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Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

Wiele procesów, maszyn i systemów trudno kontrolować 
bez zastosowania zaawansowanej technologii automatyza-
cji. Temperatura, ciśnienie, poziomy napełnienia i natęże-
nia przepływu, to tylko niektóre z parametrów procesowych, 
które muszą być monitorowane, ale również precyzyjnie  
regulowane. Dokładna i niezawodna technologia regulacji 
stanowi warunek utrzymania odpowiedniego poziomu jako-
ści produktów i procesów. Jest ona również elementarna dla 
energooszczędnego działania i obsługi systemów.

Sercem każdego systemu automatyki jest regulator, który 
dzięki konfiguracji sprzętowej i programowej może być  
w prosty i uniwersalny sposób dostosowywany do różnych 
procesów. JUMO dysponuje w tym zakresie gromadzoną 
od ponad 50 lat wiedzą specjalistyczną – zarówno w dzie-
dzinie projektowania, jak i produkcji, które są realizowane  
w siedzibie firmy w Fuldzie. Ponadto nasz dział sprze-
daży, który bacznie obserwuje trendy na globalnym rynku,  
codziennie dostarcza nam informacje zwrotne od klientów. 
Wpływa to na dalszy rozwój istniejących i nowych produk-
tów. W ten sposób realizujemy nasze dążenie do zapewnie-
nia Państwu najwyższego poziomu innowacyjności. 

W niniejszej broszurze prezentujemy Państwu przegląd  
produktów firmy JUMO z dziedziny technologii regulacji. 
Oprócz rozwiązań elektronicznych, począwszy od termo-
statów elektronicznych, poprzez kompaktowe regulatory 

po wielokanałowe regulatory procesowe i programowe, 
firma JUMO oferuje również szerokie spektrum urządzeń 
elektromechanicznych do sterowania procesami termicz-
nymi. Ponieważ właśnie proste procesy termiczne mogą być 
nadal dobrze regulowane, przy minimalnych nakładach na 
instalację, za pomocą termostatów elektromechanicznych, 
które nie wymagają dodatkowego zasilania i ponadto cha-
rakteryzują się absolutną odpornością na zakłócenia elek-
tromagnetyczne. Dobór odpowiedniego regulatora zależy 
od indywidualnych wymagań regulowanego procesu. Nasza 
szeroka gama produktów pozwala na dokonanie najlep-
szego wyboru właściwego dla danego procesu.

Nie mniej ważna jest duża motywacja naszych pracowników 
gwarantująca utrzymanie wysokiej jakości, która wyróżnia 
nasze produkty. Zadowolenie klientów na całym świecie 
utwierdza nas w słuszności naszego codziennego zaan-
gażowania. Ucieszy nas możliwość zaoferowania Państwu 
odpowiedniego rozwiązania do zadań z dziedziny techniki  
regulacji i poszerzenie grona naszych usatysfakcjonowa-
nych klientów.

PS: Więcej informacji na temat naszych produktów znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.jumo.net.
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Regulacja
Bez względu na to, jak odmienne są procesy produkcyjne w różnych branżach, łączy je koniecz-
ność regulacji wielkości procesowych, np. temperatury, ciśnienia, wilgotności, przepływu  
i poziomu napełnienia, często o najwyższym stopniu dokładności. W ofercie produktów JUMO 
znajdą Państwo odpowiedni regulator do każdego zastosowania, począwszy od niedrogich  
termostatów elektromechanicznych lub elektronicznych poprzez cyfrowe regulatory kompaktowe 
po wielokanałowy system automatyki. Działając od dziesięcioleci w branży techniki pomiarowej 
i regulacji, firma JUMO z biegiem lat dostosowuje swoją ofertę produktów do nowych wymagań 
klientów i w szczególności uwzględnia przy tym najrozmaitsze potrzeby poszczególnych branż. 
Nasze stosowane na całym świecie urządzenia są znane ze swojej niezawodności, ponieważ są 
często wykorzystywane w ekstremalnych warunkach.
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Najważniejsze branże
Nasza szeroka gama urządzeń oferuje odpowiednie  
rozwiązanie dla klasycznej budowy maszyn i urządzeń, jak  
i przemysłu procesowego lub sektora OEM.

Oprócz standardowych urządzeń oferta JUMO obejmuje  
indywidualne, niestandardowe projekty do specjalnych  
zastosowań. 

