Gyógyszeripar és biotechnológia
Innovatív megoldások az Ön eredményes munkájához

Kedves Partnerünk!
A gyógyszeripari termékek mindennapjaink szerves részét ké-

A gyógyszeripar és biotechnológia területén is a JUMO legjavát

pezik. De csak a gyártók tudják, hogy ezen anyagok előállítása

kínáljuk Önnek – vagyis a megoldások sokaságát a legkülön-

mennyire függ megbízható lefolyású gyártási folyamatoktól és

bözőbb applikációkra.

pontos méréstechnikától.
Ezzel a prospektussal áttekintést kívánunk adni az Ön részére
Jumo az Ön megbízható partnere az Ön oldalán, támogatást

a Jumo termékeiről és rendszereiről a gyógyszeripar és bio-

ad minden kérdésben, és gyors megoldásokat kínál. Függet-

technológia területéhez kapcsolódva. Ezen felül természete-

lenül attól, hogy Ön a folyamatának nyomását, hőmérsékletét,

sen szívesen kidolgozunk Önnel együtt egyedi, teljesen az Ön

vezetőképességét vagy pH-értékét felügyeli, a tisztítást akarja

igényére szabott megoldásokat is.

vezérelni vagy a gyártási költséget szeretné csökkenteni.
Ennek értelmében kívánunk egy egyenletesen magas minőHogy csináljuk ezt? Sokéves tapasztalat és szakértelem segít-

séget!

ségével: mert már 60 éve a JUMO egy a vezető gyártók közül a
mérés- és szabályozástechnika területén, és ennek következ-

PS.: a termékeinkhez részletes információkat talál a megadott

tében egy kompetens partner is a gyógyszeriparban.

típus-/termékcsoportszámok alatt a www.branchen.jumo.info
oldalon

Ehhez különös súlyt fektetünk a rendszeres fejlesztésekre, a
meglévő termékek folytonos javítására, és egyre gazdaságosabb gyártási eljárásokra – mert csak így érjük el az innováció
legmagasabb fokát.
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Gyógyszeripari víz
A gyógyszeripari víz előállítása a gyógyszeripar legfontosabb folyamataihoz
tartozik. Gyógyszerészeti víz nélkül a gyógyszerek előállítása nem volna
lehetséges. Minősége döntő szerepet játszik a folyamatosan magas termékminőségben.
Bármilyen vízminőséget is szeretne kapni a gyártásához; a JUMO termékeivel olyan tiszta vizet kap, aminek minőségében megbízhat.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz

Sterilizálás Biogyógyszerészet Szárítás Nemesítés

Tisztatér

CIP-/SIP-tisztítás

Szűrés

Fordított ozmózis

Nyomásfelügyelet szürésnél

Ultratiszta víz felügyelet a fordított ozmózis

Mielőtt a víz a fordított ozmózis berendezésbe kerül, egy

berendezésben

szűrőegységben előtisztítják. Ez szükséges, hogy a fordított

A fordított ozmózis eljárást széleskörűen alkalmazzák az

ozmózis membránja pl. szennyezőanyagokkal ne tömődjön el.

ultra tiszta előállítására. Ez egy féligáteresztő membránnal

A JUMO dTRANS p20 DELTA nyomáskülönbség-távadóval a

elválasztott, két különböző koncentrációjú folyadék ozmó-

szűrőberendezésben pontosan meg lehet figyelni a nyomás-

zisnyomás kihasználásával történő koncentrációkiegyenlí-

különbség emelkedést és így tervezni lehet a szűrőcserét.

tésének elvén alapszik.
JUMO többféle lehetőséget kínál Önnek, hogy ezt a folyamatot higiénikus szenzorokkal és távadókkal felügyelhesse.
A vezetőképesség-távadók biztosítják Önnek a hőmérsékletkompenzációt ASTM D 1125-95 előírás szerint és a határértékfigyelést USP (water conductivity <645>) szerint.

