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Functionele veiligheid tot SIL3 met
JUMO safetyM
Uw voordelen:
■

compacte éénkanaals veiligheidssturing met programmeerbare dubbele analoge ingang
voor eenheidssignalen en temperatuursensoren

■

eenvoudige configuratie met specifieke setupsoftware

■

veiligheidsfuncties instelbaar, bijv. begrenzer of bewaakfunctie

■

interne cyclische test van de redundante voeleringang en de hardware van de kanalen

■

variabele keuze van sensoren en actoren van verschillende fabrikanten

■

Sil keuring voor de complete meetketen (Safety M + Jumo temperatuurvoeler) maakt verdere
berekeningen overbodig

Welkom bij JUMO.

www.sil-benl.jumo.info
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Met veel plezier communiceren wij, JUMO België,

Hoofdthema

met U via ons eerste klantenmagazine JUMO INFO,

JUMO wijdt de uitbreiding en de nieuwe gebouwen

specifiek voor België en Luxemburg.

van zijn productie in

De laatste jaren heeft JUMO zich voortdurend aangepast

Producten en dienstverlening

aan de noden van verschillende markten, zij het op inter-

Echte aanpassingskunstenaars
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nationale schaal of voor specifieke industriële sectoren.

Procesregelaar JUMO DICON touch en

Dit bewijzen wij met onze nieuwe toestellen zoals bijv.

meerkanaalsmeetinstrumentenserie voor

de JUMO DICON touch, een tweekanaalsregelaar,

de vloeistofanalyse JUMO AQUIS touch

6

of onze omvormer/regelaar voor multiple parameters,
de JUMO Aquis touch. Beiden natuurlijk met touchscreen en uitgebreide registreer- en aanduidingsfuncties. Een duidelijke mijlpaal in de geschiedenis
van JUMO was zonder twijfel de ontwikkeling en de
marktinvoering van onze "automaat" (PLC) JUMO
mTron T. Dit systeem werd geheel door JUMO ontwik-

Uit de praktijk
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Industriele warmtebehandeling
volgens AMS2750E en CQI
De veiligste manier om aan voorschriften te voldoen
JUMO Engineering
Innovatieve oplossingen met know-how

keld en is een vertegenwoordiging voor de ontwikkeling van de techniek van de laatste jaren: de integratie

Wetenswaardigheden

van de wereld van meet- en regeltechniek in de wereld

JUMO Productgamma

van de automatisatie. Alleen is het verschil in dit geval,
dat JUMO gebruik heeft gemaakt van haar kennis in

14

Sensors- en automatiseringsoplossingen voor uw succes
Ons competent verkoopsteam

meet- en regeltechniek om de mTron T te realiseren.
Men heeft er alle functies van de sequentiële wereld

Agenda

toegevoegd, door één van de meest gebruikte talen

JUMO op beurzen 2015 en 2016

in de automatisatie te implementeren; CodeSys. De

15

Wij verheugen ons op uw bezoek!

verschillende toepassingen, die wij in de laatste twee
jaren met dit systeem konden realiseren, hebben ons
gelijk bewezen en getoond, dat de JUMO mTron T een
betrouwbaar en flexibel systeem is en aangepast aan
de actuele vereisten.
Het jaar 2015 was ook in een ander opzicht een mijlpaal in de geschiedenis van Jumo België. Inderdaad,
na negen maanden ononderbroken werken hebben wij
eindelijk de inwijding kunnen vieren van de uitbreiding

Colofon
Uitgever:
Project manager:
Design:
Drukkerij:

JUMO GmbH & Co. KG
Iris Thomassen
Manfred Seibert (JUMO)
Hoehl-Druck Medien + Service GmvH,
Bad Hersfeld

van onze productiehallen. Het nieuwe gebouw, uitgerust
met ultramodern materiaal voor de productie, beantwoordt aan de laatste vereisten van een up-to-date
fabricage. Wij wensen U veel leesplezier met de verschillende artikels.
Tot binnenkort, het Jumo Team.

