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JUMO digiLine sensoren

Meet- en regeltechniek van JUMO opent de deur naar
de vierde industriële revolutie
Digitale sensoren bijvoorbeeld voor het JUMO digiLine systeem, maken probleemloze integratie van
meettechniek in het proces controle systeem mogelijk.
Sensoren met draadloze data overdracht zoals JUMO Wtrans T (temperatuur) of JUMO Wtrans P (druk),
zorgen voor een eenvoudige overgang naar de digitale fabriek van morgen.
Met de JUMO Device App kunnen grafische dataloggers, het analyse meetsysteem JUMO AQUIS touch,
het automatiseringssysteem JUMO mTRON T en de proces- en programmaregelaar JUMO DICON touch
wereldwijd mobiel bewaakt worden.
JUMO Engineering realiseert klantenprojecten in iedere industrie.

Welkom bij JUMO.
JUMO AUTOMATION S.P.R.L.
Industriestr. 18 B-4700 Eupen
Phone: + 32 (0)87 59 53 00, e-mail: info@jumo.be
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JUMO Device App maakt Industrie 4.0 mogelijke
“Industrie 4.0” is waar iedereen nu over praat. Echter,
vindt de volgende industriële revolutie momenteel werkelijk plaats of is het slechts een hype? Feit is dat de industrie door de nauwere samenwerking met de IT-sector
al nieuwe impulsen heeft gekregen. Impulsen waarvan
vooral de meet- en regeltechniek kan profiteren. Want
alleen wanneer processen in toenemende mate worden
verbonden, moeten deze ook gecontroleerd en aangestuurd worden..
Bij de huidige euforie mogen twee belangrijke punten
echter niet worden vergeten: Ten eerste is er het probleem van de standaardisering. Zolang elk bedrijf voor
zichzelf definieert wat het onder het begrip Industrie
4.0 verstaat, kan de droom van de digitale fabriek nooit
realiteit worden. Gelukkig worden er serieuze pogingen
ondernomen om eenduidige standaarden te definiëren.
Het tweede kritieke punt betreft de veiligheid. Het is een
enorme verantwoordelijkheid als het besturingssysteem
van een complete productie-installatie met behulp van
een app kan worden aangestuurd. Dit stelt de industrie
voor een grote uitdaging. De vraag voor de ontwikkelaar is niet meer alleen “Wat kunnen wij allemaal in het
nieuwe product integreren?”, maar “Wat willen wij integreren, om een zo veilig mogelijke oplossing te bieden?”
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Wij verheugen ons op uw bezoek!

JUMO is zich bewust van deze uitdaging en kan een
zinvolle en veilige bijdrage leveren aan Industrie 4.0.
De bijbehorende producten en diensten vormen een belangrijk thema in deze editie van ons klantenmagazine
en deze stellen wij dan ook graag aan u voor. Naast dit
centrale thema vindt u in deze editie interessante applicatieberichten, nieuwe producten en nieuws over de
JUMO-groep. Wij wensen u veel leesplezier.
Tot binnenkort, het Jumo Team.

B. Radermacher
Generaal directeur
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Herprint toegestaan met bron vermelding en indien een kopie aan de uitgever
wordt afgegeven. Alle informatie is zorgvuldig gecontroleerd, aan onze zijde
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ZWAARTEPUNT THEMA

JUMO-techniek opent de deur
naar Industrie 4.0
Nieuwe producten en uitvoeringen leveren
een belangrijke bijdrage
Volgens een definitie van het Duitse ministerie van economische zaken beschrijft het begrip de vierde industriële revolutie, een
nieuw organisatie niveau en besturing van de complete waardeketen gedurende de totale levenscyslus van producten. Onderdelen van Industrie 4.0 zijn de horizontale en verticale proces organisatie, Big Data, nieuwe ontwerpen, App's en ondersteunende
systemen als robotica.
Smart sensoren

nog naar een uitleesunit of besturings-

Automatisering

Digitale sensoren zoals het onlangs

apparaat. Dit zorgt voor een efficiënte en

JUMO mTRON T verenigt een universeel

geïntroduceerde JUMO digiLine systeem

snelle bekabeling van installaties.

registratiesysteem met een intuïtief te

dragen naast de "verticale integratie" ook

Volledig nieuw bij dit systeem is de DSM-

bedienen, nauwkeurig regelsysteem en is

bij aan het thema "Big Data", wat volledig

software (Digital Sensor Management).

uit te breiden tot een complete automa-

nieuwe kansen biedt gedurende de data

Kalibratie gegevens en de evaluatie van

tiseringsoplossing. Dankzij de scaleer-

registratie in de totale levenscyclus van

de sensor status worden direct in de sen-

baarheid kan JUMO mTRON T aan iedere

sensoren.

sor opgeslagen en maken een volledige

individuele opgave worden aangepast en

JUMO digiLine is een bus-aansluitsys-

documentatie gedurende de totale le-

onderscheidt zich onder andere door de

teem voor digitale sensoren, wat de

venscyclus mogelijk.

fraudebestendige gegevensregistratie.

opbouw van een intelligent sensorennetwerk mogelijk maakt. Alle belangrijke

JUMO digitaal sensor management (DSM)

Modulair opgebouwd, gebruikt JUMO
mTRON T een op ethernet gebaseerde

parameters voor de vloeistofanalyse kun-

systeembus en een geïntegreerde PLC.

nen met dit systeem gemeten worden.

