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JUMO België ziet een groei door de toename van het
aantal klanten en vooral waar de meet- en regeltechniek extra automatisering vereist. Ons JUMO mTRON
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felijk. Dit wordt aangetoond door de combinatie van
ons mTron T-automatiseringssysteem gekoppeld aan
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ons digiLine-meetsysteem (fysisch-chemische vloei-
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stofmetingen). Alles, en dit is belangrijk, onder toezicht
van onze engineeringafdeling in Eupen. Engineering
"Made by JUMO" biedt dus een echte meerwaarde, met
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behulp van juiste adviezen voor de klant op het gebied
van automatisering en industriële sensoren.
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Temperatuursensor op maat voor alle procesvereisten
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Nabijheid, ervaring en betrokkenheid zijn de pijlers
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in de scholing en vorming van onze medewerkers, zijn
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ze gekwalificeerd om complete automatiseringsoplossingen aan te bieden en engineeringprojecten bij de
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klant uit te voeren.
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We bieden onze klanten ook verschillende educatieve
scholingsprogramma's aan, niet alleen van onze producten maar ook basisprincipes zoals, bijvoorbeeld, de
grondprincipes van regeling. Om dit te doen, bieden we
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trainings op maat bij JUMO in Eupen, bij klanten thuis
of via webinars.
We nodigen u ook uit om u aan te melden voor ons SIL /
PL- en ATEX-seminar (in Eupen op 29 mei) en / of om
deel te nemen aan één van onze webinarsessies.
Tot slot
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industriële automatisering belangrijk. In deze editie kunt
u enkele zeer specifieke en interessante toepassingen
lezen m.b.t. onze knowhow.
Deze editie benadrukt ook onze bijzonderheden: nabijheid
met onze klanten en de constante wens om technologie
en knowhow te combineren.
Veel leesplezier!
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HIGHLIGHT

Nieuwe generatie van compacte
regelaars en digitale aanwijzers
JUMO diraTRON en JUMO diraVIEW serie
Met JUMO diraTRON en JUMO diraVIEW is de serie JUMO regelaars en aanwijzers uitgebreid met twee buitengewoon krachtige
producten. De JUMO diraTRON regelaar serie bestaat uit vijf vrij te configureren, universeel inzetbare compacte regelaars in
verschillende DIN formaten voor het regelen van temperatuur, druk en andere proceswaarden. De nieuwe JUMO diraVIEW
digitale aanwijzer wordt gebruikt voor weergave van verschillende waardes op locatie.

JUMO diraTRON serie

startup software waarborgt weergave

van de taalkeuze begeleidt een duide-

Simpel

en opslag van analoge en binaire sig-

lijk gestructureerd bedienconcept de

De JUMO diraTRON kan eenvoudig be-

nalen, zelfs indien de installatie wordt

gebruiker door de verschillende menu's.

vestigd worden door de Push-In techno-

geoptimaliseerd. De software is daarom

Parameters en tekst worden voor de dui-

logie waardoor snelle aansluiting zonder

belangrijk voor de startup.

delijkheid weergegeven als loopschrift.

en configureren is eenvoudig door infor-

Intuïtief

Multifunctioneel

matievoorziening in platte tekst bij ieder

Tijdens de ontwikkeling is grote nadruk

In de apparaat klasse kenmerkt de

niveau. Voor dit doel zijn vier talen stan-

gelegd op het intuïtieve gebruik. Het

regelaar serie zich door de uitgebreide

daard beschikbaar.

instrument is te configureren, para-

functionaliteit en de vele mogelijkhe-

Dankzij de JUMO autotuning functie, is de

metreren en te bedienen door gebruik

den. De JUMO diraTRON kan worden

startup van de regelaars zeer eenvoudig.

te maken van de vier toetsen aan de

ingezet als vaste setpoint-regelaar of

De apparaten kunnen ook geconfigureerd

voorzijde. Proceswaarden en parameters

als programmeerregelaar.