B. Radermacher

JUMO Automation B.V.B.A.
Industriestrasse 18
4700 EUPEN
Telefoon: +32 87 595300
Telefax: +32 87 740203
E-Mail: info@jumo.be
Internet: www.jumo.be
Herprint toegestaan met bron vermelding en indien een kopie aan de
uitgever wordt afgegeven. Alle informatie is zorgvuldig gecontroleerd,
aan onze zijde kan geen verplichting worden afgeleid.

Generaaldirecteur
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Hoofdthema

JUMO wijdt de uitbreiding en
de nieuwe gebouwen van zijn
productie in
Op 22 mei jongstleden, heeft JUMO

investeringen in de automatisatie en in

voelers, zelfs complexe uitvoeringen, op

Automation B.V.B.A. de uitbreiding van

het personeel, moest er een uitbreiding

maat voor de klant. Dit vertaalt zich naar

zijn productiegebouwen ingewijd. De

volgen, om aan de voortdurende vraag

het feit, dat JUMO België nu ook de Duitse

CEO van JUMO, Mr Bernard Juchheim,

te voldoen. In feite is de productie in de

klanten mag bedienen, die strikte eisen

en vele bezoekers waren aanwezig bij dit

laatste tien jaren verdrievoudigd.

hebben voor de kwaliteit, de levertermijn

evenement.

De kwaliteitszorg en de flexibiliteit is voor

en een perfecte afwerking.

onze productie altijd een prioriteit ge-

In Eupen worden temperatuurvoelers

JUMO België ontwerpt en produceert

weest, zowel bij een order van één als van

volgens de meest stricte normen en

lokaal temperatuurvoelers en dit sedert

verschillende duizenden stuks.

industriële vereisten geproduceerd (b.v.

meer dan 40 jaar. De ontwikkeling gedu-

Uiteindelijk, in 2014, heeft JUMO België

SIL, AMS2750, CQi-9, FDA, ...).

rende deze 40 jaar is opmerkelijk. In feite

groen licht gekregen van de hoge directie

Ook heeft JUMO Belgïë geïnvesteerd in de

is de productie begonnen in de garage van

in Fulda, Duitsland, voor een investering,

aankoop van een ultra-modern machine-

het toenmalige bureel in Brussel. In 1984

niet alleen voor een verdubbeling van de

park, zoals een halfautomatische laser-

werd in Eupen een nieuw gebouw opge-

productieruimte, maar ook voor een com-

lasser, die speciaal voor JUMO werd

richt, met de commerciële afdeling, de

plete hernieuwing van haar gebouwen,

ontwikkeld, en die het toelaat draden met

technische dienst en de voelerproductie

binnen en buiten. Daarbij werd veel aan-

een diameter van ongeveer 0,2 mm te

samen met een oppervlakte van 100 m2,

dacht besteed aan de energie-efficiëntie

lassen.

voor de voelerproductie.

van de gebouwen.

Ons nieuw calibratie-labo beantwoordt

In 1989 volgde de tweede uitbreiding met

De uitbreiding van het productie opper-

aan de meest strenge normen, met meet-

een productieoppervlak van 400 m .

vlak stemt overeen met een stijgende

onzekerheden van 0,055 K voor Pt100

Na meerdere aanpassingen en constante

locale
en zelfs internationale vraag.
loc

voelers. Ook belangrijk is, dat elk ge-

JUMO
JUM België is een referentie geworden

bouwd artikel op goede werking wordt

voor het bouwen van temperatuurvoelers

gecontroleerd, en gegraveerd wordt

omwille van haar grote
grot flexibiliteit in de

met een uniek nummer om de historiek

levertermijnen en het
he ontwerpen van

van de fabricage te kunnen terugvinden.
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Zelfs vele jaren later kan op basis van
dit nummer een identieke voeler worden
nagebouwd, ook al werd de oorspronkelijke voeler aan de andere kant van de
wereld geleverd. Het is belangrijk om te
weten, dat JUMO België deel uitmaakt van
het concept en de globale strategie van
de JUMO groep, die de voelerproductie
decentraliseert naar de locale markten.
In feite beschikt de JUMO groep over 13
productieplaatsen voor temperatuurvoelers, verdeeld over de gehele wereld.
Deze eenheden kunnen de normale
standaardvoelers produceren, maar ook
snel op de speciale vraag voor hun locale
markten ingaan.

