Industrie ovenbouw
Innovatieve oplossingen voor uw succes

Geachte lezer,
Glas, keramiek, klei of staal zijn materialen die wij dagelijks

Daarbij hechten wij bijzonder veel waarde aan nieuwe

tegenkomen. Slechts u als producent weet, welke eisen aan

ontwikkelingen, continue verbeteringen van bestaande

ovens gesteld worden, en welke extreme procesvoorwaarden

producten en efficiënte productiemethoden - alleen zo

u bij de be- en verwerking moet doorstaan.

bereiken wij voor u het hoogste innovatie niveau.

Hier staat JUMO u als betrouwbare partner ter zijde,

Ook voor de industriële ovenbouw biedt JUMO u een veelvoud aan

ondersteunt u bij al uw vragen en levert u snelle oplossingen.

innovatieve oplossingen voor de meest uiteenlopende applicaties.

Ongeacht, of de temperatuur in de door u geproduceerde oven,
gestuurd, geregeld, bewaakt, geregistreerd of gevisualiseerd

Met deze folder verschaffen wij u een overzicht van onze

moet worden.

producten en systemen geschikt voor de industriële ovenbouw.
Natuurlijk werken wij ook graag samen met u speciaal op uw

Hoe ons dit lukt? Door onze jarenlange ervaring en

toepassing gerichte oplossingen uit.

vakmanschap: al meer dan 60 jaar, is JUMO één van de leidende
producenten van meet- en regeltechniek en dientengevolge

Uitvoerige informatie over al onze producten vindt u ook op

uw competente partner voor de industriële ovenbouw.

onze website www.jumo.nl .
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Temperatuur
Binnen de industriële ovenbouw is de temperatuur de belangrijkste
meetgrootheid: deze beïnvloedt het productieproces en dient exact geregeld
en bewaakt te worden, om kwaliteitsafwijkingen bij het eindproduct te
voorkomen. Producten van JUMO ondersteunen u hierbij.

Industrie ovenbouw
Temperatuur

Regelen

Registreren

Bewaken

Automatiseren en visualiseren

Applicatie

Software

Temperatuursensoren voor industriële ovens
De hoge temperaturen in industriële ovens vragen om inzet

tot +1600°C. Geschikte werkstoffen voor de hulzen zijn:

van thermo-elementen met de volgende thermoparen Fe-

keramiek uit C610 met hoog aluminiumoxide gehalte, voor

CuNi type "L" + "J", NiCri-Ni type "K" ,Pt10Rh-Pt type "S"

temperaturen tot +1300°C en uit C799, hoogst vuurbestendig

evenals Pt30Rh-Pt6Rh type "B" en NiCrSi-NiSi "type N".

voor temperaturen tot +1600°C. Ook temperaturen tot

Voor beschermhulzen worden verschillende materialen

+1800°C zijn realiseerbaar.

gebruikt, of het nu gaat om charge-ovens, doorloop ovens,

De verschillende thermo-elementen voldoen aan de eis

test-ovens of smelten. De metalen beschermhulzen zijn

conform AMS2750E en CQI-9, waardoor de proceszekerheid

uitgevoerd in staal met hoog nikkel- en chroomgehalte

van de installatie wordt verhoogd.

voor beperkende resp. oxiderende atmosferen. De volgende

In principe kunnen temperatuursensoren ook met

materialen voor beschermhulzen worden gebruikt: staal

materiaal- of DAkkS-certificaat geleverd worden. Ons

X18 CrNi 28 materiaalnummer 1.4749 staal X15 CrNiSi2520

gecertificeerde laboratiorium waarborgt onafhankelijke

materiaalnummer 1.4841. Deze zijn geschikt voor inzet bij

meetwaarden en een constant hoge kwaliteit.

