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Drogi Czytelniku,
Warzenie piwa to sztuka sama w sobie. Jako browarnik,

Warzenie piwa obejmuje wiele elementów uświęconych

polegasz na swojej wiedzy technicznej a także na wiarygodnych

tradycją, na przykład niemieckie prawo czystości

i dokładnych pomiarach i monitorowaniu w oparciu o system

„Reinheitsgebot“ z 1516, które ogranicza składniki piwa do

kontrolno-pomiarowy.

wody, jęczmienia i chmielu. Obecnie jakość osiąga się również
za pomocą najnowocześniejszych technologii oprzyrządowania

JUMO, Twój niezwodny partner, zawsze stoi przy Tobie,

i sterowania.

pomagając Ci i dostarczając szybkie rozwiązania, kiedy tego
potrzebujesz.Bez względu na to, czy chcesz monitorować

W tej broszurze przedstawiono przegląd produktów JUMO

jakość swojego piwa za pomocą ciśnienia, temperatury,

i systemów dla technologii browarniczej. Oczywiście

przewodności lub wartości pH, czy też kontrolować proces

z przyjemnością podejmiemy również współpracę z klientami

czyszczenia, cz też ograniczyć koszty produkcji.

w celu stworzenia indywidualnych rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych potrzeb.

Jak możemy osiągnąć to dla Ciebie? Korzystając
z wieloletniego doświadczenia i profesjonalnych kompetencji.

Ostateczny wynik wprowadzenia tych rozwiązań: stała wysoka

JUMO jest wiodącym producentem układów pomiarowo-

jakość piwa!

sterujących od ponad pięćdziesięciu lat. To pomogło nam stać
się kompetentnym partnerem dla przemysłu napojów.

P.S.: Szczegółowe informacje o naszych produktach można
znaleźć przy określonym typie/numerze grupy produktów na

Szczególny nacisk kładziemy na systematyczny rozwój, stałe
doskonalenie istniejących produktów i stałe zwiększanie
ekonomiczności metod produkcji. Są to jedyne sposoby na
osiągnięcie najwyższego poziomu innowacyjności. JUMO
oferuje również to, co dla Ciebie najlepsze w technologii
browarniczej: szeroką gamę rozwiązań dla najbardziej
różnorodnych zastosowań.

stronie www.industry.jumo.info.

Spis treści
Słodowanie

4

Przechowywanie
Moczenie
Kiełkowanie
Suszenie
Proces warzenia

8

Przegląd procesu warzenia
Kontrola warzelni
Chłodzenie brzeczki
Fermentacja/przechowywanie
Filtracja
Czyszczenie butelek
Czyszczenie na miejscu (metodą CIP)

16

JUMO mTRON T – Your System

18

2

3

Słodowanie
Jako doświadczony browarnik wiesz, że jakość piwa zależy od wielu
czynników. Jeśli w pracy korzystasz z niezawodnych systemów
automatyki JUMO podczas wczesnych etapów produkcji i słodowania,
masz pewność, że uzyskasz wysokiej jakości słód.
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Przechowywanie
Dokładne monitorowanie temperatury za pomocą sond

Wszystkie punkty pomiarowe obsługuje jeden system

kadziowych JUMO

System automatyki JUMO mTRON T oferuje szereg zalet w

Sondy kadziowe JUMO są wyposażone w kilka czujników

zakresie przechowywania jęczmienia i słodu. Na przykład

Pt100 lub Pt1000 rozmieszczonych w równych odstępach.

wszystkie wartości zmierzone można rejestrować za

Umożliwia to jednoczesny pomiar temperatury w kilka

pomocą 4 do 8 kanałów analogowych modułów wejścia.

miejscach w kadzi za pomocą tylko jednej sondy.