De hele JUMO ploeg met directieleden uit JUMO Duitsland

Qua aantal, produceert JUMO België
maar een heel klein deel van de totale
productie van voelers van alle productieeenheden van de JUMO groep. Maar
het belangrijkste is de specifieke ervaring die in elke productie-eenheid wordt
aangekweekt en die een grote toegevoegde waarde heeft voor de know-how
van de gehele groep, die dan ook voor de
belgische klanten ter beschikking staat.
Het totaal van deze ervaringen en ook
van de verschillende productiemiddelen
maakt het JUMO mogelijk op praktisch
iedere aanvraag over de gehele wereld te
reageren.
Samengevat heeft de JUMO groep als

Doorknippen van het lint : Bernhard Juchheim (CEO JUMO GmbH & C° D-Fulda)
en Bruno Radermacher (Directeur JUMO Eupen)

doel op elke vraag van de klant te antwoorden, ook voor de meest specifieke
uitvoeringen, zij het voor weerstandsvoelers of voor thermokoppels met een
meetbereik van -190° tot +2300°C.
Deze manier van werken is origineel en
praktisch uniek in de wereld van meet- en
regeltechniek en levert een toegevoegde
waarde, die ter beschikking staat van elke
klant. Eender waar zijn firma gevestigd is
of in welke branche hij werkt.

JUMO antwoordt op uw vraag

Afdeling "Temperatuurvoelers" - nieuw gebouw
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Producten en dienstverlening

JUMO mTRON T

JUMO TYA 201

JUMO safetyM STB/STW

Meet-, regel- en
automatisatiesysteem

éénfasen thyristorsturing

Veiligheidstemperatuur-

Type 709061

begrenzer/Veiligheidstemperatuurbewaker
volgens DIN EN 14597

Type 705000

Type 701150

JUMO insteekthermokoppel
met aansluitkop A
Type 901110

JUMO insteekthermokoppel
met aansluitkop A
Type 901110

Industriële warmtebehandeling
volgens AMS2750E en CQI-9
De veiligste manier om aan voorschriften te voldoen
De gebruikers van moderne meet- en regeltechniek krijgen steeds meer uitdagingen door nieuwe voorschriften voor veiligheid,
opslag van gegevens en protocolering van hun processen. Speciaal in hooggevoelige sectoren zoals bijv. de luchtvaartindustrie
of de automobielbranche worden veilige en reproduceerbare werkprocessen vooropgesteld.

Met de actuele JUMO producten staat

principe vóór de eerste inbedrijfname een

Uw voordelen, punt per punt

U in het dagelijkse werkproces aan de

SAT- keuring als bewijs voor het vervul-

■

één leverancier voor alle producten

veilige kant. Zelfs de vereisten van de AMS

len van de gevorderde criteria. Wij helpen

■

opslag van de gegevens zonder

2750E alsook de CQI-9 zijn geen probleem.