JUMO dTRANS p20 DELTA
Nyomáskülönbség-távadó
403022 típus

JUMO dTRANS CR 02

JUMO dTRON 308 Q

távadó-/szabályzó sorozat

Kompakt szabályozó

202552 típus

703043 típus

JUMO dTRANS CR 02
távadó-/szabályzó sorozat
202552 típus

JUMO nyomásközlő
409776 típus
JUMO dTRANS pH 02
távadó-/szabályzó sorozat
202551 típus

tárolóhoz

JUMO tecLine CR

JUMO tecLine Rd

JUMO dTRANS p30

JUMO tecLine CR

konduktív
vezetőképesség
szenzor

Redox-elektródák

nyomástávadó

201025 típus

404366 típus

konduktív
vezetőképesség szenzor
202924 típus

202924 típus

Fordított ozmózis
Szűrés
4
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Desztilláció
Nagytisztaságú víz előállítása desztillációval (WFI)

Hőmérséklet felügyelete desztillációnál

Európában injekciónak való víz (WFI) előállításánál az eu-

A desztillációnál a hőmérséklet az egyik a legfontosabb

rópai injekciókönyv előírása alapján a desztilláció előírás.

mért érték. A folyadékok gőznyomás görbéje a nyomás

De az USÁ-ban is csaknem kizárólag desztillálnak. Ennek

függvényében meghatározza a folyadék forráspontját. JUMO

az oka az ezen a módon elérhető magas vízminőség a mik-

Önnek az ultratisztavizes alkalmazásokra speciális hőmér-

robiológiai szennyeződések tekintetében A desztillációs

sékletérzékelőket kínál ≤0,8 µm felületi érdességgel rozs-

folyamatban a vizet előzetesen tisztítják (pl. ioncserélővel),

damentes (316L) anyagból. A hőmérsékletérzékelők gyors

gőzzel felmelegítik és nyomás alá helyezik az elpárologta-

megszólalásúak és tisztavizes berendezésekhez való higi-

tóban a desztilláláshoz.

énikus alkalmazásokhoz megfelelő folyamatcsatlakozásokkal (clamp vagy behegeszthető védőhüvely) rendelhetők.

JUMO LOGOSCREEN fd
képernyős regisztráló
706585 típus

JUMO dTRANS p20 DELTA
nyomáskülönbségtávadó

JUMO dTRANS CR 02

JUMO DICON touch

távadó/szabályzó sorozat

kétcsatornás folyamat- és

202552 típus

programszabályzó
703571 típus

403022 típus

JUMO dTRANS p20
folyamatnyomás távadó
403025 típus

JUMO tecLine CR
konduktív vezetőképesség
szenzor

JUMO nyomásközlő
409776 típus

202924 típus
JUMO tecLine CR
konduktív
vezetőképesség szenzor
202924 típus

tárolóhoz

JUMO ellenálláshőmérő

Ioncserélő

JUMO Dtrans T100

gyógyszeripari
902810 típus

becsavarható
ellenálláshőmérő

JUMO AQUIS touch P

902815 típus

többcsatornás mérőkészülék
202580 típus

Desztilláló berendezés

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz

Sterilizálás Biogyógyszerészet Szárítás Nemesítés

Tisztatér

CIP-/SIP-tisztítás

Víztároló
Nyomás felügyelete desztillációnál

Szint és hőmérséklet ellenőrzése a víztárolóban

A nyomás ennél az eljárásnál éppen olyan fontos szerepet

Az injekció céljára szolgáló desztilláltvíz forrótárolására az

játszik, mint a hőmérséklet. A vákuum miatt a desztillálandó

európai orvosságkönyvben 70°C minimális hőmérséklet van

folyadék forráspontja csökken, ezáltal az egész folyamat

előírva.

alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe. Így Ön egyrészt a

Ennek az alsó határnak a betartását nem csak folyamato-

folyadékot kíméli másrészt energiát takarít meg.

san figyelni kell, hanem dokumentálni is, melyre a JUMO

Ehhez a felhasználáshoz ideális megoldás a JUMO dTRANS

LOGOSCREEN fd különösen alkalmas. Ezzel Ön a folya-

p20, egy folyamat-nyomástávadó rozsdamentes kivitelben,

matadatokat megbízhatóan megjelenítheti és manipulá-

mely Önnek nagy pontosságával magas folyamatbiztonságot

cióbiztosan archiválhatja. Ezen túlmenően ez a képernyős

ad.

regisztráló számos további funkcióval rendelkezik: online
megjelenítés, különböző határérték-felügyelet, távriasztás
üzemzavar esetén valamint 3 egymástól független charge-folyamat regisztrálása egyidőben.