worden door gebruik te maken van een

worden weergegeven door twee 18-digit

De ingebouwde timer kan worden ge-

PC met setup software. Aanvullend heeft

LCD displays. Individuele varianten zijn

bruikt om verschillende tijd afhankelijke

het setup programma een gebruiksvrien-

aanvullend uitgevoerd met een pixel ma-

functies te implementeren zoals regelen

delijke softwaretool voor de startup. De

trix LCD display voor. Na het selecteren

binnen een bepaalde tijd, setpoint switch

gereedschap mogelijk is. Parametrering

JUMO diraTRON regelaar serie
Type 702111
Type 702112
Type 702110

Type 702113

Type 702114

5
of vertraagd regelen. Een serviceteller,

modules en veel meer is geïntegreerd

applicaties en vertraagde power-on. De

werktijdteller of service-intervalteller

in het setup programma.

aanwijzer verzend de gemeten waarde

kan worden geconfigureerd als stan-

Beide functies – mathematiek en log-

naar het bovenliggend systeem via de

daard. Het resultaat is dat servicebeurten

isch – evenals gestructureerde tekst

RS485 interface of de analoge uitgang.

kunnen worden bepaald zodat onderhoud

dragen bij aan individuele flexibiliteit

en spare-parts management veel beter

ver voorbij de standaard configuratie.

te plannen zijn.

Aanpasbaar
De klantspecifieke linearisatie met 40

De regelaar is uitgerust met vier grens-

JUMO diraVIEW serie

waarde bewakingen, elk met acht te

De intuïtieve werking en configuratie in

als de mathematiek optie zorgen voor

configureren alarmfuncties. Dit zorgt

gestructureerde tekst formaat op de JUMO

eenvoudige aanpassingen van speciale

voor uitgebreide alarm- en grenswaar-

diraVIEW digitale aanwijzers verkorten

sensoren.

defuncties. Een RS485 interface zorgt

de startup tijd en maken aanpassingen

De "gestructureerde tekst" optie kan

voor communicatie met een Modbus

mogelijk zonder daarvoor de handleiding

gebruikt worden voor het programme-

master apparaat als aanvulling op

te hoeven lezen. De multifunctionele

ren van kleine applicaties in ST code,

setup data-overdracht. Dit kan worden

meetingang voorziet in aansluiting van

zoals bijvoorbeeld een roulerende weer-

gebruikt voor aanvullende overdracht

thermokoppels en RTD temperatuur-

gave van huidige, minimale en maxi-

van maximaal twee analoge en twee

sensoren, weerstandstransmitters, weer-

male gemeten waarden in platte tekst

binaire waardes aan de regelaar.

standspotentiometers en standaard

en de optie van handmatige schakeling

Vier digitale regelsignalen vergroten de

signalen.

door gebruik van de up/down toets. De

waarde-paren of een polynom-4 even-

flexibiliteit in de basisuitvoering. Aanvul-

ST code kan worden opgebouwd door

lend, voor meer complexe applicaties en

Veelzijdig

het eenvoudig te gebruiken setup pro-

voor het creëren van losse applicaties,

De vijf verschillende formaten van

gramma en de geïntegreerde editor. Het

beschikt de gebruiker over vier vrij te

48×32mm compact formaat tot 96×96mm

kan tevens online via een USB-poort

configureren mathematiek en logische

groot formaat evenals de hoge IP65 be-

worden ge-debugged.

formules. Projectplanning is beschikbaar

schermklasse (frontzijde) zorgen voor

via de programma-regelaar ST code

veelzijdige toepassingsmogelijkheden

(structured text).

in verschillende industrieën.