U aan de scherpe normen van de AMS

Deze twee specificaties, stellen voor de

2750E en de CQI-9 te voldoen. Wij kun-

■

1 tot 120 regelkringen mogelijk

gebruiker en de producent van meet- en

nen de temperatuurvoelers kalibreren in

■

snelle inbedrijfname

regeltechniek, normen voorop voor de

ons geaccrediteerd labo (COFRAC of

■

éénvoudige combinatie met andere

precisie van de meting en de veiligheid

DAkkS),

van de gegevens. Met behulp van ons

meeleveren.

en

de

nodige

mogelijkheid van manipulatie

certificaten

JUMO-toestellen zoals bijv. thyristorsturingen veiilgheidstemperatuurbegrenzers

gamma regelaars zoals de JUMO mTRON
T en de JUMO DICON Touch evenals

Onze temperatuurvoelers met kleine

■

beter doorzicht van het proces

onze registratie- en safety-apparaten,

tolerantie beantwoorden aan de vereis-

■

efficiëntere processturing

is het mogelijk installaties te realiseren

ten van de specificaties AMS of CQI 9 -

■

competente ondersteuning

tot maximaal 120 regelkringen.Onze rege-

zij het voor gebruik als permanente voe-

■

Grote flexibiliteit bij de keuze van

laars, gegevensopslag- en bewakingsinstru-

ler, load, SAT, TUS en ook als tweede

temperatuurvoelers

menten ondersteunen U bij deze opdracht.

referentie.

Aanvullende informatie:

De in de specificaties opgesomde normen voor de instrumenten verplichten in

Geheel naar ons motto: Alles uit één hand

+32 (0)87 59 53 00
www.industrieovenbouw-be.jumo.info

Vurig competent

Oplossingen voor de industrieovenbouw
Industriële warmtebehandeling volgens AMS2750E en CQI-9 met JUMO – de veiligste manier om aan alle
voorschriften te voldoen. Maak geen compromissen, als het over precisie en veilige meet- en regeltechniek
speciaal voor de industriële ovenbouw gaat. Vertrouw op 60 jaar kwaliteit, ervaring, hoge inzet en uitstekende
kennis van uw branche.

JUMO AUTOMATION B.V.B.A.

www.industrieovenbouw-be.jumo.info

Industriestr. 18 B-4700 Eupen
Phone: + 32 (0)87 59 53 00, Fax: + 32 (0)87 74 02 03, e-mail: info@jumo.be
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Producten en dienstverlening

Echte aanpassingskunstenaars
Procesregelaar JUMO DICON touch en
meerkanaalsmeetinstrumentenserie voor
de vloeistofanalyse JUMO AQUIS touch
Tegenwoordig zijn apparaten met Touch-bediening bijna niet meer weg te denken. Bij zowel privé als zakelijk gebruik, de bediening
van een tablet, smartphone of ander apparaat via touchscreen is eenvoudig, intuitief en snel. Met slechts een vingertip worden
resultaten getoond of opgaven uitgevoerd en uiterst nauwkeurig.
Daarom heeft JUMO reeds enige apparaten met innovatief touchscreen op de markt gebracht. Bijvoorbeeld het automatiseringssysteem JUMO mTRON T en het meerkanaalsmeetinstrument JUMO AQUIS touch S. Nieuw in de Touch-serie verwelkomt JUMO
nu als highlight zijn universele proces- en programmaregelaar JUMO DICON touch en het compacte meerkanaalsmeetinstrument
JUMO AQUIS touch P, de „kleine broer“ van het analyse meetinstrument AQUIS touch S.

Bijzondere aandachtspunten:

applicaties. Vier analoge universele

JUMO DICON touch

ingangen kunnen verschillende meet-

ingangen en tot max. acht externe
waarden met hoge nauwkeurigheid

De nieuwe universele tweekanaals-

DICON touch. Last but not least:bediening

registreren. De aansturing van de

proces- en programmaregelaar onder-

en configuratie van de procesregelaar

actuators kan optioneel, analoog of

scheidt zich door uiterst constante

zijn eenvoudiger en gemakkelijker dan

digitaal direct in de regelaar geschieden.

naast beschikken beide
regelkanalen over de
bewezen JUMO-regel-

Daarvoor

Daarbij zijn de digitale uitgangen indien

zorgt naast het heldere

nodig door externe modules uit te

TFT- kleuren beeld-

breiden. Voor communicatie met andere

scherm met touch-

systemen zijn verschillende interfaces

screen – de intuïtieve

beschikbaar zoals Modbus (Master /

voorheen.

regelresultaten. Daar-

JUMO DICON touch
staat voor nauwkeurige
resultaten

algoritme met twee
optimalisatie varianten, die afhankelijk

bediening.

