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verschillen de omstandigheden en de meetgrootheden die gemeten dienen te worden. De ruime ervaring
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zowel nationaal als internationaal.
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Onze nieuwe medewerkers
tot uw dienst!

Een team van ingenieurs en technici
tot uw dienst
Sensors- en automatiseringsoplossingen
voor uw success

Dat technologie continu groeit blijkt wel uit de ontwikkeling van slimme dataregistratie methoden. Digitalisering is dan ook de grootste uitdaging binnen de industrie
op dit moment. Zo stijgt de vraag naar connectiviteit en
beschikbaarheid van data waardoor aanvullende technieken toegepast moeten worden.
Over het algemeen wordt hiervoor PLC techniek ingezet.
Digitale sensoren en cloud oplossingen beantwoorden
aan de toegenomen vraag naar connectiviteit en databeschikbaarheid. Om ook in de toekomst aan de wens van
onze klanten te kunnen blijven voldoen heeft JUMO een
nieuw automatiseringsplatform ontwikkeld.
De platformbenadering biedt tal van voordelen bij
productontwikkeling en is tegenwoordig al in veel industrieën standaard. Bij de ontwikkeling van het JUMO
platform is de hoogste prioriteit gegeven aan de schaalbaarheid van de hardware en software.
Naast deze nieuwe ontwikkeling heeft JUMO nog
een aantal mooie innovaties die wij graag met u delen
in deze uitgave van ons klantenmagazine.
Veel plezier,

B. Radermacher

Generaaldirecteur
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Jupiter is de grootste planeet
uit ons zonnestelsel
Op basis van de chemische
samenstelling behoort Jupiter
tot de gasplaneten.
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Op naar JUPITER!
Met het nieuwe hard- en software platform
betreden JUMO producten de digitale toekomst.

H

et platform biedt talrijke voordelen bij de
ontwikkeling van producten en is in verschillende
industriën de nieuwe standaard. De strategie
van JUMO sluit hier al langere tijd op aan. Het eerste
automatiseringssysteem uitgevoerd conform het nieuwe
JUPITER platform is JUMO variTRON 500, aanvullende
producten zullen volgen.
De automobiel industrie is een mooi voorbeeld: bij
Volkswagen worden vanuit één platform 40 verschillende
modellen gemaakt. De voordelen spreken voor zich: kortere
ontwikkeltijden, lagere kosten en snellere productiecycli.
Het platform van JUMO is genaamd JUPITER. Basis van
JUMO JUPITER vormt de interne i.MX6-processor met
800 MHz, die al naar gelang gebruik als single, duaal- of
quad-core variant ingezet kan worden. Naast de processor
is het moederboard uitgerust met een SRAM tot 512
kByte,intern 1GB RAM geheugen, aansluitingen voor LCD
en TFT kleurendisplay met een parallel RGB-interface.
LVDS-Interfaces zoals I2C-, SPI- of USB zijn gegroepeerd
op het moederboard en kunnen toegepast worden voor
Touch-besturing.		
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JUMO variTRON 500

IN FOCUS

Procesbeeld voor max. 30
in- en uitgangmodules
Ethernet interface met geïntegreerde
webserver
tot 64 intelligente schakelmodules
mogelijk
alle vrijheidsgraden van CODESYS V3.5
tot 10 panels per ethernet koppelbaar
individuele klantspecifieke bediening
per CODESYS Remote TargetVisu
en WebVisu
Vormgeven van visualisatiebibliotheken
door JUMO