Een correspondentie tool voor het

Typische indicatie functies zijn beschik-

Aanvullende informatie

bewerken en het selecteren van de

baar zoals min./max. waarde, meetwaar-

+32 87 595300

variabelen, operators, werking, functie

de, hold en tarra functie voor gewicht-

www.jumo.be

JUMO diraVIEW aanwijzer serie
Type 701514

Type 701511
Type 701512

Type 701510

Type 701513
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PRODUCTEN EN UITVOERINGEN

Innovaties en nieuwe producten
Flowmeter met drukverschilsensor
Bij een flowmeting met behulp van de

varianten zijn op aanvraag leverbaar.

wordt voor een nominale diameter

verschildruk is naast de drukmeetom-

De kern wordt in beide uitvoeringen

tot DN 40 gebruikt. Voor een nomi-

vormer nog een drukverschilsensor

gevormd door de flowmeter JUMO

nale diameter tussen DN 50 en DN

no-dig voor een compleet meetpunt.

flowTRANS DP R, die gebruikt kan wor-

1000 wordt de eendelige afdekking

JUMO heeft twee systemen standaard

den voor vloeistoffen, gassen en dam-

R02 gebruikt.

in het assortiment. Talrijke andere

pen. Het meettraject R01 met afdekking

Type 409602

JUMO thermoCOR – draagbaar meetsysteem voor
AMS2750 en CQI-9
tot het ideale testapparaat. Bovendien

De JUMO thermoCOR is een draagbaar

communiceert de JUMO thermoCOR

meetsysteem waarmee de exploitant

met de JUMO PCC-/PCA3000-software

van de installatie regelmatig SAT- en

en stelt u daardoor in staat om de

TUS-controles zelfstandig en met de

kalibratieprocessen zonder papier te

nauwkeurigheid die hij gewend is, kan

documenteren en dus te integreren in

uitvoeren. Het draagbare meetsysteem

het kalibratiebeheer.

Type 987050

is een zeer precies documenterend
testapparaat met 12 analoge ingangen
voor thermokoppels die door gebruik
van een zelf ontwikkeld geïntegreerd
referentiemeetpunt voldoet aan de
nauwkeurigheidseisen van AMS2750 en
CQI-9. Daarnaast beschikt het systeem

50

AMS27

over 4 universele analoge ingangen voor
het aansluiten van andere sensoren zoals
weerstandsthermometers.
De techniek, ondergebracht in een robuust ontwerp, maakt de JUMO thermoCOR

CQI-9

+

JUMO KENNIS EVENTS
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Leer nu meer over SIL en ATEX!

ate!

Neem deel aan onze seminar over functionele
veiligheid en explosiebeveiliging

ed
Save th
29

Het begrip “functionele veiligheid” in de vorm van SIL of PL is al sinds lange tijd een beslissend thema in de vakmedia of op
conferenties en beurzen. Er wordt veel over geschreven en gesproken, toch zijn er nog vele vragen omtrent dit thema.
Ook al lijkt de SIL-definitie, die als norm

nele veiligheid verschillende innovatieve

Maak gebruik van deze kans!

voor de kwantificatie van risicoafname

oplossingen bieden die wij in onze semi-

Schrijf u in voor onze

dient, eenvoudig, het omzetten van con-

nar aan u introduceren.

in-house seminar op

crete processen dat daarmee gepaard

Een grote selectie van sensoren, tem-

29 mei 2018

gaat, is vaak een grote uitdaging. Alleen

peratuurmeetomvormers en thermo-

Wij geven u een actueel overzicht en

al de overvloed aan regels die hieraan

staten van JUMO kan in het SIL/PL- en

informatie over onze voor SIL toe-

ten grondslag ligt, vergt een immense en

explosiebereik worden gebruikt. Daar-

gelaten producten. Ervaren mensen

diepgaande vakkennis van de gebruiker.

om biedt JUMO een seminar over “Ex-

kijken nu al uit naar het actief uitwis-

Om deze reden ondersteunen wij onze

plosiebeveiliging in Europa volgens ATEX”

selen van informatie en om te dis-

klanten met speciaal productmanage- en “Functionele veiligheid met betrekking

cussiëren met u over al uw vragen,

ment dat is gericht op deze thematiek

tot het Safety Integrity Level en het Per-

wensen en suggesties.

en kunnen we op het gebied van functio-

formance Level”.