Slave), PROFIBUS-DP of ethernet met
webserver.

van de applicaties gekozen kunnen
worden. Dit garandeert een eenvoudige,

Hoge flexibiliteit

exacte en tijdbesparende ingebruikname.

Door het modulaire hardware-concept

Wachtwoord beveiligd

Zelfs complexe regelopgaven, zoals

is de JUMO DICON touch uitermate

gebruikersbeheer

bijv. een meerzone- of cascaderege-

flexibel en geschikt voor toepassing

Ook op het gebied van veiligheid laat

ling, zijn geen probleem voor de JUMO

in een grote verscheidenheid aan

de nieuwe JUMO DICON touch niets te

wensen over: de procesregelaar beschikt

bovendien voldoet aan de eisen van

over een wachtwoord beveiligd gebruiks-

UL / cUL, GL en DIN EN 14597.

beheer met individuele rechtentoewijzing
voor verschillende niveaus of besturingsopdrachten. Belangrijke proceswaarden
kunnen

veilig

opgeslagen

worden,

grafisch gevisualiseerd en via Ethernetof USB-interface uitgelezen worden. Met

Aanvullende informatie:
JUMO DICON touch

+32 (0)87 59 53 00
www.benl.dicon-touch.net

de comfortabele en goed gestructureerde
configuratie software is de procesregelaar

bovendien

eenvoudig

te

programmeren. Bijvoorbeeld kunnen
met de software mathematische en
logische verbanden beschreven en
klantspecifieke linearisaties opgesteld
worden. Een omvangrijk alarm- en
grenswaardeconcept

evenals

een

flexibel binair signaalbeheer maken het
„All-in-one-apparaat” compleet, welke

JUMO DICON touch overzicht
• Intuïtieve bediening via Touchscreen
• Helder grafisch TFT- kleurenbeeldscherm

• Geïntegreerde procesgegevensopname
• Individueel procesbeeld

• Exacte regeling van twee processen

• Flexibel door modulaire hardware

• Comfortabele programmagever-

• Beveiligde installatie door

besturing en ingave
• Veldverbinding via verschillende

wachtwoord afhankelijk
gebruiksbeheer

interfaces

8
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Producten en dienstverlening

JUMO AQUIS touch S
JUMO AQUIS touch P

De specialist voor de vloeistof-

is het
he centrale platform voor aanwijzen
a
n

analyse: JUMO AQUIS touch P

sensorsignalen.
ignalen. Daarbij kun
kunnen standaard

en bewerken
n van alle overeenkomstige
overe
bewezen
wezen twee analyse
analyseparameters en vijf

Met de JUMO AQUIS touch P introduceert

meetinstrument in de installatiebouw
uw

aanvullende via h
het normsignaal aan-

JUMO een nieuw meerkanaals meet-

universeel inzetbaar: drink- en zwembadd-

gesloten worden.
word
Aanvullend zijn twee

instrument voor de vloeistofanalyse,

water bewaking, afvalwater installaties,
es,

ingangen
gen voor weerstandsthermometers

speciaal ontwikkelt voor gebruik in

proces installaties, koeltoren besturingen,
en,

en bovendien digitale interfaces voor extra

schakelkasten. Het instrument verenigt

ionen wisselaars, RO (Reverse Osmosis)s))

controle van de meetwaardes beschikbaar.

vier opgaven: meten, aanwijzen, regelen

installaties, pharmawater,

en registreren. Met een paneel-inbouw-

CIP (Cleaning In Place)-

maat van 96 mm × 96 mm doet de JUMO

installaties en veel meer.