W sterowni można rejestrować odpowiednio do 120 lub 240

Zmierzone wartości są przenoszone bezpiecznie i niezawodnie

sygnałów za pomocą oprogramowania wizualizacji zakładu

do systemu wykrywania za pomocą przetwornika temperatury

SVS3000. Pozwala to w jednej chwili wyświetlić wszystkie

z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

zmierzone wartości temperatury. Co więcej, w przypadku
błędu natychmiast widać, w którym silosie występują
problemy.

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

JUMO dTRANS T02 Ex

Jednostka centralna

4-kanałowy moduł wejścia
analogowego

Programowalny
przetwornik w technologii
czteroprzewodowej

Typ 705001

Typ 705020

Typ 707020

Wielopunktowy
czujnik temperatury RTD
(Monitorowanie silosu)
Typ 903530

JUMO SVS3000
Oprogramowanie wizualizacyjne
Typ 700755
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Moczenie

Kiełkowanie

Precyzyjna kontrola doprowadzenia powietrza i wody do

Niezawodne monitorowanie temperatury podczas

moczonego jęczmienia za pomocą JUMO mTRON T

kiełkowania dzięki systemowi automatyki JUMO mTRON T

Na tym etapie jęczmień jest poddawany moczeniu

Podczas kiełkowania powstają enzymy, które będą później

i napowietrzaniu w regularnych odstępach czasu

potrzebne do produkcji piwa. Jest niezwykle ważne, aby

w celu stymulacji kiełkowania. Zwiększone oddychanie

wprowadzane powietrze miało odpowiednią wilgotność, co

spowodowane przez dodany tlen produkuje więcej CO2

zapobiega wysuszeniu jęczmienia i umożliwia utrzymanie

i ciepła, które należy cały czas usuwać. W tym celu rejestruje

względnie stałego poziomu wilgotności. Tak właśnie działa

się temperaturę moczonego jęczmienia z możliwością

system automatyki JUMO mTRON T: Można go stosować

wyświetlenia jej bezpośrednio na miejscu w razie potrzeby.

do monitorowania temperatury i wilgotności powietrza

System automatyki JUMO mTRON T umożliwia niezawodną

zewnętrznego w prosty sposób, a potem wyświetlić

kontrolę doprowadzanego powietrza i wody. Ale nie tylko:

wyniki za pomocą wielofunkcyjnego panelu lub programu

W zależności od wielkości i wymagań możesz również

wizualizacyjnego.

rejestrować, kontrolować i wyświetlać przebieg całego
procesu słodowania.

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

Moduł routera

Wielokanałowy moduł
sterujący

4-kanałowy
moduł przekaźnikowy

Moduł routera

Wielokanałowy moduł
sterujący

Typ 705010

Typ 705015

Typ 705040

Typ 705040

JUMO RTD
czujnik temperatury
Typ 902020/902030

JUMO RTD
czujnik temperatury
Typ 902020/902030
JUMO RTD
czujnik temperatury
Typ 902020/902030

Typ 705010
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Suszenie
Optymalna kontrola temperatury w suszarni słodu.
Podczas suszenia słód zostaje wysuszony w stopniu

rejestry podgrzewania w odniesieniu do temperatury

umożliwiającym jego przechowywanie. Stała kontrola

powyżej szafy. Stosunek powietrza świeżego do powietrza

temperatury jest niezwykle ważna, gdyż tylko to daje

otaczającego jest również regulowany w celu zapewnienia

pewność, że słód będzie całkiem suchy i że się nie spali, co

odpowiedniego suszenia. Jako dodatkową wartość można

zniszczyłoby znajdujące się w nim enzymy.

rejestrować podciśnienie za pomocą JUMO dTRANS p30, aby

Poszczególne sekcje są również kontrolowane za pomocą

zweryfikować szczelność wymiennika ciepła. Nie dopuści to

systemu automatyki JUMO mTRON T. Kontroluje on

do przedostania się spalin z palnika do produktu.

