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JUMO dTRANS T05
Temperaturmåleomformer med
USB-programmeringsgrensesnitt

JUMO safetyM STB / STW Ex
JUMO sikkerhetstemperaturbegrensere og -vakter

JUMO MIDAS C18 SW
Trykkmåleomformer av titan

Velkommen til seminar for å ta
del i JUMOs nye spennende

JUMO mTRON T – Your System

JUMO mTRON T er et nytt måle- og reguleringssystem med en intergrert PLS.
Under fire formiddager mellom kl. 9-11 kommer vi til å holde et seminar
om dette produktet i Oslo, Kristiansand, Trondheim og Bergen.

13 / 11 Oslo
14 / 11 Kristiansand
27 / 11 Trondheim
29 / 11 Bergen

JUMO. More than sensors + automation.

Du er velkommen til å melde deg på www.jumo.no

JUMO NYTT – September 2012

JUMO – din
totalleverantör!

I dette høstnummeret av JUMO Nytt finner du en mengde
interessante nyheter, bl.a vår nye trykkmåleomformer
av titan JUMO MIDAS C18 SW og den nyeste bildeskjerm
skriveren LOGOSCREEN fd, utviklet for en sikker dataregistrering, arkivering og evaluering i henhold til FDA
21 CFR Part 11.
Trenden innen automatiseringsbransjen er løsninger og

JUMO dTRANS T05

produkter som muliggjør en lettere og mer intuitiv håndte-

Temperaturmåleomformer med

ring. Dette kravet oppfyller definitivt JUMOs nye mTRON T,

USB-programmeringsgrensesnitt

som er et modulert reguleringssystem med registreringsfunksjon og en intregrert PLS. Altså eksisterende produkter i et nytt format med PLS! En ny, prisgunstig approach!
Du kunne lese om mTRON T i den forrige utgaven av JUMO
Nytt. Dette systemet kommer vi også til å fokusere på under
høstens messer. Bl.a under OTD messen i Bergen, samt
på våre seminarier rundt om i landet. Pass på å utnytt en
av anledningene til å gjøre deg kjent med dette høyaktuelle
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JUMO safetyM STB / STW Ex

5

JUMO sikkerhetstemperaturbegrensere og -vakter
JUMO MIDAS C18 SW
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Trykkmåleomformer av titan
JUMO LOGOSCREEN fd

7

Bildeskjerm skriver

systemet! Ta del i våre innovative føler- og automatise-

Offshore Technology Days

ringsløsninger og opptag JUMO-fordelen for nettopp din

JUMO finner du i monter 6311, i Bergen 17-18 oktober
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applikasjon!
Ha en riktigt god høst, så håper jeg vi sees på noen av
JUMO aktivitetene!

JUMO. More than sensors + automation.

Bästa hälsningar

JUMO NYTT
Utgiver
		
		
		
		
		

JUMO AS
Postboks 210
1471 Lørenskog
Telefon: +47 67 97 37 10
Telefax: +47 67 97 37 11
E-mail: info.no@jumo.net

Ansvarlig utgiver Johan Johnsson
Produksjon

Manfred Seibert, JUMO GmbH & Co. KG, Fulda

Johan Johnsson
VD

Det er tillatt å sitere fra denne utgaven, men glem ikke å angi kilden.
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JUMO dTRANS T05
Temperaturmåleomformer med USBprogrammeringsgrensesnitt
JUMO dTRANS T05 representerer en ny

Begge utgaver har en universell mål-

driftsstatus for JUMO dTRANS T05B / T.

generasjon av 2-tråds temperaturmåle-

einngang for alle felles RTD-tempe-

En farge endring til rødt viser brukeren at

omformere som introduserer et USB-pro-

raturfølere

termoelementer.

en føler er ødelagt eller at en kortslut-

grammeringsgrensesnitt. Enhetene fås

Motstandsmåleomformere og spen-

ning har oppstått. Disse tilstandene angis

som hodemåleomformere for innbygging

ningssignaler (0 to 1 V) kan også tilkobles.