JUMO DELOS T
elektronikus
hőmérsékletkapcsoló

JUMO DELOS SI
precíziós nyomástávadó
kapcsolókontaktussal és kijelzővel

902940 típus

405052 típus

fordított ozmózis/desztilláció felől

tároló

JUMO LOGOSCREEN fd
képernyős regisztráló
706585 típus
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Gyógyszeripari termékek
sterilizálása
A sterilizálás egy nagyon fontos folyamat a gyógyszeriparban.
Ennél az eljárásnál függetlenül attól, hogy gőz-, forrólevegő-, vagy gázsterilizálásról van szó, a hőmérsékleti, nyomás-, és időfaktor rendkívüli
jelentőséggel bírnak. A sterilizálás végrehajtásakor alapvető fontosságú,
hogy a mérőkészülékek gyorsan reagáljanak valamint pontosan és megbízhatóan működjenek. JUMO itt is olyam megoldásokat kínál, melyekben
megbízhat.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz

Sterilizálás

Biogyógyszerészet Szárítás

Nemesítés Tisztatér

CIP-/SIP-tisztítás

Sterilizálás
A sterilizálási folyamat felügyelete

JUMO SVS3000

JUMO LOGOSCREEN fd-vel

folyamatmegjelenítő szoftver

A sterilizálás végrehajtásakor alapvető

700755 típus

fontosságú, hogy a mérőkészülékek

JUMO LOGOSCREEN fd
képernyős regisztráló
706585 típus

gyorsan reagáljanak valamint pontosan és megbízhatóan működjenek.
A mérések ellenőrzésére a mérési
pontok összeköthetők a JUMO LOGOSCREEN fd regisztráló készülékével,
egy olyan képernyős regisztrálóval,

21 CFR Part 11

mely a sterilizálási eljárás adatait
meghamisíthatatlanul dokumentálja

JUMO IMAGO 500

és tárolja.

többcsatornás folyamat- és

A JUMO LOGOSCREEN fd teljesíti az

programszabályzó
703590 típus

FDA 21 CFR Part 11 követelményeit és
ezzel alkalmas minden gyógyszergyártási folyamat dokumentálására.
Nyomás és hőmérséklet
megbízható mérése

JUMO dTRANS p31
nyomástávadó
402050 típus

A sterilizálás alapfeladata, hogy a sterilizálandó termékeket csírátlanítsa. Ezt a
a hőmérsékleti, nyomás-, és időfaktorokon keresztül éri el. Ezek egymás függvényei és kölcsönösen meghatározzák
egymást.
JUMO a vezérléshez és felügyelethez
gyors reagálású szenzorokat éa megbízható méréstechnikát kínál a biztos sterilizálási eredmény érdekében.
Megfelelő vízgőztömör kivitelek alkalmazásával termékeink a sterilizálás
minden formájában alkalmazhatók.

JUMO STEAMtemp
Behelyezhető ellenálláshőmérő vízgőzálló kivitelben
902830 típus
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Biogyógyszerészet
A fermentáció alapvető folyamat a gyógyszeripari biotechnológiában. Ennél
mikroorganizmusokat vagy enzimeket használnak kémiai vagy biokémiai anyagok előállításához. Biogyógyszerészeti anyagok előállításánál Önnek muszáj
pontosan felügyelni a hőmérsékletet, nyomást és pH-értéket. Ez egy olyan feladat, melyben Önt a JUMO elsőosztályú és hosszútávon kipróbált mérőrendszerei tökéletesen támogatják.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz Sterilizálás

Biogyógyszerészet

Szárítás Nemesítés

Tisztatér CIP-/SIP-tisztítás

Fermentáció
JUMO LOGOSCREEN fd

Biogyógyszerek előállításának feJUMO dTRANS pH 02

lügyelete
A biogyógyszerek nagyon érzékenyek
a magas hőmérsékletre és a nyírásra.

távadó-/szabályzó sorozat

képernyős regisztráló
706585 típus

202551 típus

Ezen túlmenően még nagyon érzékenyek
a pH-értékre, nyomásra és szennyeződésre. Mindezeknek a feltételeknek a
célzott ellenőrzés alatt tartása érdekében a Jumo mérőrendszerek lehetővé

21 CFR Part 11

teszik a folyamatfeltételek irányított vezérlését és felügyeletét. Így biztosítható
a hatóanyagok reprodukálhatósága.
Nyomás, hőmérséklet és pH-érték
felügyelete
JUMO LOGOSCREEN fd-vel
Fermentálásnál

az

előállítandó

JUMO DELOS SI
JUMO DELOS T
hőmérsékletkapcsoló
kijelzővel és analóg
kimenettel

precíziós nyomástávadó
kapcsolókontaktussal és kijelzővel
405052 típus

902940 típus

hatóanyagok minősége nagyban függ
a folyamatkörülményektől. A folyamatkörülmények biztonságos dokumentálásához JUMO Önnek a LOGOSCREEN

JUMO pneumatikus
cserearmatúrák

képernyős regisztráló családot ajánlja,

rozsdamentes
acélból

amely minden mért adatot biztosan és
reprodukálhatóan dokumentálni tud.