temperaturen tot +1150°C.Tevens komen verschillende

Voor de hoogste zekerheid in industriële ovens berekent

coating in aanmerking zoals hastelloy, kanthal, alloy 20,

JUMO voor temperatuursensoren in verbinding met de JUMO

inconel 600, zirconia, etc.

safetyM-apparatuur, de gezamenlijke SIL-veiligheidskring

Temperatuussensoren met keramische beschermhulzen

en kan overeenkomstige certificaten tot SIL 3/PL e afgeven.

dienen voor temperatuurmeting in gasvormige mediums

JUMO mantelthermokoppels

JUMO thermokoppel

JUMO insteek thermokoppel

conform DIN 43710 en DIN EN 60584

voor conform DIN EN 14597
geteste apparaten en installaties

met aansluitkop type B

Type 901250

Type 901006

JUMO mantelthermokoppels

JUMO insteek thermokoppel

met standaard vlakstekker conform
DIN 43710 en DIN EN 60584

met aansluitkop type A

Type 901240

Type 901120

Type 901110
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Regelen
Oplossingen voor de industriële ovenbouw kunnen alleen dan gewaarborgd
worden indien naast de passende sensor ook de regeling van de meetwaarden
correct is. JUMO systemen zijn hiervoor bijzonder geschikt.
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Regelen - precies en efficiënt
Voor de vaak zeer complexe processen bij het branden,

zodat de meetgegevens charge-gerelateerd genotuleerd

gloeien of uitharden van verschillende materialen en

en geanalyseerd kunnen worden. Apparatuur zoals bijv.

werkstoffen zijn exacte temperatuur-verlopen dringend

JUMO mTRON T of JUMO LOGOSCREEN nt/fd worden

noodzakelijk.

met geïntegreerde batch-functie en chargeprotokollering

JUMO-PID regelalgoritmen hebben zich binnen de industriële

geleverd.

ovenbouwbranche buitengewoon goed bewezen, of het nu

JUMO

gaat om continue werkende ovens of om charge werking.

geoptimaliseerde regeling in de meest uiteenlopende

Daarbij speelt de wijze van verwarmen of dat nu gebeurt met

processen. In het bijzonder bij processen van fabrikanten,

behulp van olie, gas of stroom, geen hoofdrol. Timing zorgt

die installaties voor de luchtvaart en de automobielindustrie

voor een nauwkeurige weergave van de verbrandingscurve,

maken. Zij vinden bij ons apparatuur conform AMS2750E of

resp. het procesbeeld.

CQI-9. Indien gewenst voorzien van een certificaat conform

Via de veldbusinterface kunnen verbindingen met de

bovenstaande Richtlijnen levering.

procesregelaars

garanderen

een

energie

visualisatiesoftware SVS3000 tot stand gebracht worden,

JUMO IMAGO 500

JUMO dTRON 304/308/316

JUMO DICON touch

meerkanaalsproces- en programmaregelaar
Type 703590

Compacte regelaar met
programmafunctie

Tweekanaals-proces en
programmaregelaar met grafische
datalogger en Touchscreen

Type 703041/42/43/44

JUMO mTRON T – Centrale eenheid
Meet-, regel- en automatiseringssysteem met
regelmodule en in-/uitgangsmodulen
Type 705000

Type 703571

JUMO mTRON T –
Multifunctioneel paneel 840
Meet-, regel- en automatiseringssysteem
Type 705060
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Registreren
Kent u de JUMO oplossingen voor veilige data opname? Met de apparaten uit de
serie grafische dataloggers JUMO LOGOSCREEN en het automatiseringssysteem
JUMO mTRON T bent u uitstekend toegerust om aantoonbare meetwaarden
eenvoudig en betrouwbaar te kunnen registreren, archiveren en analyseren.
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Registreren, archiveren en analyseren
Met de grafische dataloggers uit de JUMO LOGOSCREEN

Alle registratie apparatuur beschikt over de mogelijkheid tot

serie en JUMO mTRON T, worden procesgegevens snel

online-visualiseren van procesgegevens, via verschillende

en storingsvrij geregistreerd en beveiligd opgeslagen. Het

procedures van de grenswaarde bewaking, de alarmering

evalueren van deze gegevens is direct via het apparaat of via

op afstand in geval van storing evenals de gelijktijdige

een PC met behulp van evaluatie software JUMO PCA3000

registratie van chargeprocessen.

mogelijk.