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

Jednostka centralna

Wielokanałowy
moduł sterujący

4-kanałowy moduł wejścia
analogowego

Typ 705010

Typ 705020

Typ 705001

JUMO mTRON T
Panel wielofunkcyjny 840
Typ 705060

Przetworniki JUMO do
wilgotności i temperatury
Typ 907023

JUMO RTD
czujnik temperatury
Typ 902020/902030

JUMO dTRANS p30
Przetwornik ciśnienia
Typ 404366
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Warzenie
Proces warzenia wymaga czasu. Składa się on z wielu szczegółów,
począwszy od zacierania i odcedzania, poprzez gotowanie i chłodzenie
brzeczki, na fermentacji i filtracji kończąc.
Wszystkie te procesy zależą od dokładnego monitorowania temperatury,
ciśnienia, wartości pH, przewodności itp. Najwyższej klasy systemy
automatyki JUMO od wielu lat sprawdzają się w tej roli. Zapewniają
idealne wsparcie w tych zadaniach monitoringowych wzdłuż całego
łańcucha procesu.
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Przegląd procesu warzenia
Kontrola i regulacja temperatury
Temperatura jest jedną z najważniejszych zmiennych

optymalizację kosztów i uniknięcie nadmiernego oddawania

procesowych w piwowarstwie. Precyzyjna kontrola procesów

ciepła. Na przykład zmiana temperatury o zaledwie 1°C

i regulacja temperatury to jedyny sposób zapewnienia

może znacznie zmniejszyć koszty energii.

niezawodnego i powtarzalnego przebiegu ważnych procesów

Na kolejnych stronach przyjrzymy się możliwym

- zacierania, gotowania i chłodzenia brzeczki, fermentacji

rozwiązaniom dotyczącym poszczególnych procesów.

i przechowywania. Dokładne pomiary temperatury

Z przyjemnością opracujemy kompleksowe rozwiązanie

i regularnie kalibrowane czujniki temperatury umożliwiają

Zacieranie

precyzyjnie dostosowane do Twojego procesu produkcji.

Odcedzanie

Gotowanie brzeczki Wirowanie

 Temperatura

 Temperatura

 Temperatura

 Regulator

różnicowe
 Regulator

 Regulator

 Wartość pH
 Rejestrator

 Ciśnienie

 Wartość pH

 Temperatura
 Wskaźnik

 Rejestrator

Chłodzenie brzeczki

 Temperatura
 Przetwornik
 Regulator

Fermentacja/
przechowywanie

 Temperatura
 Przetwornik
 Regulator

Fermentacja/

Czyszczenie butelek

przechowywanie

 Temperatura

 Przetwornik

 Naczynko

 Temperatura

 Przetwornik

 Regulator

 Regulator
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Kontrola warzelni
JUMO mTRON T – system kontroli warzelni
Oferowany przez nas system JUMO mTRON T umożliwia

Podczas pracy programów temperaturowych/czasowych

wykonanie większości pomiarów i zadań kontrolnych

dwóch procesów, JUMO mTRON T rejestruje wszystkie

w warzelni. Można skorzystać z aż dziewięciu generatorów

dane określone przez użytkownika, takie jak temperatura,

programów, aby zapewnić niezależną kontrolę zacierania,

ciśnienie, pH, przepływ i prędkość mieszania. System

odcedzania i gotowania brzeczki. W ten sposób podczas

programowania PLC CODESYS zapewnia pełen zakres opcji

macerowania brzeczki można macerować kolejny składnik.

automatyzacji procesów zgodnie z kryteriami użytkownika.