AQUIS touch P niet onder voor zijn grote

Speciaal voor de door-

Voorbestemd voor
vloeistofanalyse

stroommeting zijn tevens
twee frequentie-ingangen
beschikbaar. Geïntegreerde mathematische- en

broer – JUMO AQUIS touch S in solide

Voor alle meetopgaves

wandmontage behuizing . De JUMO AQUIS

Welke opgaven met betrekking tot meten

logische functies maken omvangrijke

touch P biedt talrijke interfaces en is

en registreren ook dienen plaats te vinden,

berekeningen met verschillende meet-

modulair opgebouwd. Meetingangen zoals

bijv.: pH-waarde, Redox spanning, elektro-

parameters mogelijk. De resultaten

schakel-, digitale- of analoge uitgangen

lytische geleidbaarheid, puur waterweer-

worden door aanwijzing getoond, in

zijn grotendeels vrij aan te passen en om

stand, temperaturen of desinfectiemeet-

standaardsignalen veranderd of voor

te bouwen. Daardoor is het meerkanaals

grootheden: de JUMO AQUIS touch P

schakelopdrachten gebruikt.

bijvoorbeeld dag-nacht stand in het

en afstandsdiagnose van wereldwijd iedere

regelbereik mogelijk maakt.

internet toegang. Alarmen en andere
meldingen kunnen extra via SMS of email

Eenvoudige bediening

verstuurd worden.

Een intuïtief 3,5" kleurenscherm met

Voor integratie in complexe proces-

touchscreen vereenvoudigt niet alleen

installaties en besturingen zorgen een

de instelling en bediening van de JUMO

PROFIBUS-DP-interface evenals twee

AQUIS touch P maar zorgt ook voor

RS 485-interfaces met modbus-protokol.

bijzonder overzichtelijke weergave van
alle parameters.

De grote broer: JUMO AQUIS touch S

Met een keuze uit meer dan 15 be-

De JUMO AQUIS touch P is de kleine

dientalen, o.a. ook Russisch en Chinees,

broer van de JUMO AQUIS touch S. Beide

is het instrument geschikt voor wereld-

instrumenten vullen elkaar prima aan door

wijde inzet. Een UL-keur voor gebruik in

hetzelfde bedienpaneel en grotendeels

Canada en de USA is gepland.

identieke functionaliteit. De grotere uitvoering „S“ is in opbouwbehuizing met
beschermklasse IP67 verkrijgbaar.

Geïntegreerde beeldschermschrijver
Een bijzondere highlight van de JUMO
AQUIS touch P is de geïntegreerde beeldschermschrijver. Met dit instrument is
het mogelijk maximaal acht analoge en

Aanvullende informatie:

zes binaire signalen opgedeeld in twee

+32 (0)87 59 53 00
www.benl.aquis-touch.net

groepen gelijktijdig te laten registreren
Vier onafhankelijke regelkringen

en op het beeldscherm tijdens het verloop

Bij

meerkanaalsmeetap-

weer te geven. De gegevens worden

paratuur kunnen tot max. tien schakel-

intern beveiligd opgeslagen. Daarbij

uitgangen (enkel- en dubbel relais

wordt uiteraard voldaan aan officiële

Met de twee nieuwe producten DICON

kaarten evenals slijtvaste halfgeleider-

registratieverplichting.

touch en AQUIS P breidt JUMO de serie

schakelaars / Photo-MOS-relais)

compacte

uit-

Via een ethernet-interface is de JUMO

met Touchscreen apparatuur verder uit

gerust worden. Tevens is het mogelijk,

AQUIS touch P eenvoudig in een netwerk

en komt daarmee tegemoet aan de vraag

tot max. vier compleet zelfstandige

te implementeren. Daarmee zijn ook

van de klanten naar een comfortabele,

regelkringen te definiëren. Hier staan

het uitlezen en bewerken van gegevens,

intuïtieve bediening met slechts één

standaard bewezen JUMO-algorithmen

evenals setups mogelijk.

vingertoets.

voor P-, PI-, PD- en PID-regeling ter
beschikking.