Modulair, flexibel
en future proof
Het resultaat is een modulair, flexibel en bovenal future
proof hardware-platform. De flexibiliteit en connectiviteit
wordt door de integratie van alle belangrijke veldbussystemen en aansluitingen (zoals bijv. Ethernet, CAN, USB
en HDMI) gegarandeerd. In totaal kan het systeem over
max. elf externe en vijf interne interfaces beschikken.
Ook de software is op basis van een Linux-platform
modulair opgebouwd en zorgt voor een zeer goede schaalbaarheid van de performance, opslag en interfaces. Door
hoge standaarden bij internet beveiliging en de cryptografie
Op het gebied van connectiviteit is het JUPITER-platform
ook up-to-date. WLAN en Bluetooth zijn standaard, tevens kunnen de modernste displays aangesloten worden.
Intuïtieve bedieningsconcepten, besturing met meerdere
gebaren en geanimeerde beeldovergangen zijn eveneens
standaard.
Het JUPITER-platform zal voor het eerst worden gebruikt in het JUMO VariTRON 500-automatiseringssysteem
wat zorgt voor een aanzienlijke sprong voorwaarts. De
nieuwe versie van de centrale eenheid heeft alle vrijheidsgraden van de PLC CODESYS versie 3.5. CODESYS wordt
nu door meer dan 10.000 applicatie-ontwikkelaars over
de hele wereld gebruikt en is beschikbaar voor meer dan
100.000 verschillende applicaties.
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Op een JUMO variTRON-CPU kunnen tot 64 intelligente
schakelmodules geschakeld worden en via Ethernet kunnen maximaal vijf bedienpanels in verschillende formaten
worden aangesloten. Aanvullende Ethernet interfaces zijn
mogelijk via een USB-Ethernet adapter.
Voor individuele klantspecifieke bediening over CODESYS Remote TargetVisu en WebVisu heeft JUMO een
visualisatiebibliotheek beschikbaar gesteld. Via een
PROFINET-interface is niet alleen de koppeling aan bovenliggende besturingssystemen mogelijk, er kunnen
ook twee JUMO variTRON systemen als Master en Slave
verbonden worden. Aanvullend zijn naast talrijke modules
voor het automatiseringssysteem ook een nieuwe router
module en een nieuwe 32-kanalen digitale I/O module
beschikbaar.

De feiten
i.MX6-processor met 800 MHz
als single-, dual-, quad core
SRAM tot 512 kByte
8 tot 32 GByte eMMC (NAND)
DDR3-800/LVDDR3-800-werkopslag
tot 1 Gbyte
LCD en TFT-display met parallel
RGB-interface
Linux besturingssysteem
Touch regelaar per I2C-, SPI
of USB interface
Touch regelaar op moederbord
gemodulariseerde software
architectuur

JUPITER als “modulair
systeem“ voor JUMO
Na de start in het JUMO automatiseringssysteem wordt het JUPITER-platform geleidelijk de basis voor vele JUMO producten, zoals
bijvoorbeeld grafische dataloggers, meerkanalen
meetapparatuur voor de vloeifstofanalyse en procesen programmaregelaars.

„Met het JUPITER-platform
zijn wij klaar voor de digitale
toekomst“.
Harald Schöppner
Hoofd JUMO Engineering

http://engineering.jumo.info

Al deze producten profiteren dan in de nabije toekomst
van kortere opstarttijden, hogere processor snelheden
en toegenomen flexibiliteit. Ook de aansluiting in bijvoorbeeld besturingen of in bestaande JUMO producten zoals
bijvoorbeeld digitale sensoren, wordt verbeterd. Nieuwe
functionaliteiten en technologiën kunnen snel in het
JUPITER platform geïntegreerd worden om branchespecifieke oplossingen zo efficiënt mogelijk te realiseren. 
SENSORS

+

AUTOMATION

I 2020

09
07

TECHNOLOGIE + PRODUKTE
PRODUCTEN

JUMO innovaties
Zes producten in één launch

5
3

4

2

10
08

6

SENSORS

+

AUTOMATION

1
I 2020
1/2019

Bezoek onze website
www.jumo.be

1

Hygiënische druksensor

2

Smart armatuur

JUMO TAROS S46 H

De hoge beschermklasse en het compacte en compleet
gelaste design van deze druksensor zorgen voor residuvrije reiniging en hoge temperatuurcompatibiliteit voor
SIP en CIP reinigingsprocessen. De uitstekende actieve
temperatuurcompensatie zorgt voor exacte drukmeting en daardoor voor verhoogde proceszekerheid. Een
versie speciaal geschikt voor autoclaven maakt de serie
compleet.

JUMO dicoTEMP 10

In dit smart armatuur voor temperatuurmeting zijn
meerdere pluspunten van JUMO instrumenten gecombineerd. Zo kan een diverse temperatuurmeting
met een thermostaat of klokthermometer en een
platina-chip-temperatuursensor op slechts één meetpunt worden gerealiseerd Via een meetomvormer is
het mogelijk, het weerstandssignaal in een analoog of
digitaal signaal om te zetten. Met de nieuwe oplossing
kunnen gebruikers apparaten die al in het proces zijn
geïnstalleerd, blijven gebruiken op hetzelfde meetpunt
en tegelijkertijd functioneel uitbreiden met een elektrische temperatuurmeting.