JUMO RTD
czujnik temperatury

JUMO mTRON T JUMO mTRON T JUMO mTRON T

Typ 902020/902030

Moduł routera
Typ 705040

Wielokanałowy
moduł sterujący

Wielokanałowy
moduł sterujący

Typ 705010

Typ 705010

JUMO tecLine
Elektrody pomiarowe
redox i pH
Typ 201020

Pneumatyczne urządzenie
wysuwane JUMO
dla przemysłu spożywczego
Typ 202823

JUMO RTD czujnik temperatury
dla przemysłu spożywczego
Typ 902810

JUMO dTRANS pH 02
Przetwornik/regulator pH, reakcji redox, amoniaku,
standardowych sygnałów i temperatury
Typ 202551

JUMO RTD
czujnik temperatury

Separator
ciśnieniowy JUMO

dla przemysłu
spożywczego

Typ 409776

Typ 902810

JUMO dTRANS p20 DELTA
Różnicowy przetwornik
ciśnienia
Typ 403022
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JUMO mTRON T
Panel wielofunkcyjny 840
Typ 705060

JUMO tecLine
Elektrody pomiarowe
redox i pH

JUMO dTRANS p31
JUMO mTRON T
Jednostka centralna
Typ 705001

JUMO mTRON T
Wielokanałowy moduł sterujący
Typ 705010

Typ 201020

Pomiar
ciśnienia
Typ 402050

Pneumatyczna
armatura JUMO

JUMO Dtrans T100

dla przemysłu
spożywczego

Przykręcany czujnik
temperatury z przetwornikiem
lub bez

Typ 202823

Typ 902815

JUMO dTRANS pH 02
Przetwornik/regulator pH, reakcji
redox, amoniaku, standardowych
sygnałów i temperatury
Typ 202551

JUMO Dtrans T100
Wkręcany czujnik temperatury z przetwornikiem lub bez
Typ 902815
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Chłodzenie brzeczki
Kompleksowa kontrola chłodzenia brzeczki
z JUMO dTRON
Przepływ piwa jest kontrolowany za pomocą temperatury

To idealne zadanie dla JUMO LOGOSCREEN fd. Dzięki

piwa: Im cieplejsze piwo, tym wolniej przepływa przez

wszechstronnym funkcjom urządzenie może generować

chłodnicę. W celu zapewnienia szczegółowej kontroli

alarmy w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania a

należy starannie monitorować temperaturę piwa i

nawet całkowitej awarii systemu chłodzenia, zapewniając

ciśnienie różnicowe za pomocą przyrządu rejestrującego.

w ten sposób wysoką wydajność i dostępność instalacji.

JUMO RTD czujnik temperatury
Typ 902020/902030

JUMO eTRON M
Mikrostat elektroniczny
Typ 701060

JUMO DELOS SI
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
ze stykami przełącznymi
i wyświetlaczem
Typ 405052

JUMO dTRON 304
Kompaktowy regulator
Separator
ciśnieniowy
JUMO
Typ 409776

Typ 703044

JUMO Dtrans T100
Przykręcany czujnik temperatury
z przetwornikiem lub bez
Typ 902815

JUMO dTRANS p20 DELTA

JUMO LOGOSCREEN fd

Różnicowy przetwornik
ciśnienia

Rejestrator elektroniczny
z przednim panelem ze stali
nierdzewnej z panelem dotykowym,
z Ethernetem i zgodny częścią 11
FDA CFR 21

Typ 403022

Typ 706585
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Fermentacja/przechowywanie
Wiarygodne określenie ciśnienia CO2 w górnej części

Precyzyjne monitorowanie stref chłodzenia za pomocą

zbiornika za pomocą przetwornika ciśnienia JUMO DELOS SI

regulatora procesów JUMO cTRON

W wyniku fermentacji powstaje dwutlenek węgla, który

Zbiornik cylindryczno-stożkowy posiada kilka stref

zbiera się w górnej części zbiornika i po osiągnięciu

chłodzenia o różnych temperaturach w celu zapewnienia

określonego ciśnienia jest usuwany do instalacji odzysku

mieszania „zielonego“ piwa podczas etapu przechowywania.

CO2. Nasz elektroniczny przetwornik ciśnienia JUMO

JUMO cTRON idealnie kontroluje dokładną temperaturę

DELOS SI z wyświetlaczem i higienicznym podłączeniem

w poszczególnych strefach chłodzenia dla tego zadania,

technologicznym to doskonałe wsparcie w tym procesie.

w ten sposób zapewniając odpowiednią jakość piwa.