Deze seminardag biedt u bovendien
het ideale platform om te praten met
andere deelnemers, zodat u een in-

Weerstandsthermometer
voor de procestechniek
Type 902810
SIL konform
weerstandsthermometer
of thermokoppel
Type 901120

teressante en afwisselende dag zult

Inschroef-weerstandthermometer

hebben.

met aansluitkabel
Type 902050

+

Informatie
Email : sales.be@jumo.net
Tel.

QUALIFIED

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

eminar

X–S
ty/ATE
nal Safe
8
1
0
Functio
.05.2

+32 (0) 87 59 53 19
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PRODUCTEN – MADE IN EUPEN

Temperatuursensor op maat voor
alle procesvereisten
Uitgebreide knowhow voor uw temperatuurmeting
Wij produceren temperatuursensoren op maat – klantenspecifiek en branchegericht. Al meer dan 45 jaar produceert JUMO
België temperatuursensoren in Eupen. Welke toepassing u ook nodig hebt, wij bieden individuele oplossingen voor alle
sectoren – afgestemd op uw behoeftes.
Overtuig Uzelf

bewaking is een essentiële vereiste in

Wij zijn uw contactpersoon vanaf het

Of het nu gaat om processen met een

veel industrieën. Wanneer productiepro-

eerste idee tot het serieproduct.

abrasieve of chemisch agressieve om- cessen uit de hand lopen - dan worden

Hieronder een klein uittreksel uit
onze talrijke uitvoeringen.

geving, hoge temperatuur, sterke trillin-

mensen getroffen – en in het ergste

gen, vereisten voor functionele veiligheid,

geval bedreigd. Daarom nemen wij ve-

explosiebeveiliging of hygiënisch design

rantwoordelijkheid op voor de kwaliteit

enz., JUMO heeft altijd een adequate

van onze producten, het advies van onze

Informatie

oplossing dankzij zijn jarenlange ervar-

klanten en het geoptimaliseerde ontwerp

ing op de markt en dankzij een grote se-

van de temperatuursensoren.

+32 (0) 87 59 53 19
marc.thielmanns@jumo.net

lectie van verschillende materialen.
Temperatuur is de meest gemeten fysieke
hoeveelheid. Nauwkeurige temperatuur-

Productie op maat (Eupen)
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Insteek thermokoppel met AUZ aansluitkop
(Type 901110)

Steamtemp weerstandsthermometer voor
processen met stoom (Type 902830)

Toepassing :

Toepassing :

Voeler voor zoneregeling in

Meting van referentieproeven

afvalverbrandingsoven

in farmaceutische

(deels agressieve gassen)

sterilisatieprocessen

Technische details :

Technische details :

■ 1 x NiCrSi-NiSi

■ 1 x Pt100 4-draads

■ Type "N" thermokoppel

■ Beschermbuis Ø 2,5 mm met

■ Max. temperatuur 1200 °C

punt en electrolytisch gepolijst

■ Procesaansluiting DIN-flens

oppervlak

■ JUMO-HART meetomvormer

■ FEP kabel met 100%

stoomdichte overgang
Bijzonderheden :
Beschermbuis uit speciaal staal,

Bijzonderheden :

dat zeer resistent is tegen

■ Opbouw volledig FDA conform

rookgassen en bestendig tegen

■ Stoomdichte uitvoering

tot 10 bar overdruk

hoge temperaturen.

■ Extreem snelle reactietijden

Weerstandsthermometer voor de
procestechniek (Type 902810)

Inschroefweerstandsthermometer met
directe M12 stekker (Type 902040)

Toepassing :

Toepassing :

Proces met functionale veiligheid

Gevoelig farmaproces met snelle

(geclasseerd SIL3) met hoog debiet

temperatuursveranderingen

van het medium
Technische details :
Technische details :

■ 1 x Pt100 4-draads

■ 2 x Pt100 3-draads

■ Precisieclasse AA

■ BUZH aansluitkop met

■ Beschermbuis in 1.4404
■ Materiaal electrolytisch

2 kabelwartels
■ Meetinzet uitwisselbaar

gepolijst ≤ 0,6 ra

■ Beschermhuls uit massief

■ Meetpunt afgezet

materiaal
Bijzonderheden :
Bijzonderheden :

■ Oppervlakteruwheid

■ Redundante opbouw

met 3.1 certificaat

■ Meetinzet gekeurd volgens SIL3

■ Snelle reactietijd

■ Beschermhuls met materiaal

■ FDA keuring

certificaat en berekening van
"Wakefrequency" volgens
ASME PTC 19.3

„ Onze JUMO-temperatuursensoren zijn gebaseerd
op tientallen jaren ervaring voor veeleisende
toepassingen. Vertrouw ons!