også av standard signalutgang i henhold

i et DIN-tilkoblingshode, form B (JUMO

Ved bruk av motstandsmåleomformer

til NAMUR-anbefaling 43.

dTRANS T05B), samt for monterings-skin-

eller RTD-temperaturføler kan sensoren

Den ekstra smale JUMO dTRANS T05T

neinstallasjoner (JUMO dTRANS T05T).

tilkobles i en krets med 2, 3 eller 4 trå-

er bare 6,2 mm og gir garantert plass-

eller

der. Måleomformerens fleksibilitet un-

besparelser når flere måleomformere

Med USB-grensesnittet kan teknikerne

derstrekes ytterligere ved kundespesifikk

skal monteres og plasseres i prosessy-

enkelt og greit bruke en stasjonær eller

linearisering med opptil 40 verdipar, eller

stemets kontrollkabinett. Ved tilkobling

bærbar PC til programmering. Det betyr

ved bruken av et polynom av grad 4.

av JUMO dTRANS T05T har kontrollka-

at måleomformeren kan programmeres

Måleinngangen med 22-biters oppløs-

binettmontøren valget mellom utgaven

med oppsettprogrammet og en mini-

ning garanterer høy målenøyaktighet

med skrukobling eller utgaven med fjær-

USB-kabel uten ekstra strømtilkobling

ved forming av sensorsignalet. Den

krafttilkobling.

eller et eget grensesnitt. Sensortilkob-

elektrisk isolerte strømutgangen (4 til

Det brede spekteret av driftstemperatu-

lingen kan raskt kontrolleres med den

20 mA) med en oppløsning på 1 µA sik-

rer fra –40 °C til +85 °C sikrer at hode-

integrerte prosessverdivisningen i opp-

rer utmerket overføringsytelse med høy

måleomformeren JUMO dTRANS T05B

settprogrammet. Dra-pekar-funksjonen

isolasjonsstyrke.

kan brukes problemfritt selv under ugun-

som er innebygd i måleomformeren, gir

JUMO dTRANS T05T-utgaven for monte-

stige miljøforhold. Enheten kan dermed

informasjon om termiske grensestatu-

ringsskinneinstallasjon har en alternativ,

brukes til en rekke forskjellige oppgaver i

ser. Forespørsel om laveste og høyeste

standard signalutgang på 0 til 10 V med

prosess- og anleggsbransjen.

prosess-temperaturer for optimalisering

en oppløsning på 500 µV. En grønn/rød

av anlegget kan dermed sendes ved hjelp

feilsøkingslampe gir måle- og kontroll-

av oppsettprogrammet.

personale rask informasjon om måle- og
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JUMO safetyM STB /STW Ex
JUMO sikkerhetstemperaturbegrensere
og -vakter
De nye sikkerhetstemperaturbegren-

En USB-minikontakt på forsiden mulig-

serne (STB) og -vaktene (STW) fra JUMO

gjør konfigurasjon med en datamaskin.

representerer den nyeste teknologien

Lysdioder viser om anlegget fungerer

og oppfyller de tekniske og økonomiske

korrekt eller om en forhåndsalarm eller

kravene til funksjonssikkerhet.

grenseverdialarm er utløst. Måleinngangen med et stort antall linearise-

De er godkjent i henhold til DIN EN

ringstabeller kan fritt konfigureres for

14597, SIL, PL (Performance Level ), UL

motstandstermometre, termoelementer

og GL, noe som forkorter brukernes egen

og strømmåling. Strømforsyningen er

godkjenningsprosess. Alle beregnings-

AC 110 – 240 V (–15 / +10 %), 48 – 63 Hz eller

verdier som er nødvendige for dette

AC / DC 20 – 30 V, 48 – 63 Hz.

formålet, for eksempel MTTfd, PFD, SSF,
DC, λ dd, λ du in FIT, er tilgjengelige
på den vante måten.