JUMO DICON touch
2-kanałowy regulator procesowy
i programowy z rejestratorem
elektronicznym i ekranem
dotykowym

JUMO DELOS SI
Precyzyjny przetwornik ciśnienia ze
stykiem przełącznym i wyświetlaczem
Typ 405052

Typ 703571

JUMO RTD
czujnik temperatury

JUMO cTRON

Typ 902020/902030

Kompaktowy regulator

JUMO RTD czujnik
temperatury

Typ 702070

dla przemysłu
spożywczego
Typ 902810

JUMO dTRANS p30
Przetwornik ciśnienia
Typ 404366

Separatory ciśnienia JUMO
Typ 409776

JUMO dTRANS p20 DELTA
Różnicowy przetwornik ciśnienia
Typ 403022
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Filtracja
Skuteczne monitorowanie filtracji za pomocą różnicowego
przetwornika ciśnienia JUMO dTRANS p20 DELTA
Po ekstrakcji drożdży piwo zostaje poddane filtracji,

Podczas filtracji, ciśnienie w filtrze stopniowo wzrasta.

gdzie zostaje zwiększona jego trwałość poprzez

W pewnym zakresie to ciśnienie ma związek z czystością

usunięcie pozostających w nim komórek drożdży

piwa. Różnicowy przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS

i innych cząstek powodujących zmętnienie. Filtracja

p20 DELTA może służyć do precyzyjnych pomiarów czasu

może opierać się na filtrach warstwowych lub sitowych.

użytkowania filtra poprzez określenie wzrostu ciśnienia

Materiały filtracyjne wykorzystują ziemię okrzemkową,

różnicowego. W ten sposób można zapewnić odpowiednią

która jest jednak stopniowo zastępowana nowszymi

jakość piwa przy optymalnym wykorzystaniu filtrów.

technologiami, takimi jak filtracja o przepływie poprzecznym
z filtrami membranowymi.

JUMO cTRON
Kompaktowy regulator
Typ 702070

JUMO Dtrans T100
Przykręcany czujnik
temperatury z przetwornikiem
lub bez
Typ 902815

JUMO dTRANS p20 DELTA
Różnicowy przetwornik
ciśnienia
Typ 403022

JUMO DELOS SI
Precyzyjny przetwornik ciśnienia ze
stykami przełącznymi
i wyświetlaczem
Typ 405052

Separatory ciśnieniowe
JUMO
Typ 409776
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Czyszczenie butelek
Optymalny monitorig konduktywności za pomocą sondy

Kontrola temperatury w instalacji mycia butelek

indukcyjnej JUMO CTI-750

Wolne podgrzewanie butelek szklanych jest ważne zwłaszcza

W instalacji mycia butelek szklane butelki są myte

w zimie. Służą do tego specjalne kąpiele przed płukaniem

ciepłym roztworem ługu, a następnie płukane wodą

dostępne w instalacji. Temperatura kąpieli powoli się podnosi,

w innej temperaturze. Jednak żrący roztwór jest stale

minimalizując ryzyko pęknięcia szkła podczas kontaktu z

przekierowywany w tym procesie, przez co zmienia się

roztworem żrącym, który ma temperaturę ok. 80°C.

stężenie ługu. JUMO CTI-750 doskonale sobie radzi z tym

Kompaktowy regulator JUMO cTRON idealnie nadaje się do

zadaniem: Reguluje stężeniem żrącego roztworu w trybie

monitoringu i kontrolowania temperatur w instalacji mycia

ciągłym na podstawie przewodności. Zapewnia to dokładne

butelek.

mycie butelek szklanych, zapewniając stałą, wysoką jakość.