Przemysł tworzyw sztucznych  
i opakowań 

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł  
spożywczy

Energie 
odnawialne

Szafy grzewcze, komory  
testowe i klimatyzacyjne

Przemysł naftowy  
i gazowy

Piece przemysłowe  
i przemysł cieplny

Budowa urządzeń  
i maszyn

Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie
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Cyfrowe regulatory  
kompaktowe
Podobnie jak wszystkie komponenty z dziedziny techniki automatyzacji firmy JUMO również cyfrowe 
regulatory kompaktowe są produktem opracowanym przez nasz dział rozwoju. Przy projektowaniu 
wykorzystana została rozległa wiedza specjalistyczna, którą przez dziesięciolecia zdobywają nasi 
inżynierowie, i która jest odzwierciedlona w doskonałych parametrach technicznych urządzeń  
dostosowanych do danego obszaru zastosowania. We wszystkich regulatorach kompaktowych 
 i procesowych zastosowane są sprawdzone algorytmy regulacji JUMO, które umożliwiają kontrolę 
wyższego rzędu obiektów regulacji. Zintegrowane funkcje matematyczne i logiczne rozszerzają 
zakres funkcjonalny regulatorów i umożliwiają obliczenia, powiązania i analizy, które dotychczas 
mogły być realizowane tylko przy użyciu zewnętrznych urządzeń dodatkowych. Zaawansowane 
urządzenia o budowie modułowej mają do ośmiu niezależnych od siebie, dowolnie konfigurowal-
nych kanałów regulacji. Najnowsza generacja regulatorów z dotykowym kolorowym ekranem TFT 
umożliwia tworzenie indywidualnego obrazu procesowego, na który mogą być widoczne wartości 
wejściowe i wyjciowe procesu. Wygenerowany w ten sposób obraz procesowy zapewnia użytkowni-
kowi przegląd danego systemu i umożliwia wykonanie szybkiej kontroli stanu.
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Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty  

Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Opis JUMO eTRON T,  
termostat cyfrowy

JUMO eTRON M,  
Mikrostat elektroniczny 

Typ 701050 701060

Format 90 mm × 22,5 mm × 60 mm 76 mm × 36 mm × 56 mm

Montaż Naszynowy Panelowy

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowe

Stopień ochrony IP20 Z przodu IP65,
z tyłu IP20

Wejścia pomiarowe 1 Wejście analogowe dla:  
Pt100, Pt1000 lub KTY2X-6 w połączeniu dwuprzewodowym (konfigurowalne) lub  
termoelementy Fe-CuNi (J, L) i NiCr-Ni (K) (konfigurowalne) lub 
prąd od 0(4) do  20 mA (konfigurowalne) lub napięcie od 0 do 10 V

Wyświetlacz Dwuznakowy wyświetlacz LCD ze znakami  
specjalnymi °C, °F

Trzyznakowy podświetlany wyświetlacz LCD, wyso-
kość cyfr 13 mm i znaki specjalne °C, °F, h, min, s; 
wskaźniki pozycji przełącznika dla rozmrażania lub 
fazy ogrzewania

Wyjścia 1 zestyk przełączny 10 A / 250 V 1 zestyk przełączny 10 A / 250 V lub 2 zestyki zwierne 
5 A / 250 V

Alarmy Komunikaty na wyświetlaczu:  
dolna/górna graniczna temperatura alarmowa 

Komunikaty na wyświetlaczu lub poprzez 2. wyjście 
przekaźnikowe: dolna/górna graniczna temperatura 
alarmowa, przedział serwisowy, komunikat timera

Zasilanie AC 230 V +10 / –15 %, od 48  do  63 Hz; AC 115 V +10 / –15 %, od 48 do 63 Hz  
DC od 12 do  24 V +15 / –15 %, AC 24 V +15 / –15 %, od 48 do 63 Hz

Dopuszczenia cULus

Funkcje specjalne Program Setup Zintegrowana funkcja odmrażania, licznik godzin 
pracy, program Setup

Termostaty elektroniczne – seria JUMO eTRON
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Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie
Da

ne
 te

ch
ni

cz
ne

Opis JUMO eTRON M100,  
elektroniczny regulator chłodzenia

JUMO eTRON M100,  
dwukanałowy mikrostat

Typ 701061 701066

Format 76 mm × 36 mm × 71,7 mm

Montaż Do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowe

Stopień ochrony Z przodu IP65,
z tyłu IP20

Wejścia pomiarowe dwa wejścia analogowe dla: 
Pt100, Pt1000, KTY1X-6 lub KTY2X-6 w połączeniu dwuprzewodowym (konfigurowalny)