3

Proces- en programmaregelaar

JUMO DICON touch nieuwe
uitbreiding

De bewezen proces- en programmaregelaar met registratiefunctie en Touchscreen is met talrijke nieuwe
features uitgebreid. Daarnaast is er de mogelijkheid
voor maximaal vier bewerkbare procesafbeeldingen,
maximaal vier besturingskanalen en acht analoge en
vier digitaal registreerbare waarden. Ook een geïntegreerde programmaregelaar met 32 programma‘s en
16 stuurcontacten evenals zes direct op het instrument te selecteren taalkeuzes behoren tot de nieuwe
functies.

4

Elektronische thermostaat

5

Vermogensregelaars

6

Zeer schaalbare grafische datalogger

JUMO eTRON T100

De elektronische thermostaat voor DINrail montage
is speciaal voor de temperatuurregeling en -bewaking
ontwikkeld. Er kunnen meer signalen, zoals bijvoorbeeld
4 tot 20 mA, voor extra proces grootheden bewerkt worden. Het apparaat overtuigt door de compacte afmeting
en veelzijdige functionaliteit. Naast de UL-keur voldoet
de JUMO eTRON T100 aan de normen voor de spoorwegindustrie DIN EN 50155 catagorie 1. De PUSH-IN
bevestigingsklemmen voorzien in snelle ingebruikname.

JUMO TYA S201 / S202

De eenfase vermogensregelaar JUMO TYA S201 en de
driefasen vermogensregelaar JUMO TYA S202 zijn nieuwe
instapmodellen in de range van JUMO thyristoren. De apparaten kunnen bijvoorbeeld in de industriële ovenbouw en
in de kunststofverwerking in eenvoudige verwarmingstoepassingen voor stromen van 20 tot 250 A ingezet worden.
Beide regelaars beschikken over een PROFINET- interface.
Configuratie verloopt eenvoudig en intuïtief via toetsen
of met behulp van het setup programma.

JUMO LOGOSCREEN 700

De hoge schaalbaarheid van de grafische datalogger
JUMO LOGOSCREEN 700 staat garant voor flexibele
aanpassing aan specifieke eisen van de gebruiker. Zo is
er een variant zonder meetingang tot uitvoeringen met
maximaal 18 meetingangen, 3 analoge uitgangen, 18
digitale ingangen, 24 enkele schakelbare digitale in- of
uitgangen en 7 relaisuitgangen. Als het gaat om het verzamelen van data, garanderen de nieuwste Hash-algoritmen met digitale certificaten het hoogste niveau van
beveiliging, wat door TÜV is bevestigd. Voor visualisatie
van de installatie en de weergave van de processtatus zijn maximaal 10 klantspecifieke procesbeelden
beschikbaar. Applicatie aanpassingen met behulp
van ST-code maken de flexibiliteit van de grafische
datalogger af.
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Inbouwthermostaten
JUMO heatTHERM P100
JUMO heatTHERM P300
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Thermostaten regelen en bewaken
thermische processen

JUMO heatTHERM P100

De JUMO heatTHERM P100 is een instaptemperatuurregelaar (TR). Zijn sterke punten zijn o.a. zijn
robuustheid, de eenvoudige montage en het kleine
formaat.
De thermostaat werkt volgens het principe van
vloeistofuitzetting. Een klikcontact dient als elektrische
schakelaar.
Als de temperatuur in de bol van de thermostaat de
ingestelde waarde overschrijdt, wordt de microschakelaar via het transmissiemechanisme omgezet, waardoor de stroomkring wordt geopend of gesloten.
Zodra de temperatuur weer onder de ingestelde waarde
daalt (min de schakeldifferentie), keert de microschakelaar terug naar zijn oorspronkelijke neutrale positie.



		Sterke punten
Robuuste elektromechanische
temperatuurregelaar (TR)
Duurzame thermostaat
Eenvoudige en snelle montage
Klein formaat
Wisselcontact

Toepassingsgebieden

Elektrische warmtegeneratoren
Radiatoren
Verwarmingselementen
Industriële keukens

2

Als de temperatuur in de bol de ingestelde waarde
overschrijdt, sluit de driefasige JUMO heatTHERM P300
tegelijkertijd de 3 fasen af en kan het vermogen vervolgens worden opgevoerd tot 480 V bij 30 A. Wanneer de
temperatuur daalt, moet men wachten totdat deze ver
is gedaald voordat de thermostaat handmatig gereset
kan worden.