JUMO grafische dataloggers bieden u hoogstaande

De JUMO grafische datalogger wordt in verschillende

zekerheid bij data opname, data opslag en het analyseren

prestatieniveaus onderverdeeld. Deze beginnen met

van data. Deze zekerheid maakt het voor u mogelijk,

de eenvoudige 3/6 kanalen uitvoering genaamd JUMO

procesparameters te optimeren en een constante

LOGOSCREEN 500 cf, dan komt de 18-kanalen variant JUMO

productkwaliteit te garanderen.

LOGOSCREEN nt/fd en de voorlopig meest uitgebreide

Daarnaast vervullen JUMO mTRON T en JUMO LOGOSCREEN

uitvoering is met 54 kanalen het JUMO mTRON T systeem.

nt/fd de meettechnische eisen van de AMS 2750E en CQI-9.

JUMO LOGOSCREEN 500 cf

JUMO LOGOSCREEN nt/fd

Instapmodel grafische datalogger met opslagmedium
CompactFlash kaart en Lifecycle databeheer

Grafische datalogger met TFT-display, CompactFlash kaart en
USB-interface

Type 706510

Type 706581, 706585

JUMO mTRON T – Centrale eenheid

JUMO mTRON T –
Multifunctioneel paneel 840

Meet-, regel- en automatiseringssysteem met
regelmodule en in-/uitgangsmodulen
Type 705000

Meet-, regel- en automatiseringssysteem
Type 705060
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Bewaken
De veiligheid van mens, machine en product spelen binnen de
industriële ovenbouw een belangrijke rol. De temperatuur is van
beslissende waarde voor het productie proces in de oven.
JUMO biedt u een veelvoud aan producten om de temperatuur conform
de meest actuele stand van de techniek te bewaken.
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Installatie bewaking met de JUMO safetyM-serie
Met de inzet van de compacte vrij te configureren

voldoen onze veiligheidstemperatuurbegrenzers/-bewakers

temperatuurbegrenzers/-bewakers resp. veiligheids-

aan de eisen conform DIN EN 61508 (SIL) en DIN EN ISO

temperatuurbegrenzers/-bewakers kunt u gevaren, die

13849-1 (Performance-Level).

schadelijk zijn voor de mens en het milieu of tot verstoring

De safetyM-serie biedt u vele heldere voordelen:

van het productieproces kunnen leiden, vroegtijdig en

Het alarmrelais schakelt de oven bij een foutmelding

adequaat herkennen en voorkomen.

in de bedrijfszekere toestand. Door middel van de

De instrumenten hebben de primaire opgave, verwarmings-

begrenzerfunctie wordt de oven door een interne of externe

processen betrouwbaar te bewaken en de installatie bij

vrijgave toest weer vrijgegeven.

storing in een bedrijfszekere toestand te zetten. De basis

Bovendien kunnen via de analoge uitgang proceswaarden

hiervoor is de DIN EN 14597.

van de oven aan de registratie apparatuur of een regelaar

Om wereldwijd aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen,

resp. een bovengeplaatst systeem doorgegeven worden.