Wyświetlacz Trzyznakowy podświetlany wyświetlacz LCD, 
wysokość cyfr 13 mm i znaki specjalne °C, °F, h, min, 
s; wskaźniki pozycji przełącznika dla chłodzenia,  
odmrażania, wentylatora i alarmu

Trzyznakowy podświetlany wyświetlacz LCD,  
wysokość cyfr 13 mm i znaki specjalne °C, °F, h, min, 
s; wskaźnik pozycji przełącznika przekaźnika

Wyjścia 1 zestyk przełączny 16 A / 250 V i 2 zestyki zwierne 8 A / 250 V, opcjonalnie 1 zestyk przełączny 16 A / 250 V dla 
wyjścia alarmowego

Alarmy Alarmowanie poprzez przekaźnik lub brzęczyk

Zasilanie AC / DC od 12 do 24 V +15 / –15 %, od 48 do  63 Hz

Dopuszczenia cULus

Funkcje specjalne Programowalna funkcja odmrażania „elektrycznie” 
lub „gorącym gazem”, zegar czasu rzeczywistego, 
interfejs, licznik godzin pracy, rejestrator danych, 
program Setup łącznie z transmisją i wizualizacją 
wartości pomiarowych zapisanych w rejestratorze 
danych, monitorowanie zgodne z HACCP

Interfejs, licznik godzin pracy, rejestrator danych, 
program Setup łącznie z transmisją i wizualizacją 
wartości pomiarowych zapisanych w rejestratorze 
danych

Termostaty elektroniczne – seria JUMO eTRON
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Regulacja

Regulator kompaktowy – seria JUMO Quantrol
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Opis JUMO Quantrol, LC100 JUMO Quantrol, LC200 JUMO Quantrol, LC300

Typ 702031 702032 702034

Format 48 mm × 48 mm × 95 mm 48 mm × 96 mm × 80 mm 96 mm × 96 mm × 80 mm

Montaż Obudowa z tworzywa sztucznego do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowe

Stopień ochrony Z przodu IP65, z tyłu IP20

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawny, regulator ciągły

Struktura regulatora P, I, PD, PI, PID

Wejścia pomiarowe 1 dowolnie konfigurowalne wejście analogowe dla:
termometry oporowe, termoelementy, prąd od 0(4) do 20 mA,  
napięcie od 0(2) do 10 V (alternatywnie do wejścia binarnego)

Wyświetlacz 2 czteroznakowe wyświetlacze 7-segmentowe (czerwony, zielony) dla wartości procesowych, parametrów  
i timera; 6 diod kontrolnych LED (5 × żółta do wyświetlania pozycji przełącznika oraz 1 × zielona dla funkcji 
rampy)

Wyjścia 1 standardowe wyjście przekaź-
nikowe,
opcjonalnie rozszerzenie do 
3 wyjść (wyjście przekaźnikowe, 
logiczne lub analogowe)

1 standardowe wyjście przekaźnikowe,
opcjonalnie rozszerzenie do 5 wyjść 
(wyjście przekaźnikowe, logiczne lub analogowe)

Alarmy 2 monitory wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi każdy

Wejścia binarne 1 wejście binarne dla styków bezpotencjałowych (alternatywnie do wejścia zasilania)

Zasilanie AC od 110 do  240 V +10 / –15 %, od 48 do 63 Hz
AC / DC od 20 do  30 V, od 48 do 63 Hz

Interfejsy/protokoły RS485 (Modbus), Setup (zasilany przez USB) 

Dopuszczenia cULus

Funkcje specjalne Komfortowy program Setup PC, interfejs Setup zasilany przez USB,
funkcja autooptymalizacji do ustalenia parametrów regulatora, 
krzywa wygrzewania

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie



10 11

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie

Regulator kompaktowy – seria JUMO iTRON
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Opis JUMO iTRON 32
JUMO iTRON 16

JUMO iTRON 08, poziomy/pionowy
JUMO iTRON 04

JUMO iTRON DR 100

Typ 702040, 702041 702042 / 43, 702044 702060

Format 48 mm × 24 mm × 100 mm 
48 mm × 48 mm × 100 mm

96 mm × 48 mm × 68,5 mm
48 mm × 96 mm × 68,5 mm
96 mm × 96 mm × 68,5 mm

22,5 mm × 109 mm × 124,8 mm

Montaż Obudowa z tworzywa sztucznego do zabudowy w tablicy sterowniczej Szyna

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowe (zdejmowane listwy zaciskowe) Zaciski śrubowe