JUMO
flowTRANS MAG H01
mágneses-induktív
átfolyásmérő
Típus: 406015

202823 típus

A JUMO LOGOSCREEN fd képernyős
regisztráló különösen alkalmas az Ön
mért adatainak felügyeletére és regisztrálására.
Ezt kifejezetten a mért adatok FDA-konform módon történő rögzítésére fejlesztettük ki.

Homogenizálás
JUMO tecLine HY
pH-elektródák
magas hőmérsékletre
201022 típus

JUMO dTRANS p31
nyomástávadó
402050 típus

10

11

Betakarítás
Nyomásellenőrzés szeparálás után –

Nyomásszabályzás homogenizálás alatt –

JUMO DELOS SI

JUMO IMAGO 500

A nyomásellenőrzés a szeparátor kilépő oldalán azért fon-

A homogenizálás alatt a nyomás pontos szabályozása

tos, hogy biztosíva legyen a folyamatosan megbízható szepa-

és felügyelete garancia arra, hogy ez a folyamat mindig

rálási eredmény Függetlenül attól, hogy a szeparátor után

a leghatékonyabban menjen végbe, hogy elérje a kívánt

nyomás- vagy átfolyási ingadozás jelentkezik, a folyamatban

eredményt.

konstans nyomást kell tartani.

Intracelluláris termékek előállításánál a szeparátorból

A JUMO DELOS SI elektronikus precíziós-nyomáskapcsoló egy

nyert biomasszát homogenizálják. Ennél felszakítják a

igazi multitalentum kapcsolókontaktusokkal, analóg kimenet-

cellákat és az intracelluláris folyadék felszabadul.

tel és egy brilliáns kijelzővel a az aktuális folyamatnyomás és

A nyomás szabályozása a JUMO dTRANS p30 nyomástá-

a kapcsolókontaktus állapotának megjelenítésére. Minőségi

vadóval Önnek azt a biztonságot és pontosságot nyújtja,

rozsdamentes acélok és frontmembrános, tömítés nélküli

amire Önnek ehhez a folyamathoz szüksége van.

mérőrendszerek alkalmazásával a higiénikusan érzékeny területeken is javasolt a beépítése.

JUMO dTRON 308 Q

JUMO DELOS SI

Kompakt szabályozó

Precíziós nyomástávadó kapcsolókontaktussal és kijelzővel

703043 típus

405052 típus

JUMO dTRANS p30

JUMO flowTRANS MAG H01

nyomástávadó

Mágneses-induktív átfolyásmérő

Membrános
nyomásközlő
homogenizáláshoz

406015 típus

Típus 404366

JUMO Dtrans T100
becsavarhatóellenálláshőmérő

JUMO LOGOSCREEN fd

902815 típus

706585 típus

Képernyős regisztráló

JUMO dTRON 304

JUMO SVS3000

Kompakt szabályozó

folyamatmegjelenítő szoftver

703044 típus

700755 típus

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz Sterilizálás

Biogyógyszerészet

Szárítás Nemesítés

Tisztatér CIP-/SIP-tisztítás

Tisztítás

Gyűjtés

Hatóanyagok tisztítása a szeparátorban

Szintmérés JUMO dTRANS p20-szal

Mielőtt a hatóanyag továbbfeldolgozásra kerül, tisztítani kell,

gyűjtőtartályban

hogy pl. a sejtmaradványokat eltávolítsák.

A tisztítás után az előállított hatóanyagot továbbfeldol-

Ehhez a hatóanyaghoz egy megfelelő mosófolyadékot ada-

gozásig gyűjtőtartályokban raktározzák. A hidrosztati-

golnak.

kus nyomás segítségével történő szintmérés a JUMO

Az optimális és reprodukálható folyamatkörülmények

dTRANS P20-szal segít abban, hogy a gyűjtőtartályok

érdekében a JUMO nyomás- és hőmérsékletszenzorokat

terhelése optimális legyen.

kínál, melyek azt segítik elő, hogy a folyamat stabilan és
megbízhatóan zajlódjék le.