Het systeem kan met de universele IO-

Slechts één digitale signaal kabel gaat dan

modules, de flexibele aansluittechniek en

JUMO digiLine
Intelligent, bus aansluitsysteem voor digitale sensoren in de
vloeistofanalyse met geïntegreerd sensor management

de omvangrijke communicatie-, uitlees-

waarden temperatuur, druk, CO2 en vocht

de complete project afhandeling en ont-

en automatiseringssoftware in de meest

aanbieden.

wikkelt op maat gemaakte applicaties

uiteenlopende branches worden ingezet.

voor vele verschillende branches. Het

Belangrijk voor de mobiele communica-

App's

omvangrijke aanbod reikt van een funda-

tie: een volwaardige grafische datalogger

Mobiele communicatie wordt met betrek-

mentele maakbaarheidsanalyse naar het

inclusief webserver is geïmplementeerd.

king tot Industrie 4.0 steeds belangrijker.

aanbieden van workshops, het opstel-

Met de JUMO Device App kunnen Android

len van bestekken contracten tot aan de

Draadloze meettechniek

en Apple smartphones en tablets met

configuratie, het programmeren en het

De toekomst van de meettechniek is

verschillende JUMO apparaten communi-

testen van de automatiseringsoplossing.

draadloos.In een compleet gedigitali-

ceren. Bij deze ontwikkeling is bijzondere

Ter aanvulling op de ingebruikname en de

seerde productie omgeving, wat het doel

nadruk gelegd op de eenvoudige bedie-

project documentatie worden passende

is van Industrie 4.0, kan draadloze meet-

ning. Wordt een JUMO apparaat door de

scholingen aangeboden.

techniek niet ontbreken. De voordelen lig-

JUMO App in een netwerk opgemerkt,

gen voor de hand: steeds wanneer kabel

dan deelt deze aan de App mede, welke

Men kan concluderen dat de jaranlange

gegevens verder verwerkt

meet-, regel- en automatisering know-

kunnen worden. Dit kan

how van JUMO enorme kansen biedt,

bijvoorbeeld een tekst-,

om de deur naar Industrie 4.0 geheel te

gebeurtenis- of alarmlijst

openen.

verplaatsing technisch te
kostbaar is, wanneer hoge
eisen aan mobiliteit en
flexibiliteit gesteld worden
of wanneer bij uitbreiding
de montage kosten zo laag

Mobiele
communicatie
wordt steeds
belangrijker!

zijn.
Nieuwe producten

mogelijk gehouden dienen
te worden, is een draadloze oplossing

JUMO Engineering en de consequente

de beste keuze. Een draadloze meetom-

verandering van componenten naar sys-

vormer kan ook bij tijdelijke metingen

teemleverancier introduceert een nieuw

zoals bij procesoptimalisatie, pilot instal-

bedrijfsmodel conform Industrie 4.0. Het

laties of bij onderhoud van belangrijke

Engineering Team bundelt de decennia

meerwaarde zijn. JUMO heeft zich reeds

lange ervaring van de onderneming in

jaren gefocust op deze technologie en

de industriële meet-, regel- en automa-

kan daardoor oplossingen voor de meet-

tiseringstechiek, ondersteunt klanten bij

JUMO Device App

„JUMO levert een belangrijke bijdrage aan Industrie 4.0.

In het bijzonder aan de verticale integratie die intelligente
meet- en regeltechniek en omvangrijke verbindingen op
ieder niveau mogelijk maakt.
Michael Juchheim
Beherend Vennoot

“

JUMO mTRON T
Meet- regel- en automatiseringssysteem
Type 705000
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PRODUCTEN EN UITVOERINGEN

JUMO Device App maakt
Industrie 4.0 mogelijk
Bewaking van JUMO apparatuur met
behulp van smartphone en tablets

Nu kostenloos te downloaden!

Mobiele communicatie wordt met betrekking tot Industrie 4.0 steeds belangrijker. Alleen dan kan de droom van de digitale
fabriek realiteit worden, indien op zoveel mogelijk locaties meetwaarden geregistreerd en bewaakt kunnen worden. Echter even
belangrijk is het, om op ieder gewenst moment gegevens te kunnen inzien.
Dit is mogelijk gemaakt door app's, die in

Zo kan de app de nieuwe grafische data-

deelt de app mede welke data gevisuali-

de nabije toekomst zeker niet meer zijn weg

logger JUMO LOGOSCREEN 600 weerge-

seerd kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld bij

te denken uit het bedrijfsleven. Echter de

ven en bewaken. Na updaten van de soft-

de JUMO LOGOSCREEN 600 tekstbeelden,

risico's die hier ontstaan, onderscheiden

ware kan men nu ook het meerkanalen

event- of alarmlijsten. Zo worden bij een

zich wezenlijk van het consumenten bereik.

meetinstrument voor de vloeistofanaly-

grafische datalogger alle geconfigureer-

Een voorbeeld: bij een app, die de besturing

se de JUMO AQUIS touch, de proces- en

de groepen met de daartoe behorende

van een automatiseringssysteem in een wa-

programmaregelaar JUMO DICON touch

kanalen weergegeven. Oproepbaar zijn

terinstallatie mogelijk maakt, kan een ver-

en het automatiseringssysteem JUMO

namen van alle kanalen, proceswaarden en

keerde bediening of een niet geautoriseer-

mTRON T inzien. Bij de ontwikkeling is bij-

de eenheden van alle actieve groepen en

de bediening catastrofale gevolgen hebben.

zondere nadruk gelegd op een eenvoudige

kanalen. Events of alarmeringen worden

Vandaar dat bij de ontwikkeling van de eer-

bediening. Zo integreert de gebruikers

met een icon of beschrijving zoals datum

ste JUMO-App het thema veiligheid boven-

interface een groot deel van het intuïtieve

en tijd van het gebeuren getoond.

aan stond. Aan de ene kant zal de JUMO

ontwerp van de JUMO LOGOSCREEN 600

De app is kostenloos in Google-Play Store

Device app de deur naar Industrie 4.0 ope-

grafische datalogger.

en in Apple-store te verkrijgen.

nen. Aan de andere kant kwam vanuit de

De app kan apparaten in een firma netwerk

markt de wens, vanwege veiligheidsover-

scannen en geeft de gevonden JUMO pro-

wegingen op dit moment de app nog niet

ducten in een overzichtelijke lijst weer. De

te voorzien van besturingsfuncties.

keuze van de apparatuur vindt plaats via

In de eerste versie heeft JUMO zich daar-

deze lijst en is manueel mogelijk via opga-

om bewust gericht op het monitoren.

ve van het IP-adres/DNS-naam. Ook een

Momenteel kunnen met de JUMO Device

keuze conform type apparaat is via de

app Android en Apple smartphones en ta-

filterfunctie mogelijk.

Aanvullende informatie

blets met JUMO apparatuur communiceren.