Sterke punten



Driefasige veiligheidstemperatuur
begrenzer
Kostenbesparende beveiligingstechnologie – met een onderbrekingscapaciteit van 30 A, 480 V
Kostbare investeringen in
elektronische veiligheidstechnologie,
zoals stroomschakelaars,
zijn niet langer vereist
Flexibele en snelle inbedrijfstelling –
dankzij meerdere elektrische
verbindingen, vlakstekkers,
schroefklemmen of insteekadapter
(Push-in®)
Voldoet aan de norm NF EN 60730
Functie ”Interne foutbewaking“ –
zodra een breuk of storing in het meet
systeem wordt gedetecteerd, plaatst de
thermostaat het systeem in een veilige
bedrijfstoestand

Toepassingsgebieden

De JUMO heatTHERM P300 is een
driefasige veiligheidstemperatuur
begrenzer (STB)

JUMO heatTHERM P300

In geval van storing plaatst het STB-systeem de bewaakte installatie in een veilige bedrijfstoestand. Het is
dan niet meer mogelijk om deze te resetten.

Elektrische kachels
Voedingsindustrie
Industriële keukens en horecasector
(ovens, friteuses, kookplaten)
Elektrische warmtegeneratoren
Radiatoren
Verwarmingselementen
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S

inds enkele decennia worden nagenoeg alle temperatuursensoren
op dezelfde manier gemaakt: met
een sensorelement, een metalen buis en
geleidend vulmateriaal om het geheel af
te dichten. De JUMO plastoSENS technologie is een innovatief en wereldwijd
uniek proces voor de productie van temperatuurmeettechniek met hoogwaardige kunststoffen. Dit biedt vele nieuwe
mogelijkheden voor diverse toepassingen.
Op het eerste gezicht lijken JUMO
plastoSENS-producten op conventionele temperatuursondes, maar zij
onthullen zichzelf als een innovatie in
de productie van temperatuursondes.
Het metaal is vervangen door een nieuw
type thermokunststof. Deze ontwikkeling
opent een bijna oneindig aantal mogelijkheden voor de meest uiteenlopende
installatiesituaties.
Om het probleem van thermische
geleiding op te lossen, gebruiken de
nieuwe producten speciale kunststoffen
die bepaalde additieven bevatten. Er is
nauwelijks een verschil met metaalsensoren in het eindproduct. Een ander voordeel van deze speciale mengsels is dat
het kunststof precies op de betreffende
toepassing is afgestemd en voor elke
individuele klant kan worden ontwikkeld.

Totale ontwerpvrijheid

Vier innovatie
kunststofsensoren
voor verschillende
industrieën
heeft het kunststof een buitengewoon
hoge isolatieweerstand. Dit betekent dat
het nu gemakkelijk kan worden ingezet
in omgevingen met zeer hoge stromen
en spanningen (bijvoorbeeld elektrische
motoren of transformatoren). .

Klantspecifiek
ontwerp –
geproduceerd
in massaproductie
JUMO plastoSENS T is op maat gemaakte meettechnologie die in nauwe
samenwerking met onze klanten wordt
ontwikkelt. Wat heeft de toekomst in petto? JUMO plastoSENS sensoren kunnen
in veel verschillende toepassingen ingezet worden en de eerste klanten zijn
zich al bewust van de onbegrensde mogelijkheden. Er wordt ook onderzocht
of andere meeteenheden, zoals druk of
analytische meettechnologie, met deze
nieuwe technologie kunnen worden geproduceerd.

De ontwerpvrijheid is het grootste
voordeel van de kunststofsensoren. De
JUMO plastoSENS T producten kunnen
worden aangepast en geïntegreerd aan
de respectievelijke installatieomstandigheden. De sensorbehuizing kan rond zijn,
spiraalvormig zijn of een hoek hebben.
Andere voordelen van de meettechniek
van kunststof zijn ondermeer een lager
gewicht en uitstekende reproduceerbaarheid. Batches van elke gewenste hoeveelheid kunnen veel sneller dan voorheen worden geproduceerd. Bovendien
SENSORS
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Vier innovatie kunststofsensoren
voor verschillende industrieën

➊

De JUMO plastoSENS T-temperatuursensoren zijn er
in spannings-, vibratiebestendig of in absoluut watervaste
uitvoeringen. Bijzonder is de onbegrensde ontwerpvrijheid wat er voor zorgt dat montage op iedere denkbare
locatie mogelijk is. Naast 4 standaard producten voor
verschillende toepassingsgebieden zijn nu ook speciale
versies beschikbaar.