“

Marc Thielmanns
Productmanager Temperatuurmeting
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APPLICATIE

Het geautomatiseerde antwoord
op complexe regelingen
Automatische testregeling van compressoren
Emerson is een internationaal conglomeraat. Een van de vier belangrijkste sectoren is de airconditioningbranche. Hier worden
airconditioningcompressoren en compressoren ontwikkeld, getest en geproduceerd. Deze producten worden gebruikt voor
het koelen van levensmiddelen in supermarkten, voor het klimatiseren van gebouwen en als warmtepomp. JUMO heeft zich
als betrouwbare partner op gebied van testen op gebied van het testen van de verschillende testbanken, de sturing en de
bewaking bewezen.
Testinstallaties voor compressoren van

gegevens maakt Emerson gebruik van de

den berekend. Tijdens de tests moeten

Emerson zijn te vinden in heel Europa. JUMO SVS3000, een visualiserings- en ar-

alle waarden worden geregistreerd om

De testinstallatie maakt het mogelijk om

chiveringsprogramma dat eenvoudig in

afwijkingen te kunnen herkennen.

twee testprocedures uit te voeren met het

het gebruik is en optimaal afgestemd is

De installatie bestaat uit een gesloten

oog op prestaties (Performance Test) en

op producten van JUMO.

behuizing die mechanische bescherm-

op levensduur (Live Test) en zijn modu-

Bij de tweede testprocedure, de zoge-

ing biedt en waarin de compressor die

lair opgebouwd. Tijdens de prestatietest

naamde “Live Test”, worden hele andere

getest wordt, is geplaatst. Af- en toevo-

wordt het gegenereerde koelvermogen

eisen gesteld. Nauwkeurigheid is altijd

erleidingen en kabels vormen de aanslu-

bepaald. Voor deze test is het belangri-

noodzakelijk, maar het belangrijkste is

itingen met de compressor. Kleppen,

jk dat de voorgeschreven waarden wor-

de betrouwbaarheid en stabiliteit. Tijdens

expansievaten en een condensator simul-

den aangehouden en dat de sensoren

de procedure loopt de compressor 2000

eren de betreffende toepassing. Als mee-

nauwkeurige waarden weergeven. Alle

uur bij een verhoogde belasting om het

tinstrumenten worden de druksensoren

waarden moeten snel en nauwkeurig

verouderingsproces te simuleren. Daarna

coriolis-massadebietmeter en JUMO-

worden geregistreerd en opgeslagen.

worden de meetwaarden gecontroleerd.

temperatuursensor gebruikt. De regeling

Voor de registratie en archivering van de

Op deze manier kan de levensduur wor- en registratie wordt gedaan door een

JUMO mTRON T – Systeem in gebruik

JUMO mTRON T
Multifunctioneel paneel Compressor

JUMO mTRON T
Meet-, regel- en automatiseringssysteem

JUMO mTRON T-Systeem in de schakelkast

Type 705000
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JUMO mTRON T. Het JUMO mTRON T-

het eerst getest. De nauwe samenwerk-

daarmee een consistente totaaloplossing.

systeem is modulair opgebouwd en

ing tussen Emerson en JUMO maakte

Trainingen van de technici, gegeven door

bestaat uit een basisprogramma en ver-

het mogelijk om een stabiele en snelle

JUMO, ronden het aanbod af.

schillende uitbreidingen. Zo zijn er instal-

regeling te realiseren. Deze ontwikkel-

laties voor één tot vier compressoren die

ing wierp zijn vruchten af en maakte het

bij verschillende tests tegelijkertijd kun-

mogelijk om een regeling te realiseren

nen worden gebruikt. Daarnaast kunnen

met een afwijking van slechts 1%. Deze

de installaties worden uitgebreid met ver-

destijds ongekende resultaten hebben

Als de eisen van de klant,

schillende sensoren en modules.

ertoe geleid dat regelaars van JUMO in

de volgende zijn ...