Stopień ochrony Z przodu IP66, z tyłu IP20 IP20

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawny

Struktura regulatora P, PD, PI, PID

Wejścia pomiarowe 1 dowolnie konfigurowalne wejście analogowe dla:
termometry oporowe, termoelementy, prąd od 0(4) do 20 mA, napięcie od 0(2) do 10 V

Wyświetlacz 1 czteroznakowy wskaźnik 7-segmentowy (zielony) dla wartości proce-
sowych, parametrów i timera; 2 diody kontrolne LED (żółte) do wyświe-
tlania pozycji przełącznika

1 dwuznakowy, alfanumeryczny 
wyświetlacz LCD dla wartości  
procesowych, parametrów 
 i timera, 2 diody kontrolne LED 
(żółte) do wyświetlania pozycji 
przełącznika

Wyjścia 1 przekaźnik 3 A / 250 V AC (zestyk 
zwierny),  
1 wyjście logiczne 0 / 5 V (opcjonalnie 
0 / 12 V) alternatywnie do wejścia 
binarnego

2 przekaźniki 3 A / 250 V AC (zestyk 
zwierny),  
1 wyjście logiczne 0 / 5 V (opcjonal-
nie 0 / 12 V)

1 przekaźnik 5 A / 250 V AC (zestyk 
przełączny) i 1 wyjście logiczne 
0 / 5 V, (opcjonalnie 0 / 12 V); 2 
przekaźniki 5 A / 250 V AC (zestyk 
zwierny) i 1 wyjście logiczne 0 / 5 V 
(opcjonalnie 0 / 12 V)

Alarmy 1 monitor wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi

Wejścia binarne 1 wejście binarne dla styków bezpotencjałowych (w iTRON 16 / 32, alternatywnie do wyjścia logicznego)

Zasilanie AC od 110 do 240 V, +10 / –15 %, od 48  do 63 Hz
AC / DC od 20 do  53 V, od 48 do 63 Hz 
DC od 10 do 18 V

AC od 110 do 240 V, +10 / –15 %, od 
48 do 63 Hz; AC / DC od 20 do 53 V, 
od 48  do 63 Hz

Interfejsy Setup

Dopuszczenia cULus, CSA, GOST

Funkcje specjalne Komfortowy program Setup PC, 
funkcja autooptymalizacji do ustalenia parametrów regulatora,
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Regulacja

Regulatory kompaktowe – seria JUMO cTRON
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Opis JUMO cTRON 16 JUMO cTRON 08 JUMO cTRON 04

Typ 702071 702072 702074

Format 48 mm × 48 mm × 90,5 mm 48 mm × 96 mm × 67 mm 96 mm × 96 mm × 70 mm

Montaż Obudowa z tworzywa sztucznego do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowe (zdejmowane listwy zaciskowe)

Stopień ochorny Z przodu IP65, z tyłu IP20

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawny, trójstawny regulator krokowy, regulator ciągły

Struktura regulatora P, PI, PD, PID

Wejścia pomiarowe 1 dowolnie konfigurowalne wejście analogowe dla:
termometry oporowe, termoelementy, prąd od 0(4) do 20 mA, napięcie od 0(2) do 10 V

Wyświetlacz 2 czteroznakowe wskaźniki 7-segmentowe (czerwony, zielony) dla wartości procesowych, parametrów  
i timera; 7 diod kontrolnych LED do wyświetlania pozycji przełącznika (4 × żółte) oraz trybu ręcznego, funkcji 
rampy, trybu timera (3 × zielone)

Wyjścia Standardowo 2 przekaźniki 3 A / 230 V AC (zestyk zwierny)

1 wyjście logiczne 0 / 14 V alter-
natywnie do pierwszego wejścia 
binarnego

1 wyjście logiczne 0 / 14 V

Opcjonalnie 1 wyjście analogowe (0 / 4 … 20 mA lub 0/2 … 10 V, konfigurowalne) 
lub 1 przekaźnik 3 A / 230 V AC (zestyk zwierny)

Alarmy 2 monitory wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi każdy

Wejścia binarne Maks. 2 wejścia binarne dla styków bezpotencjałowych

Wejście binarne 1 alternatywnie do  
wyjścia logicznego

Wejście binarne 1 i wyjście logiczne są dostępne niezależnie 
od siebie

Zasilanie AC 110 … 240 V  +10 / –15%, 48 … 63 Hz lub AC / DC 20 … 30 V, 48 … 63 Hz