➊ JUMO plastoSENS T01 – Spanningsbestendig
Spanningsbestendig tot 10 kW.
Non-thermallyconductive plastic

➋

Thermallyconductive plastic

➋ JUMO plastoSENS T02 – Vibratiebestendig
Vibratie en schokbestendig

➌ JUMO plastoSENS T03 – Stoomvast
Stroom- en watervast

➍ JUMO plastoSENS T04 – Clip-on

02. DIESELMOTOR

➌
➍
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Social media in de
marketingmix
JUMO op Facebook & Co.

S

ocial media worden al lang niet meer alleen gebruikt
door pubers en computerfreaks. De realtime
digitale communicatieplatformen spelen ook
voor B2B-bedrijven een steeds belangrijkere rol in hun
marketingmix. Zo heeft een recente studie van het Duitse
“Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation”
uitgewezen dat inmiddels bijna 90 procent van alle bedrijven
gebruikmaakt van social media. De omvang van het bedrijf
is daarbij van ondergeschikt belang.

Image building staat op de
eerste plaats
Bij de redenen om social media te gebruiken, staat
image building op de eerste plaats. Bijna 80 procent van
de ondervraagde bedrijven noemt dit als reden. Bovendien
geeft bijna 60 procent van de bedrijven de voorkeur
aan social media als communicatiemiddel, zowel voor
klantenbinding als voor het werven van nieuwe klanten.
Van de afzonderlijke kanalen is Facebook nog steeds het
belangrijkste platform: 86 procent van de ondervraagde
bedrijven geeft aan regelmatig actief te zijn op Facebook.

JUMO informeert regelmatig
Image building en merkprofilering staan ook bij de
social-mediastrategie van JUMO op de eerste plaats.
Sinds september 2018 informeert het bedrijf regelmatig
op Facebook en LinkedIn over relevante nieuwtjes. Op een
eigen YouTube-kanaal zijn inmiddels zo’n 40 trainingsen imagevideo’s te zien, zowel in het Duits als in het
Engels. Op Facebook is voornamelijk informatie te
vinden over het bedrijf, zodat men een goed beeld krijgt
van de uiteenlopende activiteiten van JUMO. LinkedIn
wordt daarnaast gebruikt om te informeren over nieuwe
producten, seminars en toepassingsvoorbeelden. Met
meer dan 1000 volgers is Facebook het succesvolste en
belangrijkste communicatiekanaal van JUMO. Op LinkedIn
volgen inmiddels meer dan 500 mensen de activiteiten
op het gebied van “sensors + automation”.


JUMO informeert
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jumo-automation-b.v.b.a.
Facebook: https://www.facebook.com/jumoautomation
YouTube: https://www.youtube.com/user/JUMO1948

SENSORS

+

AUTOMATION


I 2020

15

TOEPASSINGEN + WETEN

Innovatieve en complexe
temperatuurmeettechniek
voor research
Revolutionaire technologieën moeten CO2-uitstoot
in cement- en kalkindustrie drastisch inperken

16

SENSORS

+

AUTOMATION

I 2020

De combinatie van revolutionaire technologieën
moet de CO2-uitstoot met 95 % kunnen
reduceren

D

e cement- en kalkindustrie levert een belangrijke
economische bijdrage. In Europa alleen al zorgt ze
voor een directe tewerkstelling van bijna 400.000
mensen. Deze sector is echter ook een grote industriële
vervuiler met een hoge CO2-intensiteit. Het LEILAC consortium wil met zijn project in de CBR fabriek in Lixhe
revolutionaire technologieën demonstreren, die deze industrietak moeten toelaten haar CO2-uitstoot drastisch
in te perken en haar internationale concurrentiekracht
te versterken.
De cement- en kalkindustrie doet zelf al heel wat
inspanningen om de CO2-intensiteit te beperken, maar
met een project op basis van revolutionaire
technologieën wil het LEILAC consortium
(Low Emissions Intensity Lime and Cement
– kalk en cement met lage uitstootintensiteit) die CO2-uitstoot met 95 % reduceren.
De CBR fabriek in Lixhe werd uitgekozen
als locatie voor dit demonstratieproject,
dat startte in 2016 voor een periode van
vijf jaar. Het ontwerp en de bouw van de
installatie neemt drie jaar in beslag, waarna
tot het eind van 2020 testen zullen gebeuren
met een dagelijkse capaciteit van 240 ton
cement op basis van gemalen kalksteen.