Het meest onderscheidende kenmerk van

testlaboratoria worden ingezet. De uit-

■

klantennabijheid

het JUMO mTRON T-systeem is de com-

breidingsmogelijkheden van de JUMO

■

nauwkeurig meten

plexe regeling. De vijf drukken en tem-

IMAGO 500 waren echter beperkt. Een

■

complex regelen

peraturen die geregeld moeten worden,

op maat gemaakte oplossing kon wor-

■

registreren (tracabiliteit)

hebben invloed op elkaar. Dit zorgt voor

den geboden met de JUMO mTRON T.

■

bewaken en processen sturen

een complexere regeling. Bovendien ve-

Met de kennis van de eerdere ontwik-

... dan vertrouw op JUMO!

randeren de grenswaarden van de EU-

keling kon het systeem op maat worden

normen inzake milieubescherming en

gemaakt voor Emerson. Het resultaat

Informatie

moet er uiterlijk 2020 overgegaan zijn op

is een modulair systeem dat kan wor-

+32 (0) 87 59 53 10

natuurlijke gassen. In tegenstelling tot de

den uitgebreid en tevens zeer gebruiks-

robert.janclaes@jumo.net

vriendelijk is. De JUMO mTRON T regelt
zeer nauwkeurig, stabiel en snel binnen

explosiegevaar. Een nauwkeurige en fout-

de vereiste toleranties, gegevens worden

loze regeling is dus absoluut noodzakelijk.

met behulp van JUMO SVS3000 opgesla-

Dit heeft er in het verleden toe geleid dat

gen en gearchiveerd. Het systeem biedt

er meerdere technici werden ingezet voor
de regeling tijdens de tests.
Tot 2008 is tevergeefs geprobeerd deze
technici te vervangen door machines.
In 2008 werd de JUMO IMAGO 500 voor

„JUMO Engineering voor op maat gemaakte

totaal pakketten van producten en diensten.

“

synthetische media die tot nu toe gebruikt
zijn, hebben natuurlijke gassen een hoger

Robert Janclaes
Hoofd van de Technische Dienst

Automatische testregeling van compressoren

Emerson Testinstallatie

Emerson compressor
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APPLICATIE

Kleine vis op een grote reis
Digitale sensoren monitoren waterkwaliteit tijdens
transport van jonge vissen
Vis is een van de populairste gerechten ter wereld en de vraag is al jaren stijgende. Ondanks dat vis lekker en gezond is eet in
Nederland 80% van de volwassenen minder dan 2x per week vis, aldus het RIVM. Onze oosterburen doen het beter, in Duitsland
eet men gemiddeld 15 kg vis per jaar en in IJsland is dat 90 kg per jaar. Overbevissing van vele gebieden in onze wereldzeeën
zorgt ervoor dat industriële viskwekerijen steeds belangrijker worden. De grootste producent van zeebrasem en zeebaars is
gevestigd in Turkije. Zij vertrouwt op JUMO technologie voor het monitoren van de waterkwaliteit tijdens het transport van vis.
Bij het Turkse bedrijf werken 2,500

onderweg is. Het spreekt voor zich

zuurstofgehalte te monitoren en te

medewerkers en wordt meer dan 40,000

dat onder dergelijke zware omstandig-

bewaken in acht tanken tegelijkertijd.

ton vis op jaarbasis geproduceerd. Export

heden de waterkwaliteit en in het

In aanvulling op het beschikbaar stellen

vindt plaats naar meer dan 55 landen.

bijzonder het zuurstofgehalte con-

van de gemeten waarden dienden alarm

In het proces wordt de vis in watertanks

tinu bewaakt en gemonitord dienen te

meldingen de chauffeur te bereiken indien

op vrachtwagens vervoert van de kweek-

worden.

grenswaardes over- of onderschreden

vijvers naar de aquacultuur. Het is een

Als deelnemer aan dit project stond

waren. En alle beschikbare data moest

reis van ongeveer 1,500km door Turkije

het JUMO team in Turkije voor de

op ieder gewenst moment beschikbaar

wat betekent dat de vis twee á drie dagen

grote uitdaging de temperatuur en het

zijn voor smartphonegebruik.