Interfejsy/protokoły RS485 (Modbus), Setup

Dopuszczenia cULus

Funkcje specjalne Komfortowy program PC Setup łącznie z oprogramowaniem Startup, funkcją autooptymalizacji do  
ustalenia parametrów regulatora, programowalnym poziomem obsługi, programowalnym przyciskiem  
funkcyjnym

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie
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Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie

Regulatory kompaktowe i programowe –  
seria JUMO dTRON
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Opis JUMO dTRON 316 JUMO dTRON 308,  
pionowy/poziomy

JUMO dTRON 304

Typ 703041 703042 / 703043 703044

Format 48 mm × 48 mm × 90 mm 48 mm × 96 mm × 90 mm
96 mm × 48 mm × 90 mm

96 mm × 96 mm × 90 mm

Montaż Obudowa z tworzywa sztucznego do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowe

Stopeń ochorny Z przodu IP65, z tyłu IP20

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawny, trójstawny regulator krokowy, regulator ciągły

Struktura regulatora P, I, PD, PI, PID (2 zbiory parametrów regulacji)

Regulator programowy 1 program z maks. 8 segmentami, 4 kontaktów sterujących

Wejścia pomiarowe Do 2 konfigurowalnych wejść analogowych dla:
termometry oporowe, potencjometry, termoelementy, prąd od 0(4) do  20 mA,  
napięcie od 0(2) do  10 V, prąd grzejny od 0 do  50 mA AC, możliwa linearyzacja wg klienta

Wyświetlacz 2 czteroznakowe wskaźniki 7-segmentowe (czerwony, zielony) dla wartości procesowych, parametrów i ti-
mera; ikony do wyświetlania pozycji przełącznika, trybu rampy, trybu ręcznego i aktywnych wartości zadanych
1 dwuznakowy wskaźnik 16-segmentowy (zielony) do wyświetlania różnych jednostek

Wyjścia 2 przekaźniki 3 A / 230 V AC (zestyk 
zwierny), 2 wyjście logiczne 0 /12 V 
(opcjonalnie 0 / 18 V)

2 przekaźniki 3 A / 230 V (zestyk przełączny), 
2 wyjście logiczne 0 / 12 V (opcjonalnie 0 / 18 V), 
zasilanie dla dwuprzewodowego przetwornika

inne wyjścia poprzez 3 gniazda rozszerzeń do kart opcji (typ 703041:  
2 gniazda rozszerzeń) z możliwością modernizacji:  
przekaźnik (zestyk przełączny 8 A), podwójny przekaźnik (2 × zestyk zwierny 3 A),  
wyjście analogowe, przekaźnik półprzewodowy 1 A 

Alarmy 4 monitory wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi każdy

Wejścia binarne Maks. 4 wejścia binarne 
dla styków bezpotencjałowych

Maks. 6 wejść binarnych dla styków bezpotencjałowych

Zasilanie AC od 110 do  240 V +10 / –15 %, od 
48 do  63 Hz; AC / DC od 20 do  30 V, 
od 48 do  63 Hz

AC od 110 do  240 V +10 / –15 %, od 48 do  63 Hz; 
AC / DC od 20 do  30 V, od 48 do  63 Hz

Interfejsy/protokoły RS485 (Modbus), PROFIBUS-DP, Setup 

Dopuszczenia cULus, DIN EN 14 597, GOST

Funkcje specjalne Modułowa budowa z indywidualnie modyfikowalnymi kartami rozszerzenia, komfortowy program PC Setup 
łącznie z oprogramowaniem Startup, min. czas próbkowania 50 ms, funkcja autooptymalizacji do ustalenia 
parametrów regulatora, programowalny poziom obsługi, funkcje matematyczne i logiczne;
dostępne również w specjalnej wersji dla przemysłu tworzyw sztucznych z rampą rozruchu systemu gorących 
kanałów, monitorowaniem prądu grzejnego, funkcją Modbus Master, funkcją Boost
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Dwukanałowy regulator procesowy i programowy  
z funkcją rejestracji danych – JUMO DICON touch

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Opis JUMO DICON touch

Typ 703571

Format 96 mm × 96 mm × 131 mm

Montaż Obudowa metalowa/z tworzywa sztucznego do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowo-wtykowe