Wordt een JUMO apparaat geselecteerd,

Tel. +32 (0)87 59 53 00

JUMO schrijft de toekomst:
met de nieuwe LOGOSCREEN 600
Bewezen techniek met innovatief bedienconcept
De nieuwe JUMO LOGOSCREEN 600 verbindt de jarenlange ervaring op het gebied van grafische dataloggers met een nieuw
bedien- en visualisatie concept. Door het op ICON gebaseerde systeem volstaan in de meeste gevallen slechts drie "touchbewegingen", om de gewenste procesgegevens weer te geven.
De JUMO LOGOSCREEN 600 is voor de

In de JUMO LOGOSCREEN 600 kunnen

catie software PCC beschikbaar. Via het

proces data registratie in verschillende

de aangesloten proces signalen met de

comfortabele setup programma wordt

uitvoeringen verkrijgbaar. Het basismo-

fabrieksmatige visualisaties zoals curve

de uiterst compacte grafische datalog-

del is een uitvoering zonder meetingang.

grafiek (verticaal en horizontaal), bar-

ger (inbouwdiepte 119mm) aangenaam

Hierbij worden tot 24 analoge en digitale

graph, tekstbeeld (nummeriek) of als

en betrouwbaar geconfigureerd en kan

proceswaarden via ethernet-interface

digitale diagram weergegeven worden.

snel ingebruik genomen worden. De in-

met Modbus TCP of RS485-interface met

Aanvullend kan de gebruiker met het

gebouwde webserver in combinatie met

Modbus RTU van externe systemen in

setup programma tot zes onafhankelijke

een ethernet verbinding maakt uitlezen

Slave of Master bedrijfsmodus ontvan-

procesbeelden individueel conform wens

via de internet browser mogelijk. Ook

gen. Als top model zijn uitvoeringen met

aanpassen.

via de nieuwe JUMODevice App kan het

drie of zes universele analoge ingangen,

Door de flexibel aan te passen charges

instrument uitgelezen worden.

twee analoge uitgangen, 12 digitale in-

worden belangrijke productie gegevens

gangen en 12 enkele omschakelbare di-

voor het traceren bij herstel processen

Aanvullende informatie

gitate ingangen/- uitgangen verkrijgbaar.

veilig vastgelegd en gearchiveerd. Voor

Tel. +32 (0)87 59 53 00

De meetsignalen worden groepsgewijs

data evaluatie is het krachtige software
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met een configureerbare geheugency-

programma PCA3000 en voor geauto-

clustijd van 125 milliseconde tot 32.000

matiseerde data uitlezing, de communi-

seconden in het interne geheugen opgeslagen. De data kan met een USB-stick
of via een ethernet interface uitgelezen
worden.

JUMO LOGOSCREEN 600
Grafische datalogger
Type 706520
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PRODUCTEN EN UITVOERINGEN

Type 902810/12

Type 709063

Innovations

Type 705000

Hygiënische beschermhulzen

JUMO TYA-203

JUMO mTRON T

oor temperatuurvoelers in de zuivel-

Uitbreiding van de serie thyristor-

Systeemversie 4,0 is beschikbaar.

en farma-industrie.

vermogensturingen.

De actuele systeemversie van het auto-

Deze hygiënische beschermhulzen kun-

De serie thyristor-vermogensturingen

matisatiesysteem mTRON-T laat het toe

nen de processen in de zuivel- en farma-

JUMO TYA-200 wordt uitgebreid. De nieuwe

JUMO vermogenssturingen via een sys-

industrie veilig afsluiten. Ook laten zijn

JUMO TYA-203 vervolledigt de serie met

teembus aan te sluiten. Het is ook mogelijk

ijking en onderhoud van de voelers toe,

een driefasesturing. Driefaselasten kun-

het nieuwe digiLine systeem van JUMO

zonder het proces te moeten openen.

nen in alle modi worden gestuurd en

voor analysemeettechniek aan te sluiten,

Dit verminderd de kosten en de tijd van

deelbreuken van de last kunnen wor-

dit voor maximaal 62 opnemers. Bijko-

montage/demontage alsook voor de

den vastgesteld. Typische toepassingen:

mend is er een nieuwe procesbeeldeditor,

reinigingsprocedures. De nieuwe hygië-

ovenbouw voor temperaturen boven de

het onderhoud op afstand CODESYS3 en

nische hulzen van Jumo kunnen met alle

1400 °C. Een ander voordeel is de au-

vele andere mogelijkheden.

gebruikelijke procesaansluitingen voor

tomatische configuratie met 'teach-in'

deze branches gemonteerd worden. Ze

functie, die het mogelijk maakt de li-

zijn gemaakt in inox 316L met een opper-

mieten voor de deellastbreuken vast te

vlakteruwheid van <0,8 µ en kunnen ook

leggen. De regelmatige automatische

geproduceerd worden met een opper-

aanpassing laat een precieze detectie

vlakteruwheid van <0,4 µ. Het punt van de

van de deellastbreuken toe, ook als de

hulzen is verminderd van een diameter

characteristica van de verwarmingsele-

van 6 mm naar 3,5 mm, wat de reactietijd

menten veranderen. De serie JUMO TYA-

zeer ten goede komt.

203 is beschikbaar voor stromen tussen
de 20 A en 250 A en spanningen tot 500 V.

Type 701055

JUMO exTHERM-DR
Nieuwe tweepuntsregelaar met EX(ia)

Temperatuurmeting in compostinstallaties

ingangen volgens ATEX
De tweepuntsregelaar JUMO exTHERM-DR

Voorbeeld voor een proces

vervolledigt het productgamma van JUMO
JUMO mTRON T

in het bereik van veiligheid. Wegens zijn

aanpasbaar meet-, regel, en
automatiseringssysteem
Type 705000

intrinsiek veilige ingang (EX(ia)) voor
weerstandsvoelers, thermokoppels en
genormaliseerde signalen kunnen CE
gekeurde voelers direct worden aangesloten. De toepassingen voor deze tweepuntsregelaars liggen in het domein van

XML

de omvormingsindustrie, chemische
industrie, verwarmingsinstallaties en
spuitcabines.