Thermokoppels en transmitters
van JUMO
De proefopstelling bij CBR bestaat uit een DSR (Direct Separation Reactor – Directe Scheidingsreactor),
die zich in een toren van bijna 60 m hoog bevindt. Deze
reactor wordt verwarmd door een aantal branders. Die
leveren de energie die nodig is om het cementmeel te
verwerken. “Dankzij een groot aantal op maat gemaakte
thermokoppelsensoren van JUMO kan de gebruiker de
DSR nauwkeurig aansturen en de nodige gegevens verzamelen om het proces verder te optimaliseren”, stelt
Marc Thielmanns, Sales & Product Manager Temperature Probes bij de specialist op het gebied van industriële
sensor- en automatiseringstechniek met hoofdzetel in
Eupen. “De gegevens worden verzameld via transmitter
boxen type mTron T van JUMO, die verbonden zijn met

Het LEILAC consortium koos de CBR fabriek in Lixhe voor een speciaal
project, dat moet bijdragen tot een drastische reductie van de CO2-uitstoot

in de cement- en kalksector.

een centrale database via het lokale netwerk. Net als bij
alle andere elementen van dit LEILAC project wijken ook
deze modules af van de standaardoplossingen, onder
meer op het vlak van dichtheid, lengte, uitzetting … We
zijn heel trots aan dit project te kunnen meewerken.”

JUMO op de hoogte:

+

Dankzij een groot aantal op maat gemaakte
thermokoppelsensoren kan de gebruiker
de DSR nauwkeurig aansturen en de nodige
gegevens verzamelen om het proces verder te
optimaliseren. Naast deze sensoren leverde
JUMO ook de JUMO mTron T transmitter boxen.
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Aquaponics
De gecombineerde teelt van vissen en
planten in een gecontroleerd ecosysteem
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De JUMO AQUIS touch als multifunctioneel
centraal station

A

quaponics is de combinatieteelt van vissen en planten in één ecosysteem. Ook
combinaties met schaaldieren of
algen zijn mogelijk. Water bemest
door vissen vloeit naar planten
die de nutriënten uit het water
filteren. Tussen vissen en planten zetten nuttige bacteriën het
afval van vissen om in voedingsstoffen voor planten. Het door de planten gezuiverde water vloeit opnieuw naar de visbassins in een gekoppeld
systeem (coupled aquaponics). Zo kweekt u vissen en
planten met hetzelfde volume water en gaat er geen water verloren want het blijft circuleren.

Verticale landbouw
Smart Farmers bouwt verticale landbouwsystemen
waarbij gewassen in de hoogte worden geteeld. Voeding
krijgen deze groenten of kruiden via hydrocultuur en licht
via LED technologie.
Dankzij verticale landbouw of vertical farming kunt
u energie, grondstoffen en productie optimaliseren voor
een hogere return on investment. Door in de hoogte te
telen bespaart u ruimte en behaalt u meer rendement
per vierkante meter.

Dichtbij de consument
Verticale landbouw is de ideale oplossing bij hoge
grondprijzen of als u meer rendement uit uw vierkante
meters wil halen. Door te produceren in de stad of dichtbij
de stad verminderen de distributiekosten en bent u dichter bij de consument. U kan uw klanten lokale, gezonde
en verse producten serveren volledig vrij van kunstmest,
antibiotica en pesticiden.

Instrumentatie en AQUIS touch
van JUMO
Pascal De Bondt en Bart Kregersman van Smart
Farmers geloven in rendabele innovatie voor voedselproductie en willen boeren hierin ondersteunen.

