Applicatie

Temperatuurmeting in
composteer installaties

Temperatuurbewaking door JUMO de meest
effectieve manier van bewaking
De juiste omgang met betrekking tot bio afval, die gecomposteerd dient te worden, is in
de zogenaamde bio afval verordening vastgelegd. Conform deze verordening dienen de
temperaturen van alle charges voor composteren vastgelegd te worden. De behandel
temperatuur dient over regelmatige afstanden gemeten en vastgelegd te worden.
Alleen in combinatie met een heldere registratie geldt de geproduceerde compost als
hygienisch onbedenkelijk.
Hoe u met de draadloze temperatuurmeting veel tijd kunt besparen
De temperatuursensoren worden eenvoudig in het compost gestoken Kosten en tijd met
betrekking tot bekabeling worden zo gereduceerd. De zender bevindt zich in het handvat
en heeft een waterdichte behuizing. Via een online verbinding worden de meetwaarden op
vastgestelde tijdstippen aan de universele ontvanger overgedragen. De gebruikte frequenties
zijn resistent voor storing van buitenaf en garanderen een betrouwbare data overdracht ook
over afstanden van meer als honderd meter De ontvanger beheert tot 16 temperatuursensoren
en stelt meetwaarden voor bovenliggende systemen bijv. via een RS485-Modbus interface ter
beschikking.
Hoe ons automatiseringssysteem helpt bij het documenteren van uw meetwaarden:
Alle overgebrachte data wordt in het JUMO mTRON T systeem geregistreerd en geanalyseerd.
De meetwaarden worden in het multifunctionele panel getoond. Veel verschillende weergaven
zijn beschikbaar zoals, curve, tekst en staaf diagrammen en willekeurig verkiesbaar. Via het
multifunctioneel panel kan naast de visualisatie ook de comfortabele configuratie van het systeem
plaatsvinden. Een gebruikerswachtwoord garandeert een hoge procesbetrouwbaarheid.
De geïntegreerde webserver biedt de mogelijkheid, alle meetgegevens door gebruik van
internetbrowers op verschillende PC's in te zien. Een highlight is de manipulatievrije data
registratie in het systeem. Alle meetwaarden zijn zo vastgelegd, dat een verandering van de
gegevens na opslag niet meer mogelijk is. Het bijbehorende softwarepakket kan indien gewenst,
automatisch een protocol van de charges genereren, bijv. als PDF.
Uw voordelen op een rij:
Met het JUMO-temperatuur meetsysteem neemt u een belangrijke stap voorwaarts met
betrekking tot milieu certificering. Het gezamenlijke proces van temperatuurbewaking en
-documentatie in composteerinstallaties vereenvoudigd zo aanzienlijk. De gegevens dienen
niet meer omslachtig handmatig geregistreerd te worden, maar laten zich automatisch voor
de hygiëne controle documenteren en protokolleren. Daarnaast hoeven geen afzonderlijke
dataloggers gebruikt te worden. Door het wegvallen van kostbare bekabeling wordt het
systeem bijzonder flexibel.
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JUMO temperatuursensor met draadloze transmissie
Robuust, duurzaam en functioneel. Met de JUMO temperatuursensoren speciaal
geschikt voor compostinstallaties maakt u een betrouwbare keuze. Uitgerust met
een stabiel handvat evenals een roestvast stalen lans, zijn deze temperatuursensoren
zelfs tegen vijandige omstandigheden bestand. Verschillende inbouwlengtes zijn, al
naar gelang wensen van de klant, verkrijgbaar. U heeft de keus - wij de oplossing.
De krachtige datatransmissie zorgt voor een veilige overdracht van de meetwaarden
binnen een instelbare zend interval. Natuurlijk kunnen de temperatuursensoren
ook met een traditionele kabel geleverd en bijv. aan ons JUMO mTRON T-systeem
gekoppeld worden.

JUMO Wtrans-ontvanger (type 902931)
De Wtrans ontvanger is de krachtige ontvangst eenheid voor de gezamenlijke
Wtrans-serie. Tot max.16 temperatuursensoren kunnen met dit instrument beheerd
worden. Alle meetwaarden zijn eenvoudig en veilig per interface uit te lezen. Ook bij
onderhoud ontvangt u ondersteuning. Zo kunt u ieder moment bijv. de batterijstatus
of indicaties oproepen. Voor kleinere applicaties zijn op het apparaat 4 analoge
uitgangen, zoals bijv. 4 tot 20mA, voor uitgave van de meetwaarde beschikbaar.
Uitgerust met relaisuitgangen, kan de ontvanger zo volledig onafhankelijk
grenswaarden weergeven, bijv. via indicatie verlichting.

JUMO mTRON T (type 705000)
De totaal oplossing voor composteer installaties. Het modulair opgebouwde
mTRON T-systeem biedt u vanaf aanvang als zuiver meetwaarderegistratiesysteem
via de regeling en gegevensregistratie tot aan de complexe besturing voor de
compostverwerking alle mogelijkheden. De eenvoudige configuratie van het
systeem via het gebuiksvriendelijke setup programma, daarbij de diverse interfaces
zoals Ethernet of USB en niet in de laatste plaats de manipulatievrije dataregistratie
van de meetgegevens vormen de maatstaf. Een aanvullend softwarepakket voor
visualisatie van de meetwaarden en automatische afgifte van bijv. een PDF met alle
relevante gegevens van het composteerproces biedt u de hoogste comfortgraad en
gegevens betrouwbaarheid.
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