Temperatuursonde meet draadloze
gegevensoverdracht
Robuust, duurzaam en functioneel

Ontvanger JUMO Wtrans
De ontvanger JUMO Wtrans is de
krachtige ontvangsteenheid voor de
hele JUMO Wtrans serie. Dit toestel
kan tot 16 temperatuursondes beheren. Alle gemeten waardes kunnen
éénvoudig en veilig via het interface
worden opgevraagd.
Type 902931

Aanvullende informatie
Tel. +32 (0)87 59 53 00

Werken met JUMO digiLine sensoriek
Digitaal Sensor Management (DSM)
Een deel van het JUMO digiLine-systeem zijn bus bekwame, digitale sensoren met interne opslag capaciteit voor de analyse
meettechniek. Op eenvoudige wijze vindt verbinding aan het meerkanalen JUMO AQUIS touch meetinstrument plaats.
Voor de meetwaarden pH, redox-potentiaal

digitale sensoren via een standaard inter-

sensor plaats, dan behoudt de nieuwe

en temperatuur vormt de digiLine elektro-

face verbonden worden. Indien een gro-

sensor automatisch de functionaliteit

nica samen met de algemeen verkrijgbare

ter aantal sensoren aangesloten wenst te

van de tot dan toe gebruikte sensor. Bij

insteekelektrodes of een compensatie

worden bijvoorbeeld voor complexe CIP-

iedere verbinding van een sensor met het

thermometer de sensor-eenheid. Al naar

reiniging, dan biedt het automatiserings-

DSM worden de sensorgegevens in een

gelang uitvoering kunnen elektroden met

systeem JUMO mTRON T uitkomst.

databank geplaatst.Informatie zoals het

N- respectievelijk VP (variopin)-systeem

Voor de sensoren zijn in JUMO AQUIS touch

kalibratie logboek, een configuratie ge-

aangesloten worden. De aansluiting van

de betreffende kanalen gedefinieerd (pH-

schiedenis of aantal bedrijfsuren van alle

voedingsspanning en de RS485-interface

waarde, redoxpotentiaal of temperatuur).

ooit aangesloten sensoren, kunnen tevens

voor de meetomvormer geschiedt via een

Bevindt zich een dergelijke sensor aan de

in het DSM ingezien worden.

vijfpolige M12-stekker (IP66). Bij een 8-

bus, dan wordt deze automatisch aan een

Vanaf heden kan het JUMO digiLine sys-

polige versie voor analoge systemen zijn

kanaal toegewezen (verlinkt). Indien ge-

teem naast pH, Redox en temperatuursen-

bovendien een analoog uitgangssignaal en

wenst kan via de JUMO AQIUS touch een

soren digitale sensoren voor de parameters

een binaire ingang beschikbaar.

TAG-nummer aan de meetlocatie worden

opgelost zuurstof en troebelheidsmeting

Voor de configuratie wordt de JUMO digi-

toegewezen. De toewijzing geschiedt alleen

opnemen. Aansluiting van sensoren voor

Line sensor via een USB-RS485 interface

indien het TAG-nummer met die van de sen-

desinfectie meetwaarden zoals vrij chloor,

aan een PC verbonden. Met behulp van het

sor overeenkomt. De verdere configuratie

ozon en dergelijke zullen in de nabije

digitale sensor management (DSM) wordt

van de sensor vindt eveneens plaats via de

toekomst mogelijk zijn. In een komende

de elektronica van de gebruikte insteek-

JUMO AQUIS touch, kalibratie behoort te-

ontwikkelingsfase zal JUMO aanvullen-

elektrode toegewezen en indien gewenst

vens tot de mogelijkheden. De kalibratie

de digiLine sensoriek voor de parameter

van een TAG-nummer voorzien.

gegevens worden in de sensor opgeslagen

geleidbaarheid (conductief en inductief) ter

De verbinding van JUMO digiLine sensoren

en een kalibratielogboek is onderhouden.

beschikking stellen.

aan de JUMO AQUIS touch geschiedt met

Algemeen gesteld biedt het systeem de

verschillende aansluitkabels en Y-verdelers.

mogelijkheid, de sensoren in een laborato-

De JUMO digiLine-hub is bij langdurige

rium te onderhouden en met behulp van het

prestatie inzetbaar en maakt decentrale

DSM te kalibreren. In de installatie is dan

voedingsspanning mogelijk.

alleen de uitwisseling van de sensor nodig.

Aanvullende informatie

Aan de JUMO AQUIS touch kunnen tot zes

Vindt uitwisseling van een gelijksoortige

Tél. +32 (0)87 59 53 00

Schematische afbeelding van de kalibratie via het digitaal sensor management (DSM)

➎
➋

Procesbereik

➌

➍

Laboratorium bereik

➊

➊
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UIT DE PRAKTIJK

Functionele veiligheid
Systematisch risico's minimaliseren
Een dramatisch ongeluk met gifgas in 1976 in het Noord-Italiaanse Seveso bracht een ontwikkeling tot stand die nu bekend staat
als “functionele veiligheid” of “SIL”. Destijds ontstond een grote ramp door een oververhittingsreactie in een chemische fabriek
die noch over automatische koelsystemen, noch over waarschuwingsystemen beschikte, waardoor een grote hoeveelheid dioxine
vrijkwam. Hierbij raakten 200.000 mensen gewond en moesten zo'n 70.000 dieren geruimd worden. Deze ramp had tot gevolg
dat er strengere wetten en regelgevingen kwamen om de mens en het milieu te beschermen.
Het eerste resultaat was de in 1998

risico van schade van installaties te be-

De afkorting “SIL” staat voor “Safety In-

uitgegeven norm IEC 61508 “Veiligheid

oordelen en geeft ondersteuning bij het

tegrity Level” en is een maatstaf voor

van machines - Functionele veiligheid

uitkiezen van geschikte en veilige com-

het veiligheidsgerelateerde prestatie-

van elektrische, elektronische en pro-

ponenten. Het doel van al deze normen is

vermogen of de betrouwbaarheid van

grammeerbare systemen met een veilig-

om risico's tot een aanvaardbaar niveau te

een elektronische besturingsinrichting.

heidsfunctie” die sinds 2002 als EN 61508

reduceren.