Wereldwijde afstandsdiagnose

Via twee geïntegreerde timers kunnen

Aanvullend beschikt het nieuwe meer-

gebeurtenissen tijdgestuurd in werking

kanaalsmeetinstrument over een web-

gezet worden (week-schakelklok), wat

serverfunctie voor de meetwaarde controle

De JUMO AQUIS touch-apparatuur in één overzicht
• Modulair meerkanaals meetinstrument voor schakelkast- of
wandmontage
• Voor alle gangbare parameters van

• Geïntegreerde beeldschermschrijver • Eenvoudige, intuïtieve bediening door
(registratiefunctie)

• Bewezen JUMO-PID-regelalgoritmen • Meer dan 15 bedientalen (uit te breiden
• Moderne communicatie interfaces

de vloeistofanalyse inclusief de

(ethernet / LAN, USB, PROFIBUS-DP

doorstroommeting

of RS 422 / 485)

• Meten, aanwijzen, regelen,
registreren in één apparaat

touchscreen

• Tot max. vier onafhankelijke

spraakbibliotheek)
• Voor afstandsdiagnose van de installatie
is via de webserver wereldwijde toegang
mogelijk

regelkringen
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Uit de praktijk

Eth
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Process / control level
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O
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C
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Planning

Operating level

A
AD
SC
Control level

/
uts
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ts
tpu
ou

PR
OF
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As US P
-i
A

Recording data

S
ME

rn
et

Corporate level

Field level

Manufacturing / production process
Automation Pyramid

JUMO Engineering
Innovatieve oplossingen met know-how
JUMO Engineering, de nieuwe dienstverlening van JUMO bundelt de know-how en de sector-ervaring in één team. Onze
ingenieurs en techniekers ontwikkelen voor jullie oplossingen op maat, gericht op uw applicatie. Het JUMO-Engineeringteam
hecht hierbij veel belang aan persoonlijke ondersteuning en advies naar de klant van het eerste contact tot productie.
Voor de uitvoering van diverse industriële toepassingen, hebben wij steeds het doel om met onze innovatieve Engineeringdienstverlening, het klantenvoordeel zo optimaal mogelijk te houden.

Onze diensten

Uw voordelen

■

Haalbaarheidsstudie van je projecten

■

Opstellen van lastenboek

■

■

Programmatie/configuratie van

■

onze JUMO apparaten, evenals
■

Installatie van remote monitoring

■

Studiedienst + realisatie van

Je koopt een oplossing en niet

■

Landbouw (traceerbaarheid)

enkel de instrumentatie

■

Farmaceutica

Als solution partner zoeken we

■

naar een technische oplossing

PLC programmatie
■

Onze toepassingsgebieden

systems

■

Thermische processen
(ovens, baden, ..)

Onze specialisten van de verschillende

■

Laboratoriums

afdelingen werken een oplossing uit

■

Testbanken

Opstart en indienststelling van een

■

Productielijnen

“à la carte” technische oplossing
met onze toestellen

elektrische kasten in samenwerking
met onze partners

■

Je profiteert van onze knowhow

■

Indienststelling on site

verworven doorheen de jaren

■

Optimalisering van regelsystemen

in verschillende branches

■

Scholing en ondersteuning

■

Kalibratie en bijhorende certificaten

■

Als onderdeel van een multinationaal,
kunnen wij ondersteuning aanbieden
vanuit onze filialen wereldwijd

JUMO AUTOMATION stelt aan zijn klanten een ploeg van specialisten ter beschikking
Engineering

