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Anpassningsbar .

JUMO AQUIS touch P

JUMO AQUIS touch S

JUMO DICON touch

Flexibel och precis:
Mätinstrument med flera kanaler, JUMO AQUIS touch för vätskeanalys
och JUMO DICON touch för processreglering.
Upptäck nyheterna från JUMO: den tvåkanaliga process- och programregulatorn JUMO DICON touch
och det kompakta mätinstrumentet för vätskeanalys JUMO AQUIS touch.
Instrumenten kännetecknas av hög flexibilitet, den erkända JUMO precisionen och intiutiv betjäning via touch-panel.

Låt dig övertygas!
www.aquis-touch.net || www.dicon-touch.net

JUMO NYTT – Juli 2013

JUMO – Expect more !

Det är så vi vill att du som kund ska uppleva JUMO,

att vi levererar mer än vad du förväntar dig, att vi
ger dig ett mervärde! I JUMO ska du ha en leverantör som du tryggt kan luta dig mot när du behöver
prisvärda produkter, bra rådgivning, utbildning mm.
I detta sommarnummer av JUMO Nytt kan Du läsa
om en mängd intressanta nyheter, bl.a. de nya tryckgivarna, trådlösa Wtrans p och Delos HP för höga
tryck. Vidare lanserar vi också den nya regulatorn
Dicon Touch, 2-kanalig process- och programregulator, utvecklad för inbyggnad i apparatskåp. En
annan högaktuell produktlansering är AQUIS touch,
flerkanalig mätenhet för vätskeanalys.
Jag vill också passa på och nämna JUMOs nya
mTRON T, ett modulärt reglersystem med regist-

JUMO DICON touch
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Innovativt, modulärt flerkanals-mätinstrument
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Lars Madell är sedan december 2012
ny medarbetare hos JUMO
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Välkommen till EURO EXPO IndustriMässor

reringsfunktion och integrerat PLC. Alltså befintliga
produkter i ett nytt format med PLC!
En ny, prisvärd approach! Detta system och alla
andra mycket spännande nyheter kan Du titta närmare på under bl.a EuroExpo- mässorna runt om i
Sverige! Ta tillfället i akt och prata lösningar med
våra kompetenta försäljningsingenjörer. Kommer
du inte till någon av mässorna, så tveka inte att ringa
oss, så kommer vi till dig vid första bästa tillfälle.
Då kan vi på plats gemensamt hitta den optimala lösningen för just Dig!
Avslutningsvis vill jag önska en riktigt bra sommar,
med förhoppningsvis mycket sol och bad!
JUMO. More than sensors + automation.
Bästa hälsningar

JUMO NYTT
Utgivare
		
		
		
		
		

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Lilla Garnisonsgatan 33
25467 Helsingborg, Sverige
Telefon: +46 42 38 62 80
Telefax: +46 42 38 62 81
e-mail: info.se@jumo.net

		 Teknisk support
		 Telefon: +46 42 38 62 85
		 e-mail: service.se@jumo.net
		 Leveransbesked
		 Telefon: +46 42 38 62 95
Ansvarig utgivare Johan Johnsson

Johan Johnsson
VD

Produktion

Manfred Seibert, JUMO GmbH & Co. KG, Fulda

Det är tillåtet att citera från denna utgåva men glöm inte att ange källa.
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JUMO NYTT

Mer än bara en touch…

Enhetlig reglering är nödvändig för att

grad av flexibilitet, vilket gör den lämplig

PROFIBUS-DP eller Ethernet med online-

säkerställa hög kvalitet på en produkt.

för de flesta applikationer. Fyra univer-

visualisering via webbservern.

Tillverkarna gör ett bra val med DICON

sella analoga ingångar för anslutning av

Touch,

temperaturgivare, vanliga signaler och

den

universella

tvåkanals

process- och programregulatorn från

upp till åtta externa

JUMO.

ingångar kan med hög

www.dicon-touch.net

precision registrera
Båda kanalerna använder den väl

ett brett spektra av

beprövade styralgoritmen från JUMO,

mätvärden.

med två möjliga optimeringsalternativ för

Ställdon kan styras

att passa processen och alla högt ställda

direkt från regulatorn

krav. Detta gör uppstart enkel, översiktlig

genom olika utgång-

och tillförlitligt. Process-och programre-

svariabler i antingen

gulatorn hanterar multizon- och kask-

analog eller digital

adreglering och även andra komplexa

form. Utgångarna kan

och sammanhängande regleringsupp-

utökas ytterligare via

gifter med lätthet. Processen kan visua-

externa moduler. Olika

liseras på en levande TFT färgskärm.