De beoordeling van de veiligheidsketen,

bekend is. Deze norm heeft voor het eerst

Maar wat wordt er nou eigenlijk bedoeld

ook bekend als SIF (Safety Instrumented

veiligheidseisen in de automatiserings-

met “functionele veiligheid” of SIL? De

Function), staat centraal bij SIL. Deze vei-

techniek allesomvattend gedefinieerd.

functionele veiligheid verwijst naar het

ligheidsketen bestaat normaliter uit de

Terwijl de IEC 61508 in eerste instantie

deel van de veiligheid van een systeem

veiligheidscontroller, de actuator en de

gericht is op fabrikanten van componen-

dat afhankelijk is van het correct func-

sensor. Uit een of meer veiligheidsketens

ten voor veiligheidsvoorzieningen, is de

tioneren van veiligheidsgerelateerde

ontstaat vervolgens het SIS (Safety Instru-

IEC 61511 “Functionele veiligheid - Vei-

subsystemen en externe functies voor ri-

mented System).

ligheidsystemen voor de procesindustrie”

sicovermindering. Niet tot functionele vei-

De SIL-schaalaanduiding bestaat uit vier

relevant voor gebruikers en planners van

ligheid behoren onder andere elektrische

niveaus waarmee de noodzakelijke risi-

veiligheidsvoorzieningen. De IEC 61511

veiligheid en brandveiligheid, stralingsbe-

covermindering wordt beschreven. SIL 1

geeft aanbevelingen en richtlijnen om het

scherming of mechanica.

Voor elk risiconiveau de juiste oplossing
Niveau

JUMO safetyM STB/STW
Veiligheidstemperatuurbegrenzer,
veiligheids-temperatuurbewaker
volgens DIN EN 14597
Type 701155

Registreren
Registreren

Temperatuur

Druk

Flow
Bewaken

'*5/

Automatiseren

SIL konform weerstandsthermometer
of thermokoppel
Type 901120

staat daarbij voor de laagste mate van

door verschillende functievariabelen aan

toepassingen met een lage signaaldicht-

risicovermindering, SIL 4 voor de hoogste.

te passen. Varianten gericht op veiligheid

heid en een laag aantal signalen. Naast

De eerste stap naar functionele veilig-

zijn op twee manieren te realiseren voor

geringe investeringskosten heeft deze

heid is dus altijd een risico-analyse. Doe-

evaluatie-elektronica. Zo kunnen gebrui-

oplossing als voordeel dat er minder pa-

len hierbij zijn onder andere het in kaart

kers een programmeerbare veiligheids-

rametrering per toepassing nodig is. Het

brengen van de gevaren en gevaarlijke

controller gebruiken. Deze oplossing

systeem werkt met universele signalen

onderdelen van processen alsmede de

is vooral geschikt voor het bouwen van

en onderscheidt zich door zijn redundante

bijbehorende materialen of de bepaling

speciale systemen met een procesbestu-

interne structuur met redundante sensor-

van de benodigde veiligheidsfuncties om

ringssysteem en wordt getypeerd door

ingangen. Verder zijn er drie verschillende

de vereiste risicovermindering te bereiken.

uitgebreide functionele toepassingen, een

functie-uitgangen (analoog / binair) be-

Wanneer in de installatiebouw en pro-

hogere signaaldichtheid en een groter

schikbaar. Op deze manier kunnen oplos-

cestechniek een stroomdiagram wordt

aantal signalen.

singen tot en met SIL3 geïmplementeerd

gebruikt, moeten enkelvoudige compo-

Hiervoor zijn echter complexere program-

worden. Belangrijk is dat de volledige SIL-

nenten van sensortechnologie, evaluatie-

meertoepassingen nodig en zijn de in- en

reeks al berekend is in combinatie met

elektronica en actuatoren apart worden

uitgangen gebonden aan kaarttypes en

gedefinieerde JUMO sensortechnologie.

beoordeeld om de veiligheid van een pro-

een meerkanaals systeem. Investe-

Hierop betrekking hebbende certificaten

ces te garanderen en zodoende een alge-

ringskosten variëren naar gelang het

kunnen vervolgens door JUMO afgegeven

mene oplossing te kunnen vinden.

aantal kanalen en de uitgaven aan soft-

worden. Momenteel biedt geen enkele an-

Sensoren meten daarbij fysische waar-

ware. Bovendien moet de SIL-waarde

dere fabrikant deze mogelijkheid. Uiteraard

den, zoals temperatuur, niveau of druk,

voor elke toepassing apart beoordeeld

kunnen sensoren van andere fabrikanten

en zetten de gemeten waarde om in het

worden. Op deze manier kunnen oplos-

ook probleemloos worden aangesloten en

standaardsignaal. Bij evaluatie-elektro-

singen tot en met SIL4 geïmplementeerd

is de actuator evenmin gebonden aan een

nica zorgen besturingseenheden norma-

worden.

fabrikant, hoewel dit natuurlijk voordelen

liter voor het omzetten, lineair maken,

Een alternatief voor een programmeerbare

met zich meebrengt.

verzamelen en naar richtlijnen omvor-

veiligheidscontroller is het gebruik van

men van proceswaarden en het sturen

veiligheidsbewaking en -begrenzing zoals

van deze waarden naar de actuator om

de JUMO safetyM-serie. Deze oplossing is

uitgevoerd te worden. Actuatoren voeren

vooral geschikt voor kleinere toepassingen

Aanvullende informatie

vervolgens bewerkingen in het proces uit

zoals speciale machines en enkelvoudige

Tel. +32 (0)87 59 53 00
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Clean room monitoring
met JUMO techniek
Zekerheid bij de hoogste eisen
Cleanrooms zijn voor speciale productieprocessen, metname de farmaceutische industrie noodzakelijk, dit omdat in gewone
omgevingslucht storende deeltjes voorkomen. In een cleanroom is de keuze voor de juiste meetapparatuur om het optimale
meetresultaat te verkrijgen cruciaal. Doorgaans worden temperatuur, vocht, druk en deeltjes in de ruimte bewaakt en
geregistreerd. De besturing en registratie van deze meetwaarden zijn onderworpen aan de strenge voorwaarden van de GMP
(Good Manufacturing Practice).
Eén besturing voor alles

registratie zijn een optimale combinatie

cessmeetwaarden voor kwaliteitsbewa-

Om de meetwaarden temperatuur, druk,

voor de meest uiteenlopende cleanroom

king geprotocolleerd worden. In het ver-

vocht en deeltjes in de ruimte in één of

applicaties.