JUMO ellenálláshőmérő

JUMO DELOS SI

gyógyszergyári kivitel

Precíziós nyomástávadó

902810 típus

kapcsolókontaktussal és kijelzővel
405052 típus

JUMO flowTRANS MAG H01
Mágneses-induktív átfolyásmérő
Típus: 406015

JUMO dTRON 304
Kompakt szabályozó
703044 típus

JUMO dTRANS p20

JUMO SVS3000

JUMO Dtrans T100

Folyamat

becsavarhatóellenálláshőmérő

nyomástávadó

folyamatmegjelenítő
szoftver

403025 típus

902815 típus
JUMO dTRON 304

JUMO SVS3000

Kompakt szabályozó

folyamatmegjelenítő szoftver

703044 típus

700755 típus

700755 típus
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Szárítás
A gyógyszeriparban a szárítás különböző formáit alkalmazzák.
A legelterjedtebb módszer a fagyasztva szárítás, egy nagyon kímélő eljárás,
és a porlasztva szárítás.
Bármely szárítási módszert is alkalmazza, a JUMO pára-, hőméréklet- és
nyomásszenzorai támogatják a gyártási folyamatait és gondoskodnak a végtermék egyenletes minőségéről.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz Sterilizálás Biogyógyszerészet

Szárítás

JUMO LOGOSCREEN fd

Szárítás

Nemesítés Tisztatér

képernyős regisztráló

JUMO IMAGO 500

706585 típus

többcsatornás folyamatés programszabályzó

CIP-/SIP-tisztítás

703590 típus

A fagyasztva szárítás vezérlése és
felügyelete
Liofilizálásnál a termékeket kíméletesen
lefagyasztják és ezután vákuum alatt

JUMO behelyezhető
ellenálláshőmérő

megszárítják.

csatlakozó kábellel

A termék fagyasztása után a nyomást

902150 típus

a szublimációs nyomás alatt szabályozzák. A fagyasztott termékek enyhe
melegítésével állandó nyomás alatt
szublimál a víz. A felszabaduló vízgőz
jégként lecsapódik a hűtőkondenzátoron.
Erre az eljárásra kínálja a Jumo hőmér-

JUMO MIDAS S05

séklet- és nyomásszenzorait, melyeket

nyomástávadó
401010 típus

például a JUMO IMAGO 500 folyamatszabályzóval kombinálva a liofilizálási
eljárást optimálisan tudja szabályozni.
További kiegészítő biztonságot kínál
Önnek a JUMO LOGOSCREEN fd képernyős regisztráló, mely az Ön mérési
eredményeit biztonságosan tárolja.

JUMO gyújtószikramentes
ipari távadók
páratartalomra és
hőmérsékletre

JUMO Wtrans Ex
ellenálláshőmérő
rádiós jeltovábbítással
902930 típus

907025 típus

JUMO PROCESStemp
ellenálláshőmérő gyártási
folyamathoz

A hőmérséklet és páratartalom felügyelete porlasztva szárítás vagy
fluid ágyas szárítás alatt
Itt a folyadékcseppek nedves felülete
(a terméken) a szárítógázból kivonja
az elpárolgáshoz szükséges energiát

902820 típus

JUMO MIDAS S05
JUMO Wtrans vevő
rádiós
jeltovábbításhoz

nyomástávadó
401010 típus

Típus 902931

hő formájában. Ennél a folyamatnál a
szárítólevegő lehűl és egyidejűleg vízgőzt vesz fel.
A hőmérséklet, nyomás és a légnedvesség felügyeletére a JUMO alkalmas
szenzorokat és regisztrálókat kínál, hogy
az egyenletes, magas termékminőség
biztosítva legyen.
A robbanásveszélyes övezetekben való
biztonságos alkalmazásra megfelelő
ATEX-engedéllyel rendelkező szenzorokat kínálunk.