gränssnitt finns till-

Pekskärmen säkerställer att driften är

gängliga för kommu-

enkel och intuitiv, vilket i sin tur under-

nikation med system

lättar start-up och administration.

på högre nivåer. Kom-

Tack vare det modulära hårdvarukon-

munikationen kan vara

ceptet, har JUMO DICON Touch en hög

Modbus (master / slave),

JUMO DICON touch
Type 703571

Den universella process controller
JUMO DICON touch förenklar drift
och styrning av processer
JUMO AQUIS touch S
Innovativt, modulärt
flerkanals-mätinstrument
för vätskeanalys
JUMO AQUIS touch S
Type 202581

Den nya JUMO AQUIS touch S kombinerar

av integrerade logik- och matematikmo-

mätning, visning, reglering och loggning

duler. Resultatet av beräkningarna kan i

i samma mätinstrument. Instrumentet

sin tur visas eller användas för växlande

tillhandahåller en central plattform för

uppgifter.

visning och vidare behandling av givar-

Förutom de vanliga europeiska språken

signaler, oavsett om det handlar om pH

kan man även välja ryska eller kinesiska.

eller redox värde, konduktivitet, resistans
av ultrarent vatten, temperatur, desinficerande mätparametrar, eller flödeshastighetens mängd.
Upp till fyra analysparametrar kan anslutas direkt och andra kan anslutas via
standardsignaler. Enheten kan mäta och
hantera upp till tio parametrar samtidigt.
Frekvensingångar (räknare) finns för
mätningar av flödeshastigheten. Uppmätta
mätvärden kan även omvandlas till vanliga
signaler 0 / 4 till 20 mA eller 0 / 2 till 10 V och
kan exporteras för vidare bearbetning i en
styrenhet / PLC.
De olika mätparametrarna kan användas
för omfattande beräkningar som en del

www.aquis-touch.net
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Wtrans p

JUMO NYTT

JUMO PEKA
Type 409711

JUMO Wtrans p
Mobil och flexibel – Trådlös tryckgivare
JUMO Wtrans p, är utformad för applikationer i anläggningar, mobila system
eller områden med svår åtkomst och
minimerar installationstiden som krävs
för montering.
Sändarna använder det licensfria och
störokänsliga frekvensbandet 868,4 MHz.
Det inbyggda batteriet i sändaren har lång
hållbarhet och den kompakta sändaren
har hög vibrationstålighet. Man kan få
sändarna i EHEDG version för hygieniska
installationer.
Maximalt kan 16 sändare kopplas till en
mottagare via det trådlösa gränssnittet.
Andra mätvärden som temperatur, resistans eller spänning kan också överföras.
Utsignal ifrån mottagaren kan sedan
väljas som mA, volt, relä och / eller RS 485
(Modbus).

JUMO Wtrans mottagare
Type 902931

JUMO Wtrans p
Type 402060

Juli 2013

JUMOs nya försäljningsingenjör
Lars Madell är sedan december 2012
ny medarbetare hos JUMO

Vi önskar Lars välkommen till JUMO!

Lars Madell är sedan årsskiftet anställd

Dessförinnan var han verksam på CEA AB,

hos JUMO som försäljningsingenjör.

där Lars var underhållsansvarig.
Lars kommer att vara placerad vid vårt

Lars kommer närmast från SSD Drives

kontor i Strängnäs och förstärka JUMOs

AB och Eurotherm AB där han arbetade

försäljningsorganisation i mellan och

som försäljningsingenjör sedan 1994.

norra Sverige.

JUMOs mässkalender
Välkommen till EURO EXPO IndustriMässor
Vi arrangerar rationella möten mellan
köpare och säljare inom industrin.

28-29 augusti 2013

Sundsvall

11-12 september 2013

Växjö

23-24 oktober 2013

Örnsköldsvik

13-14 november 2013

Borlänge

27-28 november 2013

Luleå
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www.jumo.se

JUMO mTRON T – Your System
JUMO mTRON T är vårt nya automatiseringssystem, som är ett lätthanterligt reglersystem kombinerat med ett
kraftfullt PLC.
Det är enkelt att betjäna via en multifunktionspanel, manipulationssäker
processdatautvärdering och kombinerat med ett effektivt kommunikationsgränssnitt, inklusive en webbserver.

www.JUMO.mTRON-T.net

JUMO. More than sensors + automation.