JUMO digiLine systeem (netwerk omvat digitale sensoren met evaluatie en automatiseringsapparatuur)

JUMO AQUIS touch S/P

per Hub tot 4 verschillende
digitale metingen

Modulair meerkanalen meetinstrument voor vloeistof analyse
Types 202580/202581

JUMO mTRON T
Meet-, regel- en automatiseringssysteem
Type 705000

JUMO ecoLine O-DO
Optische sensoren
Opgelost zuurstof
(DO - dissolved oxygen)
Type 202613

JUMO ecoLine O-DO
Optische sensoren
Opgelost zuurstof (DO dissolved oxygen)
Type 202613
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Simpel "Plug and Play"

snelle bekabeling van installaties waarbij

Veelvuldige versies van de JUMO LOGO-

JUMO is in staat gebleken de klant een

meerdere parameters tegelijkertijd ge-

SCREEN 600 zijn beschikbaar voor

all-in-one oplossing te kunnen bieden.De

meten dienen te worden op verschillende

procesdata-registratie. Het compacte

zuurstof concentratie is verkregen door

locaties. Hiermee is kostenverlaging

ontwerp met een inbouwdiepte van 119

JUMO ecoLine O-DO sensoren die tevens

gerealiseerd. Het modulaire, compacte

mm (incl. aansluitplug) maakt paneel-

de temperatuur meten. De digitale opti-

meerkanalen meetsysteem JUMO AQUIS

inbouw met beperkte ruimte mogelijk.

sche sensor onderscheidt zichzelf door

Touch P voor vloeistofanalyse is ingezet

Dankzij de veilige data-opslag en manipu-

langdurige stabiliteit en onderhoudsvrije

voor evaluatie van de data. Zodoende

latie detectie is de JUMO LOGOSCREEN

metingen. De JUMO ecoLine O-DO slaat

kan het meten, regelen, archiveren en

600 perfect geschikt voor deze toepas-

de kalibratiegegevens en historie direct

weergeven van procesgegevens uitge-

sing. De uitdaging om datagegevens op

op in de sensor kop. Dit maakt "Plug and

voerd worden door één enkel apparaat.

te kunnen vragen via een smartphone

Play" ter plaatse mogelijk. De robuuste

Twee analyse parameters kunnen direct

is gerealiseerd door de JUMO Device

sensor werkt tussen een meetbereik van

worden aangesloten en als standaard

App. Zo heeft de gebruiker altijd mobiel

0 to 20 mg/l en een temperatuurbereik

signaal kunnen er nog eens drie worden

toegang tot zijn procesgegevens Alle

van 0 to 60 °C. Hij is resistent tegen cor-

aangesloten. Het is tevens mogelijk zes

huidige metingen evenals alarmen en

rosie van hoge zoutconcentraties en is

digitale analyse parameters met het

event-lijsten van geselecteerde JUMO

daardoor ideaal voor gebruik in zeewater.

JUMO digiLine systeem te verbinden. In

apparatuur kunnen worden ingezien.