JUMO SVS3000
folyamatmegjelenítő szoftver
700755 típus

JUMO dTRANS T02
négyvezetékes távadó
707020 típus
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Hatóanyagok nemesítése
Granulálás, pelletezés, bevonatolás: ezek az eljárások mind az előállított
hatóanyagok nemesítésének egy formáját jelentik.
A hőmérséklet és nyomás vezérlésére és felügyeletére a JUMO Önnek a
megfelelő mérőrendszereket kínálja, hogy Ön teljes egészében egy biztos
folyamatra támaszkodhasson.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz Sterilizálás Biogyógyszerészet Szárítás

Nemesítés

Tisztatér CIP-/SIP-tisztítás

Granulálás
Nyomás és hőmérséklet felügyelete
granulálásnál

JUMO dTRANS p20

Granuláláskor a folyékony kötőanyagot
porral keverik. Agglomerátumok képződnek, melyekből az azt követő szárításkor kész granulátum képződik.

JUMO gyújtószikramentes ipari
távadó

nyomástávadó
403025 típus

páratartalomra és hőmérsékletre
907025 típus

Azért, hogy Ön a folyamatot biztosan
felügyelni tudja a JUMO dTRANS p20

JUMO PROCESStemp

folyamattávadóval berendezésének nyo-

ellenálláshőmérő gyártási
folyamathoz

másállóságát tökéletes ellenőrzés alatt

902820 típus

tartja. Különösen szerves kötőanyagok
alkalmazása esetében az optimális folyamatbiztonsághoz fontos a megbízható
nyomás- és hőmérsékletmérés.

Bevonatolás

JUMO LOGOSCREEN fd
képernyős regisztráló
706585 típus

JUMO dTRON 304
kompakt szabályozó
703044 típus

Hőmérséklet és nyomás felügyelete
bevonatoláskor
Egy coating-szuszpenzió felviteléhez
tipustól függően szükséges a nyomást
és hőmérsékletet pontosan szabályozni, hogy a szuszpenzió egyenletes

JUMO dTRANS p20

felvitelét garantálni lehessen.

nyomástávadó

JUMO a mérőrendszereivel Önnek az
optimális megoldást kínálja.
Függetlenül attól, hogy Ön alacsony
vagy magasnyomású technológiával
dolgozik, a JUMO IMAGO 500 többcsa-

403025 típus
JUMO köpeny-ellenálláshőmérő
csatlakozó vezetékkel
902250 típus

tornás folyamatszabályzó minden
kihívásnak megfelel. A szabadon konfigurálható képernyőmaszkok lehetőséget biztosítanak a folyamatok helyi
megjelenítésére. Az opcionális regisztráló funkció lehetővé teszi, hogy Ön a
folyamatát mindig reprodukálni tudja,

JUMO IMAGO 500
többcsatornás
folyamat- és
programszabályzó
703590 típus

és ezáltal minőségileg kiváló terméket
tudjon gyártani..
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Tisztatér
A tisztateret úgy tervezik, hogy a levegő által behozott vagy a térben keletkező részecskék száma minimalizálva legyen. Az alkalmazásnak megfelelően csak a részecskeszámot, vagy a csírákat is figyelik, ahogy ez például
a gyógyszeripari termékek előállításánál szükséges.
Aszerint, hogy melyik terméket gyártják a tisztatérben, más és más követelmények érvényesek a paraméterekben. JUMO olyan megoldásokat
kínál, melyekkel a nyomás, hőmérséklet és páratartalom paramétereket
konstansan lehet tartani és felügyelni.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz Sterilizálás

Biogyógyszerészet Szárítás

Nemesítés

Tisztatér

CIP-/SIP-tisztítás

Tisztatér
A releváns mérendő mennyiségek
regisztrálása
JUMO LOGOSCREEN fd-vel

JUMO nyomás- és nyomáskülönbség-távadó

A nyomás ellenőrzése egy tisztatér-

404304 típus

ben központi szerepet játszik. A JUMO
LOGOSCREEN fd regisztráló felügyeleti

JUMO LOGOSCREEN fd

rendszere gondoskodik arról, hogy Ön
üzemzavar esetén az integrált webszervertől értesítést kapjon. Az érzékeny
termékek előállításánál a környezeti
behatások minimalizálása érdekében
különösen fontos, hogy a tisztatérben

képernyős regisztráló

JUMO kapacitív
Hygrotermo-távadó
intelligens cserélhető szondákkal

706585 típus

klímafelügyelethez
907027 típus

folyamatosan reprodukálható klimatikus
körülmények legyenek.
Az ehhez fontos paraméterek ellenőrzésére szintén alkalmas a JUMO
LOGOSCREEN fd. A mért értékeket ezzel
egyidejűleg lehet tárolni, megjeleníteni
és archiválni.