leden waren hiervoor aparte besturingen

meerdere cleanrooms te besturen, re-

De verbinding en datacommunicatie van

nodig.

gelen en registreren, biedt JUMO haar

de aparte componenten geschiedt via

De documentatie van de procesmeet-

automatiseringssysteem JUMO mTRON

ehterCAT, een in de meet- en auto-

waarde is fraudebestendig uitgevoerd,

T aan. De verschillende in- en uitgangs-

matiseringstechniek bekende, snelle,

wat in cleanrooms van grote betekenis

modulen van het systeem maken een

op ethernet gebaseerde systeembus.

is. Bijzondere geïntegreerde functies

flexibele en decentrale systeem opbouw

Met het JUMO mTRON T systeem kun-

zoals een webserver of een e-mail waar-

mogelijk. De geïntegreerde CODESYS V3

nen meerdere individueel werkende

schuwing bij bijvoorbeeld een alarm bie-

PLC im combinatie met de modules voor

cleanrooms bediend, aangestuurd en

den een prijsgunstig en veilig alternatief

regelen, meetwaarde registratie en data

geregeld worden. Tevens kunnen de pro-

voor complexe visualisatie systemen.

Druk-, vocht- en temperatuurmeting met het automatiseringssysteem JUMO mTRON T

➊

➌

➍

➍

➌

➎
➋

Type 404304
Type 902928
Salle blanche 1

➊ Multifunctioneel paneel
Type 705060
➋ Centrale eenheid
Type 705001
➌ Router module
Type 705040
➍ Regel module
Type 705010
➎ Récepteur JUMO Wtrans
Type 902931

Type 404304
Type 907027
Salle blanche 2

Visualisatie en registratie voor optimale

clean-rooms reproduceerbare klimaat

zekerheid

voorwaarden noodzakelijk. Met de capa-

Dankzij het TFT touchscreen en de geïnte-

citieve hygrothermogever uit de 907027-

greerde registratie functie is het mo-

serie van JUMO, kunnen bijvoorbeeld

gelijk, direct bij de installatie naast de

vocht en temperatuur met slechts één

actuele waardes, status- en alarmmel-

instrument vastgelegd worden. De ap-

dingen ook het trendverloop in te zien.

paraten beschikken over intelligente

Dit geeft de gebruiker een hoge mate van

wissel meetsonden met intern vastge-

transparantie en de mogelijkheid lopende

legde calibratiegegevens en een afstel

processen direct te optimaliseren en aan

protocol. Dit maakt snelle uitwisseling

te passen. Op deze manier worden onre-

zonder nauwkeurigheidsverlies mogelijk.

gelmatigheden vroeg herkend en kunnen

Uiterst nauwkeurige calibratie procedu-

maatregelen op tijd genomen worden.

res en de meest moderne microproces-

De geregistreerde data kan via een in-

sor technologie garanderen een hoge

terface of USB-stick met behulp van

meetnauwkeurigheid gedurende het

het softwareprogramma JUMO PCC en

totale temperatuur inzet bereik. De uit-

PCA3000 uitgelezen, gearchiveerd en

stekende lange termijn stabiliteit berust

geëvalueerd worden. Een nog uitgebrei-

op de inzet van reeds lang bewezen vocht

dere documentatie is mogelijk met de

sensoren. Voor hoge temperatuur appli-

visualisatie tool JUMO SVS3000.Deze on-

caties (tot +80 °C) of bij krappe locatie

dersteunt de charge protokollering na de

omstandigheden kunnen de sensoren

opgave van betreffende gegevens direct

zonder her justeren van het apparaat

bij de programma start van de installatie.

door middel van een verbindingskabel

Bovendien kunnen via deze software alle

afgezet worden.

aangesloten eenheden bediend worden.

Als uitgangssignaal zijn de spanningsuit-

JUMO Wtrans E01
Meetwaardegever voor vocht,
temperatuur en CO met draadloze
²
meetwaarde overdracht
Type 902928

JUMO Wtrans T01
Ontvanger met
draadloze overdracht
van meetwaardeso
Type 902931

Druk en verschildruk sensor
voor registratie van over-, onder- en differentiedruk
van niet agressieve gassen.
Type 404304

gangen 0 tot 10 V of 4 tot 20 mA beschikTijd en kosten besparen dankzij perfecte

baar, waarbij de temperatuur skalering

vocht- en temperatuurmeting

fabrieksmatig zonder problemen aan de

Om invloeden van buitenaf bij de pro-

applicatie kan worden aangepast. Een

ductie van gevoelige producten zo-

optioneel display toont de actuele rF- en

Aanvullende informatie

veel mogelijk te minimaliseren, zijn in

T-waarde.

Tél. +32 (0)87 59 53 00
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Thuis op alle wereldzeeën
Meet- en regeltechniek voor de scheepsbouw
De zeevaart is een belangrijke motor van de globalisering. Meer dan 90% van de goederen die wereldwijd worden getransporteerd
gaan per schip. Ook Duitse rederijen, scheepswerven en daarvan afhankelijke toeleveranciers voor de scheepsbouw profiteren al
jaren van een bloeiende markt voor zeevracht en een bovengemiddelde groei vergeleken met de wereldeconomie.
De totale omzet van de Duitse scheepswer-

Voor gebruik in machinekamers of bal-

sonde ook onder zware omstandigheden

ven lag in 2014 op EUR 6,4 mld. In hetzelf-

lastwatertanks heeft JUMO sinds kort de

gebruikt worden.

de jaar werden er 24 zeeschepen met een

nieuwe niveausensor JUMO MAERA S29

De JUMO MAERA S29 SW is bijvoorbeeld

totale waarde van EUR 2,4 mld afgeleverd.