Typ 701155
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JUMO MIDAS C18 SW
Garantert bestandighet:
trykkmåleomformer av titan a
Kompakt og solid design, enestående

I denne trykkmåleomformeren integrerer

en maksimal temperatur

signalstabilitet og høy materialbestandi-

JUMO den keramiske måleenheten i en

på 125 °C.

ghet gjør den nye trykkmåleomformeren

titanprosesstilkobling og kapsler den inn

JUMO MIDAS C18 SW i stand til å regist-

i et hus. Det sikrer høy korro-

rere relative trykk i organiske medier og

sjonsmotstand og gir nye muli-

kloridholdige medier. Den egner seg der-

gheter for bruk innen anlegg for

for spesielt godt til laboratorieteknologi

avsalting av sjøvann eller an-

eller selskaper i vann- og avløpsbransjen.

legg for omvendt osmose.
Måleinstrumentet kan

JUMO MIDAS C18 SW har en piezore-

registrere trykk i måle-

sistiv, keramikkbasert trykkføler som

områder fra 0 til 1,6 bar

anvender tykkfilmteknologi. Den utviser

opptil 0 til 100 bar og

ikke bare utmerket langsiktig stabilitet,

kan gjøre dem tilgjen-

men også en overlastmotstand som er

gelige som standardsi-

tre ganger høyere enn den endelige må-

gnaler. Disse standard-

leverdien. I tillegg reduserer bruken av

signalene er 4 til 20 mA

keramisk materiale og designen til den

(to tråder) og DC 0 til 10 V

oljefrie målecellen hysteresevirkningen

(tre tråder). Det komplette

til et minimum.

systemet kan operere ved

Typ 401012
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JUMO LOGOSCREEN fd
Bildeskjerm skriver
JUMO utvidder sin serie av bildeskjerm

Bildeskjerm skriveren er tilgjengelig med

LOGOSCREEN fd bildeskjerm skriveren

skriver med LOGOSCREEN fd for pålitelig

en front av støpt zink, eller av rustfritt stål.

kan logge opp til 42 måleinnganger og

datalagring, arkivering og evaluering iht.

Enhetens programvare og PC programva-

registrert data kan lagres. For validering

21 CFR del 11 av FDA.

ren oppfyller FDA:s krav til gjeldende da-

tilbyr JUMO IQ og OQ dokumenter. Dissa

tasikkerhet, tilgang til data igjennom en

kan tilpasses til respektive prosesser av

Enhetens hardware er identisk med hardwa-

autorisert brukergruppe, sporbarhet og

anleggets operatører.

ren i den fremgangsrike LOGOSCREEN nt.

inneholder elektroniske signaturer. JUMO

Offshore Technology Days
JUMO finner du i monter 6311, i Bergen 17-18 oktobera
Du er velkommen til å besøke oss i
monter 6311 under OTD-messen
i Bergen 17-18 oktober!
Her kan du ta del i alle våre nyheter og
treffe din JUMO-kontakt.
Kontakt oss gjerne hvis du i forvegen ønsker å booke tid med din kontaktperson.
Du vet vel at du kan bestille ditt gratise
inngangskort via JUMOs hjemmeside?
Gå inn på www.jumo.no
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www.jumo.no

Vår produksjon er spesielt fleksibel ...
... vår bransje spesielt allsidig.

JUMO er en sterk partner som tilbyr
følere og automatiseringsteknikk til en
mengde bransjer.
Vi kjenner til deres krav av systemer og
miljøvennlige prosesstyringer. Vi kjenner
også til hva som kreves når alt spisser
seg til. Nøyaktige og presise måleverdier, såvel som effektive og intelligente
Typ 403022

automatiseringskonsepter. Basert på vår
store prosesskunnskap tilbyr vi unike
løsninger til nettopp din applikasjon.
JUMO. More than sensors + automation.