Kesztyűs
manipulátor
Nyomásszabályzás és felügyelet
kesztyűs manipulátorban
Egy kesztyűs manipulátor vagy egy izolátor egy olyan tartály, amely a környező

JUMO dTRANS p30
JUMO IMAGO 500
többcsatornás folyamat- és program
szabályzó

nyomástávadó
404366 típus

703590 típus

munkaterülettől hermetikusan és gáztömören el van zárva. A zsilipnyomás
szabályozásához, amelyik a termék

JUMO dTRANS p32

gyártási körülményeit a kesztyűs mani-

nyomástávadó
száraz közegekre

pulátorban beállítja, pl. vákuumolással

402051 típus

és azt követő oxigénmentes keverékkel
történő elárasztással a JUMO a dTRANS
p32 nyomástávadót kínálja száraz gázközegre. Ennek a távadónak a lényege egy
piezorezisztív mérőcella, mely nagyfokú

JUMO dTRANS p32
nyomástávadó
száraz közegekre
402051 típus

túlterhelhetőségével és stabilitásával
biztosan és megbízhatóan Önnek a legnagyobb folyamatbiztonságot garantálja.
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CIP-/SIP-tisztítás
Minden jól működő gyártási folyamat alapját higiénikusa kifogástalan, tökéletesen tökéletesen megtisztított berendezések képezik. Ezt garantálja az úgynevezett CIP-tisztítás („cleaning in place“).
A JUMO ehhez a szektorhoz is kínál elsőosztályú rendszereket és megoldásokat, melyekben Ön megbízhat.

Gyógyszeripar és biotechnológia
Gyógyszeripari víz

Sterilizálás Biogyógyszerészet

Szárítás

Nemesítés

Tisztatér

CIP-/SIP-tisztítás

Az Ön berendezésének biztonsága és tisztasága a JUMO

Erőforrásokat óvni – Karbantartási költségeket csökken-

tecLine CR-4P vezetőképességszenzorral

teni

CIP manapság a legtöbb berendezésben működik. Ez időt és

A JUMO AQUIS touch S egy moduláris felépítésű többcsa-

pénzt takarít meg. A konduktív 4-elektródás vezetőképes-

tornás mérőkészülék, új fejezetet nyit a CIP-tisztításban.

ségszenzor JUMO tecLine CR-4P támogatja ezt a folyama-

Példának okáért tudja a sav- és lúgoldatok koncentrációját,

tot és pontos méréssel gondoskodik róla, hogy a tisztítás

mindkét tartály szintjét, és az átfolyási sebességet mérni,

gyorsan és megbízhatóan történjen. A szenzor széles mé-

szabályozni, helyben kijelezni és regisztrálni, és mindezt

réstartmányt fed le és lehetőséget biztosít Önnek 1μS/cm

egyetlen készülékkel. Alapvetően akár 4 analóg analitikai

és 600mS/cm közötti vezetőképesség mérésére.

szenzort és összesen akár 10 paramétert lehet egyidejőleg
mérni és kezelni.

JUMO AQUIS touch S
moduláris többcsatornás mérőkészülék
folyadékanalitikára
202581 típus
JUMO AQUIS 500
távadó-/szabályzó
folyadékanalízishez
202560 típus
JUMO tecLine Ci

JUMO MID

higiénikus induktív
vezetőképesség és
hőmérséklet szenzorok

átfolyásmérő
406010 típus

202941 típus

berendezéshez

Tisztavíz

Sav

Lúg

elvétel

ISFET-pH-elektróda

JUMO tecLine CR-4P

üvegmentes szenzor

konduktív
4-elektródásvezetőképességszenzor

201050 típus

Víz
puffertartály

berendezéstől
JUMO tecLine CR-4P

JUMO flowTRANS MAG H01

konduktív 4-elektrodásvezetőképességszenzor

mágneses-induktív
átfolyásmérő

202930 típus

Típus: 406015

202930 típus
JUMO dTRANS p30
nyomástávadó
404366 típus
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Szerviz & támogatás
A magas elégedettségi fok alapja termékeink minősége. De
az is nyilvánvaló, hogy mindehhez megbízható vevőszolgálat
és átfogó támogatás szükséges. Az alábbiakban bemutatjuk
alapszolgáltatásainkat, melyek felöleik az innovatív JUMO
termékeket. Számíthat ezzel - minden időben és minden
helyszínen.
JUMO szerviz & támogatás – hogy minden rendben legyen!

