss på JUMO står ordet "kvalitet" för mer än
bara innovativa produkter av yppersta klass. Det innebär för oss att produkterna är pålitliga under långa

JUMOs mässkalender 2014
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Välkommen till IndustriMässor

tidscykler och att vi uppfyller våra kunders förväntningar på service, teknisk rådgivning på högsta nivå,
snabba leveranstider och ett generellt proffsigt bemötande. Detta ska våra kunder ta del av, oavsett om
det gäller våra automatiseringslösningar eller olika

Temperature Liquid Analysis

Pressure

Liquid level

Flow rate

Humidity

typer av givare! På tal om olika typer av sensorer och
innovativa produkter, i det här numret av JUMO Nytt,
kan du läsa om 2 nya, spännande elektroder, JUMO
Control

techLine TC som mäter klor och JUMO ecoLine O-DO

Recording

Automation

Monitoring

optisk sensor, ett nytt intelligent mätsystem för
upplöst syre.
Du har väl fått vår nya produktkatalog? Där hittar du
alla nya, spännande produkter. Vill du hellre titta på
nätet, så finns all info på vår hemsida.
Nu vill jag passa på att önska alla våra läsare en bra
avslutning på året!
JUMO. More than sensors + automation.
Bästa hälsningar

JUMO NYTT
Utgivare
		
		
		
		
		

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Lilla Garnisonsgatan 33
25467 Helsingborg, Sverige
Telefon: +46 42 38 62 80
Telefax: +46 42 38 62 81
e-mail: info.se@jumo.net

		 Teknisk support
		 Telefon: +46 42 38 62 85
		 e-mail: service.se@jumo.net
		 Leveransbesked
		 Telefon: +46 42 38 62 95
Ansvarig utgivare Johan Johnsson

Johan Johnsson
VD

Produktion

Manfred Seibert, JUMO GmbH & Co. KG, Fulda

Det är tillåtet att citera från denna utgåva men glöm inte att ange källa.
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JUMO NYTT

Lokal produktion
av temperaturgivare

Senaste lasersvetstekniken säkerställer
hög produktionskvalité

Kundspecifika lösningar
Möjligheter för speciallösningar, mindre

Vi började med små serier och små

serier och hög produktionsstandard med

volymer, som ett komplement till vårt

högteknologisk produktionsutrustning.

breda sortiment från fabriken i Fulda.
Fram till idag har serierna blivit större och

Dessa är några av de fördelar som JUMO

större och lösningarna blir mer och mer

kan erbjuda med sin lokala produktion i

varierande. Detta ställer höga krav på vår

Helsingborg.

produktion med kvalitet, konformitet och

Globalt har JUMO producerat tempera-

spårbarhet. Dessa tre parametrar har

turgivare i mer än 50 år, främst vid vår

alltid varit ett mål för oss och därför har vi

fabrik i Fulda, Tyskland. Från kunder med

kontinuerligt utvecklat och automatiserat

höga förväntningar ställs det omfattande

vår lokala fabrik.

krav på produktion och konstruktion vid

Under åren har vi investerat mycket i nya

tillverkning av temperaturgivare.

maskiner bl.a automatisk hantering av

har gjort att vi som producent stått väl

Sedan 1997 har vi tillverkat tempera-

kablar, lasergravering för märkning, och

rustade för att möta marknadens höga

turgivare vid vår anläggning i Helsingborg.

inte minst en lasersvetsmaskin. Allt detta

krav.
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Laserutrustning möjliggör kundspecifika
produktmärkningar
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JUMO ecoLine O-DO
Optiskt mätsystem för löst syre
Långsiktig stabilitet och låga drift- och
underhållskostnader, kännetecknar
denna nya sensor.
Den är lämplig för användning i exem-

JUMO AQUIS 500 RS
Display enhet / regulator
för digitala sensorer
med Modbus protokoll
Typ 202569

pelvis kommunala och industriella
reningsverk, övervakning av dricksvatten, vattenvård samt i fiskodlingar.
JUMO ecoLine O-DO lagrar kalibreringsdata direkt i sensorhuvudet. Detta möjliggör en enkel "plug and play" utan behov av
omkalibrering. Den robusta givaren i rostfritt stål har ett mätområde på 0 … 20 mg / I
och kan användas inom ett temperaturområde på 0 … 60 °C.
Sensorn kan anslutas via Modbus RTU RS
485 till JUMOs AQUIS 500 RS med integ-

O

2

rerad reglerfunktion. Den är utformad
som en fältenhet med skyddsklass IP 67,
men kan även monteras i skåp .
Klartext visas i displayen och har en bakgrundsbelysning som gör den enkel att
läsa av under svårare ljusförhållanden.