JUMO RTD czujnik temperatury

JUMO DELOS SI

Typ 902020/902030

Precyzyjny przetwornik ciśnienia ze
stykami przełącznymi
i wyświetlaczem

JUMO cTRON
Kompaktowy regulator

Typ 405052

Typ 702070

JUMO CTI-750
Indukcyjny przetwornik
przewodności
Typ 202756

JUMO DELOS SI
Precyzyjny przetwornik ciśnienia ze
stykami przełącznymi
i wyświetlaczem
Typ 405052
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Czyszczenie na miejscu
(metodą CIP)
Higieniczne i idealnie czyste instalacje to podstawa każdego dobrego
procesu warzenia piwa. Zapewnia to czyszczenie CIP (Cleaning in Place
- czyszczenie na miejscu). JUMO oferuje również systemy i rozwiązania
najwyższej klasy, na których możesz polegać w tym zastosowaniu.
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JUMO mTRON T

Pomiar – kontrola – wyświetlanie – rejestracja

Ochrona zasobów - obniżenie kosztów utrzymania

Nowe możliwości dzięki JUMO AQUIS touch S

Bez względu na to jaki system wybierzesz, wielokanałowe

JUMO AQUIS touch S to modułowe wielokanałowe urządzenie

urządzenie JUMO AQUIS touch S czy też sprawdzony

pomiarowe umożliwiające zastosowanie nowego podejścia

indukcyjny przetwornik przewodności JUMO CTI-750, Twoje

w czyszczeniu CIP.

pieniądze zostały bardzo dobrze zainwestowane.

Na przykład, można mierzyć, kontrolować, rejestrować

Oba systemy posiadają imponujące zalety. Na przykład

i wyświetlać ustawienia stężenia roztworów kwasu i ługu

JUMO CTI-750 jest idealnym rozwiązaniem w przypadku

na miejscu, a także poziom w obu zbiornikach i prędkość

pracy ze sterownikiem PLC. JUMO AQUIS touch S,

przepływu – a wszystko to za pomocą jednego urządzenia.

z drugiej strony, działa jako urządzenie samodzielne. Czujnik

Urządzenie daje możliwość podłączenia maks. cztery

wymagający niewielkiej obsługi oraz wysoce dokładny,

czujniki analitycznych oraz daje możliwość podłączenia

indukcyjny pomiar przewodności pomagają w zachowaniu

również innych sygnałów mierząc do dziesięciu parametrów,

zasobów i ograniczają nakłady na konserwację systemu.

jednocześnie zarządzając nimi.
Oprócz licznych funkcji alarmów, wartości granicznych lub
regulowanych funkcji przełączania, w JUMO AQUIS touch S
można jednocześnie zdefiniować do czterech pętli wyższego
rzędu.
JUMO AQUIS touch S
Modułowe wielokanałowe
urządzenie pomiarowe do analizy
cieczy
Typ 202581

JUMO AQUIS 500
Seria przetworników/
regulatorów do analizy
cieczy

JUMO tecLine Ci
Higieniczny indukcyjny
czujnik przewodności
i temperaturys

Typ 202560

JUMO MID
Przetwornik przepływu
Typ 406010

Typ 202941
Elektroda ISFET pH
Czujnik niezawierający
szkła
Typ 201050

Ścieki

Do instalacji

Świeża
woda

Kwas

Ług

Woda
zarobowa

Z instalacji

JUMO CTI-750

JUMO CTI-750

Indukcyjny
przetwornik
przewodności

Indukcyjny przetwornik
przewodności
Typ 202756

Typ 202756

JUMO dTRANS p30
Przetwornik ciśnienia
Typ 404366
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JUMO mTRON T – Your System
System do pomiaru, regulacji i automatyzacji