SW in het portfolio. Deze beschikt over een

geschikt voor een continue niveaumeting

De omzet van de toeleveranciers van de

GL (Germanischer Lloyd)-certificering en

in ballastwatertanks die de ideale diepgang

scheepsbouw bedroeg zelfs EUR 12,8 mld.

is vooral ontworpen voor gebruik in zout

van schepen veiligstellen of in anti-hee-

De in deze branche gebruikte meet- en

water voor schepen en in explosiegevaar-

lingsystemen die slagzij bij schepen ver-

regeltechniek moet voldoen aan zeer ho-

lijke gebieden. De niveausensor is geschikt

hinderen. Bovendien kan de JUMO MAERA

ge eisen. JUMO beschikt over jarenlange

voor een relatieve en absolute druk van 100

S29 SW ook gebruikt worden bij zeer dik-

ervaring op dit gebied en biedt talrijke ro-

mbar tot 10 bar. Door de chemisch zeer

ke en viskeuze stoffen zoals zware olie.

buuste en betrouwbare producten voor de

bestendige titaniumconstructie en de in-

Een ander product dat geschikt is voor

scheepsbouw.

trinsiek veilige ATEX-certificering kan de

de niveaumeting op schepen en over een

JUMO dTRANS p20
Proces-druksensor
met display
Type 403025

JUMO MAERA S29 SW
Niveausensor van titanium
Type 404393

JUMO MIDAS S07 MA
OEM-druksensor –
aritime Approved
Type 401021

Weerstandsthermometer TXL03
met CE attest, type ATEX
en / of IECEX certificatie
Type 903525

Weerstandsthermometer
Thermokoppel voor industriële
process met CE attest, type
ATEX en / of IECEX certificatie
Type 903510

Ballastwatertank

DNV-certificering beschikt is de JUMO

hoogwaardig roestvrij staal kan de druk-

koepelende systemen kunnen interfaces

dTRANS p20. De zeer precieze druksen-

sensor in bijna alle media worden gebruikt.

zoals Modbus (Master/Slave), PROFIBUS,

sor beschikt over een display om onder an-

Op schepen wordt de JUMO MIDAS S07

PROFINET en ethernet met webserver

dere druk- en temperatuurwaarden weer

MA onder andere in separatoren gebruikt,

worden gebruikt.

te geven. Het gebruik is, afhankelijk van de

waarin onbehandelde, op de juiste tem-

Het schaalbare meet-, regel- en auto-

uitvoering, mogelijk binnen een tempera-

peratuur gebrachte olie permanent in de

matiseringssysteem JUMO mTRON T be-

tuurbereik van -50 tot +200 °C. Dankzij de

afscheider wordt geleid, zodat verontrei-

schikt over een GL-certificering en kan op

intrinsiek veilige ATEX-certificering is de-

nigingen kunnen worden verwijderd. Ook

schepen gebruikt worden voor veeleisende

ze druksensor bijzonder geschikt voor ni-

in de regel- en automatiseringstechniek

automatiseringsoplossingen met vele ver-

veaumetingen in lng-tanks. Speciaal voor

biedt JUMO verschillende producten met

schillende meetwaarden en signaalbron-

de scheepsbouwbranche is ook de druk-

GL-certificering. Zo is er de JUMO DICON

nen, bijvoorbeeld in machinekamers. Het

sensor JUMO MIDAS S07 MA ontwikkeld.

touch, een universele tweekanaals pro-

systeem maakt gebruik van een op ether-

Deze kenmerkt zich door zijn compacte

ces- en programmaregelaar. Dit apparaat

net gebaseerde systeembus en een geïnte-

ontwerp, robuuste roestvrij stalen con-

beschikt over vier analoge universele in-

greerde plc. Via de centrale eenheid kun-

structie en eenvoudige montage. De JUMO

gangen en tot acht externe ingangen die

nen tot 30 in- en uitgangsmodules worden

MIDAS S07 MA is verkrijgbaar in de meet-

verschillende fysische meetwaarden met

verbonden.

bereiken van 1 tot 100 bar relatieve druk en

hoge precisie kunnen registreren. De aan-

van 1 tot 25 bar absolute druk. De medi-

sturing van de actuatoren kan via diver-

umtemperatuur kan tussen -40 en +125 °C

se uitgangen ofwel analoog, ofwel digitaal

liggen. Door het in zijn geheel gelaste en

direct op het apparaat zelf worden uitge-

Aanvullende informatie

daardoor dichtingsloze meetsysteem van

voerd. Voor het communiceren met over-

Tel. +32 (0)87 59 53 00

02. DIESELMOTOR

JUMO DICON touch
Tweekanaals proces- en programmaregelaar
met grafische datalogger en touchscreen
Type 703571

JUMO mTRON T
Schaalbaar meet-, regelen automatiseringssysteem
Type 705000

01. KOMPRESSOR

Machinekamer
03. Ballaststofftanks

Separator

14 15

+

WETENSWAARDIGHEDEN

Alles stroomt!
Elektromagnetische flowmeters maken
het JUMO portfolio compleet
Het aforisme "Panta rhei" (alles stroomt) is naar het schijnt een uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus Waarschijnlijk,
dacht hij toen hij die woorden sprak niet aan meettechniek. En toch, vandaag de dag is flow een van de belangrijkste fysische
meetwaarden. Hierdoor kunnen vele processen geïmplemteerd worden al naar gelang welk meetmedium gebruikt wordt, de
gevraagde nauwkeurigheid en de omgeving condities.
Traditionele methodes voor het bepalen van

lingen bevatten het elektromagnetische en

groot als in andere systemen. Dit maakt

de stroomsnelheid zijn impeller en turbine

thermische meet principe.

dat klanten continue vragen naar alterna-

meters. Het meten van de differentiële

Tot nu toe heeft JUMO vertrouwd op ver-

tieve methoden.