JUMO ecoLine O-DO
Optiskt mätsystem för löst syre
Typ 202613

Enheten programmeras med ett användarvänligt installationsprogram via PC.
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JUMO NYTT

JUMO AQUIS 500 AS
Indikator / regulator
för standard signaler
Typ 202568

JUMO dTRANS AS 02
Transmitter / regulator
för standard signaler
Typ 202553

Genomflödesarmatur
Typ 202810

JUMO Tecline TC

Den nya sensorn för totalklor,
säker och tillförlitlig mätning
Enligt DIN EN ISO 7393-2 är totalt klor,

JUMO erbjuder nya JUMO tecLine TC

summan av fritt och bundet klor. Fritt

för övervakning av gränsen. Sensorn är

klor eftersträvas då det används vid

utformad för att bestämma den totala

desinficering av vatten.

klorkoncentrationen i de vattenhaltiga
lösningarna.

Kombinerad klorförening kan hittas i

Sensorn för totalklor kan anslutas till

form av kloraminer, vilket är en oönskad

JUMO:s beprövade displayer / regula-

biprodukt, som uppkommer vid vatten-

torer, som t.ex. JUMO dTRANS AS 02 och

desinficering med klor. Kloraminer

JUMO AQUIS 500 AS – dessa enheter

uppkommer när klor reagerar med för-

kan spänningsförsörja klorsensorn och

oreningar i vatten som innehåller kväve

möjliggör därmed enkel kalibrering av

(t.ex. urea, aminosyror). Kloraminer

mätsystemet.

äransvariga för den typiska lukten av
simbassänger, och orsakar irritation av
hud och ögon. Där är därför satt en gräns
enl. DIN 19643-2, som definierar en övre
gräns på 0,2 mg / l för bundet klor.
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JUMO tecLine TC
Sensor för totalklor
Typ 202631
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Ny CO2-givare för
fastighetsautomation

Kanalmodell
Typ 907021/30/31/85

Effektivare klimatstyrning
JUMO har utökat sitt produktsortiment
till att också innefatta instrument för
mätning av koldioxid (CO2) i luft.
Nu kan värme-, luftkonditionering och
ventilationssystem styras av antingen
luftfuktighet, luftkvalitet (CO2)
eller andra kombinationer av parametrar.
Detta minskar energikostnaderna och är
särskilt viktigt för ekonomisk drift
av stora byggnader som t.ex hotell,
sjukhus och offentliga byggnader.
Med den nya CO2-givaren (i olika utföranden) kan ett rum ventileras just den tid som

CO2

Rumsmodell
Typ 907021/80
Bord- / väggmodell
Typ 907021/12

krävs. Exakt kontrollerad
styrning av luftutbytet säkerställer ett
sunt och hälsosamt inomhusklimat.
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www.jumo.se

JUMOs mässkalender
2014
Välkommen till IndustriMässor

Vi arrangerar rationella möten mellan köpare och säljare inom industrin.

IndustriMässor
Internationell mässa för industriellt underhåll
Göteborg
11-14 mars			
VA-MÄssan
Mässa för vatten och avlopp
30 september-02 oktober			Jönköping

Nordens största mässa för tillverkande industri
Automation, processteknik och hållbara lösningar
i världsklass
Göteborg
07-09 oktober 			

22-23 januari			
Karlstad
Trollhättan
05-06 februari			
09-10 april			
Östersund
14-15 maj			
Nässjö
21-22 maj			
Piteå
27-28 augusti			
Sundsvall
10-11 september			
Falun
Kristianstad
24-25 september			
15-16 oktober			
Ulmeå

Mer information
www.fairs-international.jumo.info

12-13 november			
Kiruna
26-27 november			
Örebro

JUMO mTRON T – Your System
JUMO mTRON T är vårt nya automatiseringssystem, som
är ett lätthanterligt reglersystem kombinerat med ett kraftfullt PLC.
Det är enkelt att betjäna via en multifunktionspanel,
manipulationssäker processdatautvärdering och kombinerat
med ett effektivt kommunikationsgränssnitt, inklusive en
webbserver.

www.JUMO.mTRON-T.net
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