JUMO safetyM STB/STW

JUMO safetyM TB/TW

JUMO safetyM TB/TW

Veiligheidstemperatuurbegrenzer,
veiligheidstemperatuurbewaker
conform DIN EN 14597

Temperatuurbegrenzer, temperatuurbewaker
conform DIN EN 14 597 als DINrail apparaat

Temperatuurbegrenzer, temperatuurbewaker
conform DIN EN 14597 als inbouw

Type 701160

Type 701170

Type 701150

'*5/
&(

JUMO safetyM STB/STW Ex

JUMO exTHERM-AT

Veiligheidstemperatuurbegrenzer,
veiligheidstemperatuurbewaker
conform DIN EN 14597

Explosieveilige opbouwthermostaat voor
zone 1, 2, 21 en 22

Type 701155

Type 605055

'*5/
&(
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Automatiseren
en visualiseren
Voor een optimaal procesverloop heeft men betrouwbare systemen en instrumenten
nodig. Met het oog op de verschillende ovens en thermische processen is het voor u
van belang, dat de energie op de juiste wijze gedoseerd wordt, zodat het vermogen
daar komt waar het nodig is.
Voor het bewerkstelligen van een storingsvrije samenwerking tussen de
verschillende componenten in het proces is het bovendien noodzakelijk alle
gegevens in één oogopslag paraat te hebben. Hier komt de betrouwbare installatie
visualiseringssoftware van JUMO in beeld.
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Werking onder controle met JUMO thyristor regelaars

Installatie visualisatie software JUMO SVS 3000

Bij de verwarming van elektrisch werkende industriële

De installatie visualisatie software SVS3000 met charge

ovens, zoals bijvoorbeeld hardingsovens, vlamboogovens

data-protokollering en -analyse in het netwerk maakt

maar ook smeltovens, is de maximaal te bereiken

het u mogelijk een effectieve bediening, visualisatie en

temperatuur afhankelijk van de verwarmingsbron.

documentatie van de gegevens te bewerkstelligen. Speciaal

JUMO biedt u vermogensschakelaars en -regelaars, die

voor het aansluiten van JUMO apparatuur zijn in een

voor ohmse of ohm-inductieve lasten geschikt zijn.

bibliotheek voorgeprogrammeerde grafische elementen

U kunt daardoor het verwarmingselement met een

voor u opgesteld. Hiermee wordt de projectietijd van de

R-koude/R-warmte verhouding van 1:16 en ook de meest

software aanzienlijk verkort. Per installatie staan een

uiteenlopende infraroodlasers (bijv. voor droogprocessen)

chargeprotokollering, een alarm- en voorvallijst, recepten,

aansturen.

groepen- en stroomdiagrammen, acht weektijdschema's
(timetables) en 16 trendbeelden ter beschikking. Via een
exportfunctie kunt u uw protokolgegevens in andere
programma's (bijv. Excel®)exporteren.

JUMO TYA-201/TYA-202

JUMO TYA-432

JUMO TYA-432

Vermogensregelaar

Vermogensschakelaar
Type 709010

Vermogensschakelaar
Type 709020

Type 709061, 709062

JUMO SVS3000
Installatie visualisatie software met charge dataprotokollering en -analyse in het netwerk
Type 700755

Geïntegreerde charge protokollering

Overzichtelijke groepsbeelden

Trendbeeld
12
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Applicatie

Industriële warmtebehandeling conform AMS2750E en
CQI-9 met JUMO
Steiging van eisen met betrekking tot proceszekerheid, gegevensregistratie en protokollering plaatsen de gebruiker
van moderne meet- en regeltechniek voor continu nieuwe uitdagingen. In het bijzonder bij gevoelige toepassingen als
bijv. de luchtvaartindustrie of de automobielbranche, zijn veilige en reproduceerbare arbeidsprocessen vereist.

Met JUMO-producten bent u dagelijks verzekerd van een

weerstandstemperatuursensoren of thermokoppels het

veilig arbeidsproces. Zelfs de eisen van AMS2750E en ook die

complete spectrum voor iedere toepassing binnen de

van CQI-9 zijn geen probleem.

warmtebehandeling.