Sensoren en datasystemen bieden precisie, hogere opbrengsten per vierkante meter betalen slimme investeringen terug.
Voor zowel de sensoren als meetomvormer werd gekozen voor JUMO, met oa de
JUMO AQUIS touch als multifunctioneel
centraal station. Belangrijke parameters
in de aquacultuur zijn opgeloste zuurstof
(DO), temperatuur en pH. In de hydrocultuur zijn dit vochtigheid, CO2 en EC. Beide
systemen worden dan gekoppeld waarbij een goede dimensionering en remineralisatie van reststromen belangrijk is waarbij opgeloste zuurstof en pH belangrijk
zijn. Alle parameters worden door verscheidene JUMO
AQUIS touch toestellen ingelezen, gevisualiseerd en bewaakt. Het toestel laat eveneens toe om te doseren en
de parameters te calibreren en te registreren. Communicatie met andere systemen is mogelijk met oa Profibus/Net, Modbus (TCP),etc.


De grote voordelen
van aquaponics



rendabel en ecologisch
365 dagen telen
maximale opbrengst per m²
zuinig water- en energieverbruik
totale controle dankzij digitale monitoring
risicospreiding dankzij gecombineerde
teelten
meer opbrengst met minder handen
lokale, ecologische en gezonde productie

De grote voordelen van
verticale landbouw

hoogste opbrengsten per m²
meerdere teelten per jaar
telen in meerdere lagen
kraakvers, gezond voedsel dichtbij
de consument
ideaal voor productie in de korte keten
geen pesticiden of nabehandeling nodig
elke druppel water wordt gebruikt
en herbruikt
sleutel op de deur installatie
mét ondersteuning
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VENNOOTSCHAP + SERVICES

Een team van ingenieurs en

Onze diensten:
Haalbaarheidsstudies
Ontwikkeling van een concept met
inbegrip van de specificaties
Ontwerp, montage en levering van
de schakelkast(en)
Programmering (ook PLC)
Opstarten ter plaatse
Monitoring, traceerbaarheid, cloud
Opleiding en service na verkoop
Wij werken samen met jarenlange
trouwe partners

Duurzame
energie

JUMO Aut

Dit team verkoopt niet alleen instrumenten maar bestudeert en levert ook complete
oplossingen.
Hierbij willen wij graag ons Engineering Team
voorstellen.
van links naar rechts:
Robert Janclaes
Technisch Directeur
Jean-Marc Schillings
Technicus – Projecten

Kunststof en
Verpakking

Voedingsmiddelen
en dranken

Alexandre Ponthier
Technicus – Projecten
Edgar Hansen
Technicus – Projecten

De g

Water en
afvalwater

Industriële
Ovenbouw

Spoorwegtechniek

Shipbuilding
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rs en technici tot uw dienst

utomation
Contacteer ons voor meer informatie:
Tel.:
+32 (0) 87 59 53 10
E-Mail: robert.janclaes@jumo.net

e gebieden:
Verwarming
en klimaat

Uw voordelen:
Een enkele partner om een oplossing
voor uw verzoek te ontwerpen
U geniet van de expertise van JUMO
op het gebied van instrumentatie
en controle
U geniet van de vakkennis van een
internationale groep
Een oplossing die geoptimaliseerd
is voor uw behoeften

Pharmacie en
biotechnologie

SENSORS

Chemie

+
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VENNOOTSCHAP + SERVICES

JUMO Productgamma
Sensors- en automatiserings oplossingen voor uw success

Temperatuur

Vloeistofanalyse

Druk

Niveau

Automatiseren

Bewaken

Flow

sensors
Luchtvochtigheid

automation
Regelen

Registreren

JUMO Automation B.V.B.A.
Industriestrasse 18
4700 EUPEN
Telefoon: +32 87 595300
E-Mail: info.be@jumo.net
Internet: www.jumo.be

22

SENSORS

+

AUTOMATION

I 2020

Onze nieuwe medewerkers
JUMO België verwelkomt
Eric Jamar. De heer Jamar
is onze nieuwe Sales Manager en is verantwoordelijk
voor de verkoop in België
en het Groothertogdom
Luxemburg.

tot uw dienst!
al jaren aan de leiding staat van onze technische dienst
en Timm Oles (rechts zittende), die projecten en in het
bijzonder specifieke aanvragen op het gebied van temperatuur beheert.

S

inds augustus 2019 is Eric Jamar (links zittende)
verantwoordelijk voor de strategische verkoop en hij
zal bijdragen aan de versterking van de marktpositie van JUMO. Hij zal worden ondersteund door technisch
directeur, Robert Janclaes (midden rechtopstaande), die
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