druk is een van de oudste en meest voor-

schildruk wanneer het aankomt op flow-

JUMO komt hieraan tegemoet met de nieuwe

komende meetmethoden. Nieuwe ontwikke-

meting. Vanwege de eenvoudige construc-

elektromagnetische flowmeters, de JUMO

tie is vaak gekozen voor lage viscositeit

flowTRANS MAG serie. Met een marktaan-

vloeistof evenals voor gas en stoom. Door

deel van 25 procent is elektromagnetische

de kwadratische correlatie tussen de door-

flowmeting een van de meest toepaste me-

stroom en de dynamische druk of geme-

thoden wereldwijd. Het meetprincipe is ge-

ten verschildruk, is het meetbereik niet zo

baseerd op de inductiespanning van een ge-

JUMO flowTRANS MAG S01
voor industriële toepassingen
Type 406012

Meetomvormer JUMO flowTRANS
Magnetisch inductieve flowmeter
voor industriële toepassingen
Type 406018

Losse uitvoering

JUMO flowTRANS MAG H01
hygiënische toepassingen
Type 406015

JUMO flowTRANS MAG S01
voor industriële toepassingen
Type 406012

leidend materiaal als het beweegt door een

De minimale geleidbaarheid van het meet-

cesaansluitingen kunnen gekozen worden:

magnetisch veld. De gemeten spanning is

medium dient groter te zijn dan 5 µS / cm; de

lassteun, schroefkoppeling, Tri-Clamp, of

evenredig aan de kracht van het magne-

maximale temperatuur is +130 °C. Andere

aansluitflens. Een speciale las hulp zorgt

tisch veld en de stroomsnelheid.

versies kunnen op aanvraag geleverd

voor correcte installatie van de lasmof.

Elektromagnetische flowmeters worden ge-

worden. De flowmeter is beschikbaar als

Standaard zijn de flowmeters bekleed met

kenmerkt door erg hoge meet dynamiek en

compacte uitvoering met beschermklasse

PFA. Dit materiaal is geschikt voor met

hoge meetnauwkeurigheid. Andere voor-

IP67 of met een aparte transmitter (IP68).

name hoge temperaturen, is vacuüm proof,

delen zijn het extreem lage drukverlies en

DIN uitvoeringen of ASME typen zijn tevens

en kenmerkt zich door buitengewone

de afwezigheid van mechanische onder-

leverbaar als flens.

chemische resistentie. Beide flowmeters

delen in de vloeistof. De flowmeters zijn

Standaard zijn de flowmeters bekleed met

zijn eenvoudig en gebruiksvrien delijk te

nagenoeg vrij van slijtage en onderhoud.

PTFE. Dit materiaal is uiterst ongevoelig

configureren, op het instrument zelf of via

Deze eigenschappen maken de JUMO

voor zuren en logen, is licht / weer besten-

PC software. De meetomvormer detecteert

flowTRANS MAG serie geschikt voor vele

dig en tegen het schuren van kleine onder-

automatisch de sensor en de opgeslagen

verschillende toepassingen. De doorstroom

delen bestand. Een meer kosten efficiënte

meetgegevens (vanuit het geheugen van de

van zuren, logen, vloeibare voedingsmidde-

bekleding uit gehard rubber is beschibaar

sensor) zodra de hulpstroom is ingescha-

len, water, afvalwater en vele andere vloei-

voor grotere nominale diameters.

keld. Het instrument is te bedienen via het

stoffen kan gemeten worden.

De JUMO flowTRANS MAG H01 is speci-

configureerbare verlichte display. Juiste

De JUMO flowTRANS MAG S01 is de stan-

aal ontwikkeld voor hygiënische applicaties

werking van de meetomvormer elektroni-

daard uitvoering van deze nieuwe serie.

en is geschikt voor gebruik in brouwerijen,

ca en de sensor kunnen worden bewaakt

Potentiële applicaties vindt men in de wa-

zuivelfabrieken, mineraalwater productie

via geïntegreerde diagnostische functies.

ter- en afvalwaterbranche, papier en pulp

installaties en in de farmaceutische indus-

productie, metaalindustrie, mechanica en

trie.Het instrument is verkrijgbaar voor no-

de chemische en duurzame industrie. Het

minale diameters variërend van DN 3 tot

instrument is verkrijgbaar voor nominale

DN 100 en is leverbaar met bescherm-

Aanvullende informatie

diameters variërend van DN 10 tot DN 300.

klasse IP 67 of IP 68. De volgende pro-

Tél. +32 (0)87 59 53 00

JUMO flowTRANS MAG S01 (406012)

JUMO flowTRANS MAG H01 (406015)

voor industriële toepassingen

voor hygiënische toepassingen

Compact

Compact

Separaat

Sensor

Separaat

Meetomvormer

Sensor

Meetomvormer
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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,

Stefan Klöcker

Groothertogdom Luxemburg
André Scheen

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

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
Yoeri Driesen

I Antwerpen en Limburg
Patrick Vervoort

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

Bewaken

+

AGENDA

JUMO op beurzen 2016 en 2017
Wij verheugen ons op uw bezoek!
België

Duitsland

INDUMATION

BrauBeviale 2016

The Belgian Factory "Process"

Raw Materials, Technologies, Logistics,

Infrastructure automation show

Marketing

08.-10.02.2017

08.-10.11.2016

Xpo Kortrijk

Nuremberg

M+R Antwerp

SPS IPC Drives

Specialized event for process

Europe’s leading exhibition for electric

instrumentation

automation

29.-30.03.2017

Antwerp Expo

22.-24.11.2016

Nuremberg

HANNOVER MESSE

Frankrijk

The world’s leading trade fair
for industrial technology

POLLUTEC HORIZONS 2016

24.-28.04.2017

Hanover

International exhibition of environmental
equipments technologies and services

SENSOR+TEST

29.11.-02.12.2016

The Measurement Fair

Lyon

30.5.-01.06.2017

Andere beurzen
Nuremberg

www.beurzen-be.jumo.info
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www.jumo.be

Onze productie is bijzonder flexibel ...
... onze branches zijn bijzonder veelzijdig.

JUMO biedt als uitstekende partner
sensortechnologie en automatiseringstechniek voor de meest uiteenlopende
branches.
Wij kennen uw eisen voor energie efficiënte en veilige procesvoering.
En wij weten, waar het op aankomt:
betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten evenals sterke en intelligente
automatiseringsconcepten.
Door onze uitgebreide proces kennis
zijn wij in staat u een op maat gemaakte
Type 406015

oplossing voor uw toepassing te bieden.

JUMO. More than sensors + automation.