Beide specificaties bepalen voor zowel de gebruiker als

In ons eigen Duitse DAkkS-geaccrediteerd laboratorium

de fabrikant van meet- en regeltechniek de standaard

kunnen wij de temperatuursensoren evenals de totale

met betrekking tot nauwkeurigheid en data veiligheid. Met

meetkring calibreren en met een certificaat bevestigen.

het regelaarprogramma, het JUMO mTRON T en JUMO
DICON touch, maar ook met de digitale datalogger JUMO
LOGOSCREEN nt, biedt JUMO in combinatie met precisie

Precies zoals onze lijfspreuk: alles onder één dak!
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JUMO TYA-201
Vermogensregelaar
Type 709061

JUMO safetyM STB/STW

JUMO mTRON T

Veiligheidstemperatuurbegrenzer,
-bewaker conform DIN EN 14597

Meet-, regel- en
automatiseringssysteem

Type 701150

Type 705000

JUMO insteekthermokoppel
met aansluitkop type A
Type 901110
JUMO insteekthermokoppel
met aansluitkop type A
Type 901110

Realiseert u installaties met max. 120 regelzones. De

vereisen principieel voor de eerste inzet om een SAT-keur

regeling-, gegevensregistratie- en bewakingsapparatuur

om aan de gestelde criteria te voldoen.

van JUMO ondersteunt u bij uw meettaak. De in de

JUMO helpt u bij het voldoen aan de strenge standaard van

specificatie vermelde voorschriften voor de instrumenten

AMS2750E en de CQI-9.

Uw voordelen op een rij

Eenvoudige combinatie met andere JUMO apparaten,



Eén leverancier voor alle producten



Manipulatievrije data opname



Tot 120 regelkringen



Snelle ingebruikname



Efficiëntere procesvoering



Verbeterde procestransparantie



Competente ondersteuning



bijv. vermogensregelaars en veiligheidstemperatuurbeg
renzers

14

15

Software
Met de professionele PC-evaluatiesoftware PCA3000 geschiedt het beheer, de opslag,
visualisering en analyse van historische procesgegevens, die via het automatiseringssysteem
JUMO mTRON T of de grafische dataloggerserie JUMO LOGOSCREEN opgenomen zijn.
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Evaluatiesoftware PCA3000

PCA communicatiesoftware PCC

Met de PC gebaseerde professionele evaluatiesoftware

De optimaal op PCA3000 afgestemde communicatiesoftware

PCA3000 geschiedt het beheer, archivering, visualisatie en

PCC maakt comfortabel uitlezen van gegevens via ethernet,

evaluatie van historische procesgegevens (meetgegevens,

standaard interfaces (USB, RS485) of modem mogelijk.

chargegegevens, meldingen etc.). De data kan via een
USB-stick resp. geheugenkaart ingelezen of via de
communicatiesoftware PCC voor een centrale data
verwerking klaargezet worden.




tijdgestuurd, automatisch uitlezen van gegevens via
interface of modem



beveiliging en archivering van alle procesdata op
harddisk of netwerkserver, overzichtelijk en eenvoudig

Beveiliging en archivering van alle procesdata,
inzichtelijk en eenvoudig in één overzicht.





in één overzicht.


Opgeslagen gegevens kunnen direct vanaf CD-ROM/DVD

Diagnosefunctie (weergave van actuele procesdata, bijv.
via modem of ethernet)

gelezen en weergegeven worden



kan als Windows-Systeemdienst opgestart worden

grafische meetwaarde opmaak: analyse van



e-mail melding bij communicatiestoringen

meetgegevens door min./max. zoek- en zoomfunctie
(loep)


Data export met PCA3000 uitleesformulier in
verschillende opmaken (CSV, HTML, PDF)
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Services & Support
Basis voor de grote tevredenheid van onze klanten is de
kwaliteit van onze producten. Maar ook onze betrouwbare
after-sales service en uitgebreide ondersteuning worden
gewaardeerd. Onderstaand vindt u een overzicht van onze
diensten ten aanzien van de innovatieve JUMO-producten.
Daar kunt u op rekenen - te allen tijde en op iedere locatie.
JUMO service en ondersteuning – zodat alles klopt