Het JUMO digiLine systeem is ook

deze applicatie is de JUMO AQUIS touch

Alle toegepaste componenten zijn door

gebruikt als all-in-one oplossing. Dit is

gebruikt als meetomvormer voor de

JUMO engineers ter plaatse in bestu-

een bus-aansluitsysteem voor digitale

digitale sensoren.

ringskasten gemonteerd en geconfigu-

sensoren die de gebruiker de mogelijk-

reerd. De JUMO Device App is eveneens

heid biedt tot het bouwen van intelligente

Veilige data opslag

geactiveerd en geparametreerd. Het

sensoren-netwerken. Met JUMO digiLine

Fraude bestendige data-opslag is verze-

systeem overtuigt de klant door de

is het mogelijk meerdere sensoren on-

kerd met de JUMO LOGOSCREEN 600.

eenvoudige werking en hoge mate van

derling te verbinden voor vloeistof ana-

Deze grafische datalogger combineert de

betrouwbaarheid.

lytische applicaties. Slechts een enkele

ruime ervaring van JUMO met een nieuw

digitale signaalkabel is verbonden met

regel- en visualisatieconcept. Het icon-

een evaluatie-unit of regel unit zoals de

gebaseerde systeem toont in de meeste

Aanvullende informatie

JUMO AQUIS touch of het JUMO mTRON T

gevallen in maximaal drie "touch bewe-

+32 (0) 87 59 53 16

systeem. Dit zorgt voor efficiënte en

gingen" de gevraagde procesgegevens.

costa.debal@jumo.net
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KOMENDE EVENTS

JUMO webinars 2018*
Uw technische kennis up-to-date
TEMPERATUUR

AANSTUREN/REGELEN

Elektrische temperatuurmeting

Gebruik cascade regeling

05 september 2018

13 november 2018

Kunststof sensor technologie
met JUMO plastoSENS T
20 september 2018

REGISTRATIE
JUMO PC security manager software
08 mei 2018

VLOEISTOF ANALYSE
pH meting en toepassing

ALGEMENE
ONDERWERPEN

AUTOMATISERING

Basis principes van ex-beveiliging
(ATEX) en gebruik van JUMO
apparatuur met intrinsiek veilige

van meettechniek

Modbus - basisprincipe en

beschermingsgraad

18 september 2018

configuratie voorbeelden

17 oktober 2018

02 mei 2018 (deel 1)

Aansluiten JUMO IO-Link sensoren

Aansluiten Modbus slaves aan PLC

19 september 2018

DRUK EN NIVEAU
Hydrostatische niveaumeting basis

van JUMO mTRON T

principe en in bedrijf stellen

03 mei 2018 (deel 2)

13 september 2018

JUMO vermogensregelaars uit

Industriële verwarming conform

de TYA-serie – functionaliteit en

AMS2750E en CQI-9

aansturen van driefase werking

05 juni 2018

FLOW
Industriële flowmeting –
basis en meettechniek
06 november 2018

LUCHTVOCHTIGHEID

INDUSTRIEËN

19 juni 2018

BEWAKEN
Applicatie van JUMO safetyM STB/STW –
veiligheidstemperatuurbegrenzer

Introductie vochtmeting –

en -bewaker

basis natuurkundige principes

07 juni 2018

Het complete aanbod

en overzicht meetmethoden

trainingscursussen

12 september 2018

http://campus.jumo-en.info

* in het Engels
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WETENSWAARDIGHEDEN
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JUMO Productgamma
Sensors- en automatiseringsoplossingen voor uw success
sensors
Temperatuur

automation

Vloeistofanalyse

Druk

Niveau

Flow

Luchtvochtigheid

Regelen

Registreren Automatiseren Bewaken

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
Nadya Bets

I Antwerpen en Limburg
Patrick Vervoort

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

JUMO Safety M –

uw systeempartner op gebied van SIL

Functionele veiligheid?
SIL? Security Is Leuk!

Compact systeem (kombinatie voeler
en JUMO Safety M) gekeurd
Betrouwbare bewaking en stop van
de veiligheidssystemen tot SIL3/Ple

Type 901120

Aangepast aan verschillende meetwaardes
Uitgebreid gamma van JUMO voelers
verkrijgbaar
Gekeurde meetketen als de JUMO Safety M
is gecombineerd met speciale
JUMO temperatuurvoelers

Type 701150

Eveneens verkrijgbaar als explosieveilige
variante gekeurd volgens ATEX richtlijnen

www.jumo.be
JUMO. More than sensors + automation.