Budowa systemu
System JUMO mTRON T posiada budowę modułową, magistralę systemową Ethernet i jako zintegrowany PLC służy do
realizacji uniwersalnych zadań automatyzacji, także zdecentralizowanych, w tym np. do pomiarów, regulacji i rejestracji. Odzwierciedla on połączenie szerokiej wiedzy procesowej JUMO z prostą, zorientowaną na aplikacje i przyjazną dla
użytkownika koncepcją konfiguracji.
Głównym modułem systemu JUMO mTRON T jest jednostka

ki centralnej. System umożliwia jednoczesną obsługę do

centralna, która może współpracować z maksymalnie 30

120 pętli regulujących i tym samym może być stosowany

modułami I/O. Jednostka centralna może być wyposażona

do

w interfejsy służące do komunikacji z systemami nadrzędnymi

Każdy moduł regulatora może być dodatkowo rozbudowany

oraz w webserver. Do realizacji funkcji sterowania system

o układy wejścia i wyjścia w zależności od potrzeb aplikacyjnych.

posiada wbudowany PLC (CoDeSys V3), funkcję generatora

Wielofunkcyjny panel dotykowy umożliwia oprócz wizualizacji

programów, funkcję monitoringu wartości granicznych oraz

wartości pomiarowych także wygodną obsługę systemu.

funkcje matematyczno-logiczne.

Ponadto umożliwia on dostęp do parametrów urządzenia

Jako moduły wejściowe i wyjściowe są dostępne różne

i danych konfiguracyjnych całego systemu. Panel może

opcje, np. 4-kanałowy moduł wejść analogowych z czterema

być zabezpieczony hasłem. Cechą szczególną panelu jest

galwanicznie

regulacji

wymagających

procesów

technologicznych.

wejściami

zintegrowana funkcja rejestracji oraz webserver. Do odczytu

analogowymi dla termopar, termometrów oporowych lub/i

i analizy danych historycznych wykorzystuje się sprawdzone

sygnałów standardowych. W ten sposób można przy użyciu

oprogramowanie

tego samego sprzętu dokładnie rejestrować i przedstawiać

zdefiniowanymi maskami.

w postaci cyfrowej różne parametry procesowe – dzięki czemu

Konfiguracja sprzętu i oprogramowanie użytkowe, a także

ułatwione jest np. planowanie, tworzenie harmonogramów

konfiguracja rejestracji mierzonych wartości i zadania

i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych skutkujące

procesów regulacji dokonywane są przy pomocy programu

korzyściami finansowymi. Każdy wielokanałowy moduł re-

Setup. Przy użyciu edytora CoDeSys zgodnego z IEC 61131-3

gulacji obsługuje do czterech niezależnych obwodów pętli

użytkownicy tworzą własne, wysoce efektywne rozwiązania

regulacji PID z szybkim czasem cyklu i sprawdzonymi al-

automatyki. Cała aplikacja zapisywana jest w jednym pliku

gorytmami regulacji, pracującymi bez obciążania jednost-

projektu.

odizolowanymi,

uniwersalnymi

JUMO

ze

standardowymi,

wstępnie

Technologia browarnicza
Słodowanie Warzenie Czyszczenie na miejscu (metodą CIP)

JUMO mTRON T

Rozszerzenie
magistrali
systemowej

Com 1
RS 422/485 lub RS 232,
Modbus Master/Slave

Magistrala systemowa

Com 2
RS 422/485 lub RS 232,
Modbus Master/Slave
lub PROFIBUS-DP Slave

LAN








przeglądarka internetowa,
program Setup,
program PCA3000 do archiwizacji danych,
PCA-oprogramowanie komunikacyjne PCC,
oprogramowanie do wizualizacji SVS3000,
system programowania CODESYS

Com 1
RS422/485 lub RS232,
Modbus Master/Slave
Podłączenie, czytnika
kodów kreskowych
Com 2
RS422/485 lub RS232,
Modbus Master/Slave
USB
Host lub Device

Rozszerzenie
magistrali
systemowej

18

19

www.jumo.net
Photo Credits: photo studio Merz-Tricot by kind permission of the brewery Bischoff, Winnweiler
Graphic elements: © Deutscher Brauerbund e.V., Berlin

PR 00057 PL/00651751/2015-09-29/V1

www.jumo.net