Commissioning

Calibration

In House

Safety-related compact solution
Knockout
Pot

Cascade control

SPS programming system

On Site

z

= SIS
= BPCS
= F & GS

LT
2

Process

x

LSH
3
LIC
2

LV
2

LAHH

M

Reciprocating
Compressor

FC

ISO 9001 Quality

xH
0 to WHmax

Exchanger
yH
XT

TT
1

XT
TI
1

H2S

H

C2

wH

Auxiliary (subordinate)
controller

y
C1

0 to 100 %
Output level
normalization

Calibrationrecord

w

Master controller

HC

TAH

Ratio control

Cabinet diagram

Plant visualization software SVS3000

Gas
y

x

Oven
Ratio controller
x
w2(± c)

Air

x

y
w

Master controller
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Wetenswaardigheden

JUMO Productgamma
Sensors- en automatiseringsoplossingen voor uw succes
sensors

Temperatuur

automation

Vloeistofanalyse

Druk

Niveau

Flow

Luchtvochtigheid

Regelen

Registreren

Automatiseren

Ons competent verkoopsteam

Team 01
Michel Lasanow

I Brabant
Didier Hendricks

Tel.: +32 471 70 30 18
Tel.: +32 87 59 53 06
Email: team01.eupen@jumo.net

Team 03

I Luik, Henegouwen, Luxemburg,

Team 02

I Oost- en Westvlaanderen

Jimmy Bloem

Costa Debal

Tel.: +32 473 33 67 44
Tel.: +32 87 59 53 07
Email: team02.eupen@jumo.net

Team 04

I Antwerpen en Limburg

Groothertogdom Luxemburg
Stefan Klöcker

André Scheen

Tel.: +32 497 58 46 53
Tel.: +32 87 59 53 05
Email: team03.eupen@jumo.net

Yoeri Driesen

Patrick Vervoort

Tel.: +32 497 58 46 52
Tel.: +32 87 59 53 04
Email: team04.eupen@jumo.net

Bewaken

Agenda

JUMO op beurzen 2015 en 2016
Wij verheugen ons op uw bezoek!
België

Duitsland

AUTOMATION & ENGINEERING 2016

SPS IPC Drives 2015

BrauBeviale 2016

Vakbeurs voor industriële

Elektrische automatisering – systemen en

Grondstoffen, Technologieën, Logistiek,

automatiseringsoplossingen voor de

componenten – Internationale vakbeurs

Marketing

process- en productie-industrie

en congres

08.-10.11.2016

25.-26.05.2016

24.-26.11.2015

Brussels Expo

Neurenberg

Neurenberg

Frankrijk
AQUARAMA 2016

HANNOVER MESSE 2016

Beurs voor watertechnologie

Industriebeurs

12.10.2016

25.-29.04.2016

Brabanthal Leuven

POLLUTEC HORIZONS 2016
Hannover

Internationale vakbeurs voor water,
lucht, geluid en afval technologie

SENSOR + TEST 2016

29.11.-02.12.2016

Lyon

Internationale beurs voor meten,

Nederland

testen en controle
10.-12.05.2016

Neurenberg

Aqua Nederland Vakbeurs 2016
Nationale beurs voor watertechnologie

IFAT 2016

15.-17.03.2016

Wereldbeurs voor water-, afvalwater

Gorinchem

en winningsindustrieën
World of Technology and Science 2016

30.05.-03.06.2016

München

Vakbeurs voor industriële automatisering

Andere beurzen

01.-07.10.2016

www.beurzen-be.jumo.info

Utrecht
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www.jumo.be

JUMO mTRON T - Your System
JUMO mTRON T is ons automatiseringsautom
systeem, welke een eenvoudig
eenvo
te bedienen regelsysteem met
me een zeer
krachtige PLC verenigt. Aanvullend:
het is comfortabel per multifunctioneel
mult
paneel te bedienen, biedt
bied autonoom
werkende, voorgeconfigure
voorgeconfigureerde regelmodules evenals extreem hoogwaardige
ho
analoge ingangen en een beveiligde
proces data analyse.

www.benl.mtron-t.net
www.benl.mtron-t.n