Productieservice

Bent u op zoek naar betrouwbare leveranciers van componenten of systemen?
Zowel op het gebied van metaaltechniek, elektronische componenten of passende
sensoren, in kleine oplagen of massaproductie – wij zijn u graag van dienst. Van
de ontwikkeling tot de productie worden alle stappen binnen de eigen geledingen
uitgevoerd. In nauw overleg met uw bedrijf zoeken onze deskundige experts naar
de allerbeste oplossing voor uw toepassing en nemen de complete engineering
voor hun rekening. Daarna produceert JUMO het betreffende product voor u.
Daarbij profiteert u van de modernste productietechnologieën en van ons
overtuigende kwaliteitsgarantiesysteem.

Klantspecifieke sensortechniek

Elektronische componenten

Metaaltechniek

















Ontwikkeling van temperatuursensoren, druksensoren, geleidbaarheidssensoren of pH en redoxelektroden overeenkomstig uw eisen



Een veelvoud aan test- en controle



Overname van de kwalificering voor de





Materiaalmanagement

voorzieningen
betreffende toepassing
Mechanische controle
Thermische controle

Ontwikkeling
Design
Testconcept materiaalmanagement
Productie logistiek en distributie
After-sales service

Werktuigbouw
Stans- en vervormingstechniek
Flexibele plaatstaalverwerking
Vlotterproductie
Las-, voeg- en montagetechniek
Oppervlaktebehandeling
Materiaalcontrole als dienstverlening

Informatie en training

U wilt de kwaliteit van de processen binnen uw onderneming verhogen of een
installatie verbeteren? Maak dan gebruik van de op de JUMO website aangeboden
dienst en de knowhow van een wereldwijd toonaangevende fabrikant. Onder het
menupunt “Services & Support” wordt u bijvoorbeeld een scala aan seminars
aangeboden. Onder het trefwoord "eLearning" worden video's over specifieke
thema's uit de meet- en regeltechniek aangeboden en onder "literatuur" vindt
u alle wetenswaardigheden voor beginners en gevorderden. Dat u daar ook
de meest actuele versie van de gewenste JUMO-software, evenals technische
documentatie van nieuwe en oudere producten kunt downloaden, spreekt voor
zich.

Productservice

Voor een deskundige ondersteuning ten aanzien van ons productassortiment
beschikken wij op alle vijf de continenten over een efficiënt distributienetwerk,
waartoe onze klanten te allen tijde toegang hebben. Of u advies nodig heeft, hulp
bij de productkeuze, engineering of optimaal gebruik van onze producten - ook bij
u in de buurt staat een deskundig team van JUMO medewerkers voor u klaar. Ook
na de ingebruikname kunt u op ons rekenen. Via onze telefonische hotline krijgt
u altijd snel antwoord. Indien een storing ter plaatse verholpen dient te worden,
dan staan onze express-reparatieservice en onze 24-uurs onderdelenservice
direct voor u klaar. Dat zorgt voor zekerheid.

Onderhoud en kalibratie

Onze service-afdeling helpt u graag bij het optimaliseren van uw apparaten
en installaties. Zo worden uitval en lange wachttijden voorkomen.
Samen met diegene die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is, werken wij aan
een overzichtelijk onderhoudsconcept en stellen wij met plezier alle vereiste
documentatie voor uw op. Omdat wij ons realiseren hoe belangrijk exacte
meet- en regelresultaten voor uw procesverloop zijn, verzorgen wij tevens
de professionele kalibratie van uw JUMO apparatuur - op locatie of in ons
geaccrediteerd DAkkS kalibratielaboratorium voor temperatuur. De resultaten
vermelden wij in een kalibratierapport conform EN 10204.
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