Gyártási szerviz

Teljesítőképes, kompetens rendszerbeszállítót keres?
Fémtechnika, elektromos modulok vagy precíz szenzorok, kis széria vagy
tömeggyártás az igény - minderre szívesen leszünk az Ön partnere. A fejlesztéstől
a szállításig minden lépést egy kézből kínálunk. Az Önökkel történő szoros
egyeztetés keretében tapasztalt szakértőink megkeresik az optimális megoldást,
és átvállalják a komplett mérnöki munkálatokat. Végezetül JUMO legyártja
Önnek a kívánt terméket.
Mindemelett profitálhat a legmodernebb gyártási technológiából és a
kompromisszumok nélküli minőségbiztosítási rendszerünkből.

Vevőspecifikus szenzortechnika

Elektrónikus modulok

Fémtechnika







Fejlesztés

Szerszámgyártás



Termelés









Vevőszolgálat




Felületkezeléstechnika

Hőmérsékletérzékelők, nyomásmérőtávadók, vezetőképességszenzorok vagy
pH és redoxelektródák fejlesztése az
Tesztelő és vizsgálókészülékek






Alkalmazási minősítés átvállalása

sokasága
Anyagmenedzselés
mechanikai vizsgálat
termikus vizsgálat

Teszt koncepció
anyagmenedzselés

Ön követelménye szerint



Design

logisztika és forgalmazás

Sajtoló- és alakító technológia
Hajlékony lemezmegmunkálás
Úszók gyártása
Hegesztés-, csatlakozás- és
szereléstechnika
Anyagvizsgálat, mit szolgáltatás

Info & továbbképzés

Szeretné üzemében a gyártási folyamat minőségét vagy egy berendezést
optimalizálni? Akkor használja ki a JUMO-WEB oldalán biztosított ajánlatot
és részesedjen egy világszerte elsmert gyártó know-how-jából. A "Services
& Support" menü alatt például széles körű szeminárium ajánlatot talál. Az
"eLearning" kulcsószó alatt a mérés- és szabályozástechnológia speciális
témáihoz videók allnak rendelkezésre, a "Literatur" cím alatt pedig értékes
tudnivalókat talál mind a kezdő, mind a szakember. Magától értetődik, hogy
letölthető itt a kívánt JUMO-szoftver mindig aktuális változata, valamint műszaki
dokumentációk, új és régi termékekhez.

Termék szerviz

Termékpalettánk kompetens támogatása érdekében mind az öt kontinensen
saját hatékony értékesítési hálózatot tartunk fenn, melyet ügyfeleink bármikor
igénybe vehetnek. Legyen az szaktanácsadás, termékkiválasztás, mérnöki
munka vagy termékeink optimális alkalmazása - az Ön közelében is kompetens
JUMO munkatársak egy csoportja áll rendelkezésre a kérdések tisztázására.
Az üzembehelyezés után is számíthat ránk. Gyors válaszokat a telefonos
szolgáltatásunkon kap. Ha egy meghibásodást a helyszínen kell orvosolni, úgy az
expressz-javítási valamint a 24 órás pótalkatrész szervizünk áll a rendelkezésükre.
Mindez biztonságot ad!

Karbantartás &
kalibrálás

Karbantartási szolgáltatásunk segítséget nyújt Önnek abban, hogy
a készülékek és berendezések mindig optimális állapotban álljanak
rendelkezésre. Így elkerüli a termeléskieséseket és állásidőket.
Vállalatuk felelős munkatársával együtt kidolgozunk egy átfogó karbantartási
koncepciót és szívesen elkészítjük az összes szükséges jelentést,
dokumentációt, jegyzőkönyvet. Mivel tudjuk, hogy gyártási folyamatának
milyen fontosak a precíz mérési és szabályozási értékek, eredmények, ezért
magától érthetődő, hogy vállaljuk a JUMO készülékek hőmérsékletre történő
professzionális kalibrálását a helyszinen vagy a DAkkS által akkreditált kalibráló
laborunkban. Az eredményeket EN 10204 szabvány szerint egy kalibrálási
tanusítványban rögzítjük az Ön részére.
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