Stopień ochrony Z przodu IP66, z tyłu IP20

Liczba kanałów regulacji 2 niezależne, dowolnie konfigurowalne kanały regulacji

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawny, trójstawny regulator krokowy, regulator ciągły  
ze zintegrowanym regulatorem położenia

Struktura regulatora P, I, PD, PI, PID (4 zestawy parametrów regulacji na kanał)

Regulator programowy 10 programów z 50 segmentami, 16 kontaktów sterujących

Wejścia pomiarowe Do 4 konfigurowalnych wejść analogowych dla:
termometry oporowe, potencjometry, termoelementy, prąd od 0(4) do 20 mA,  
napięcie od 0(2) do 10 V, możliwa linearyzacja wg klienta

Wyświetlacz Dotykowy kolorowy ekran TFT 3,5 cala (320 × 420 pikseli, 256 kolorów),
wyświetlacz tekstowy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i w innych wersjach językowych,
możliwość indywidualnego tworzenia specyficznych dla procesu tekstów i ekranów, wyświetlanie wykresu 
słupkowego  

Wyjścia Maks. 12 wewnętrznych: przekaźnik (zestyk przełączny /zestyk zwierny), wyjście logiczne 0 / 12 V lub 0 / 24 V,  
wyjście półprzewodnikowe 1 A, wyjście analogowe od 0 / 4 do 20 mA lub od 0 / 2 do 10 V; wyjścia przełączające 
możliwe do rozszerzenia o 2 zewnętrzne zespoły modułów, zasilanie dla dwuprzewodowego przetwornika 
poprzez wyjście logiczne 24 V

Alarmy 16 monitorów wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi każdy oraz funkcjami czasu i potwierdzenia          

Wejścia binarne 7 wejść binarnych dla styków bezpotencjałowych

Zasilanie AC / DC od 20 do  30 V, od 48 do 63 Hz lub AC od 110 do 240 V +10 / –15 %, od 48  do 63 Hz

Interfejsy/protokoły 2 interfejsy magistrali polowej: 1 × RS485 (Modbus), 1 × Ethernet lub PROFIBUS-DP lub RS422 / 485 (Modbus),  
host USB, device USB

Dopuszczenia W przygotowaniu: cULus, DIN EN14 597, GL, GOST

Funkcje specjalne Modułowa budowa z możliwością indywidualnej rozbudowy przy wykorzystaniu płytek rozszerzeń, intuicyjna 
obsługa za pomocą ekranu dotykowego, komfortowy program PC Setup łącznie z oprogramowaniem Startup, 
funkcja rejestracji z oprogramowaniem do analizy, funkcja autooptymalizacji do ustalenia parametrów regula-
tora, programowalny poziom obsługi, funkcje matematyczne i logiczne oraz dodatkowe przetwarzanie sygnału 
binarnego, programowalne pola funkcyjne i indywidualnie tworzony obraz procesowy do wizualizacji systemu 
z interaktywnymi polami do wyświetlania i wprowadzania wartości, teleserwis i powiadamianie poprzez 
e-mail, monitorowanie poziomu sygnału wyjściowegi i pętli regulacji, zintegrowany serwer WWW, funkcja 
Modbus Master, 5-znakowe wyświetlanie wartości analogowych, indywidualne nadawanie uprawnień różnym 
użytkownikom (poziomy i dyspozycje sterownicze), interfejs Ethernet, tygodniowy zegar sterujący

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie
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Wielokanałowy regulator procesowy i programowy  
z funkcją rejestracji– JUMO IMAGO 500

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Opis JUMO IMAGO 500 

Typ 703590

Format 144 mm × 130 mm × 170 mm, wymiary montażowe 92 mm × 92 mm

Montaż Do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Zaciski śrubowo-wtykowe

Stopień ochorny Z przodu IP65, z tyłu IP20

Liczba kanałów regulacji Do 8 niezależnych, dowolnie konfigurowalnych kanałów regulacji

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawny, trójstawny regulator krokowy, regulator ciągły  
ze zintegrowanym regulatorem położenia

Struktura regulatora P, I, PD, PI, PID (2 zbiory parametrów regulacji na kanał)

Regulator programowy 50 programów z maks. 100 odcinkami każdy, łącznie maks. 1000 odcinków, 16 ścieżek sterujących

Wejścia pomiarowe Do 8 konfigurowalnych wejść analogowych dla:
termometry oporowe, potencjometry, termoelementy, prąd od 0(4) do 20 mA,  
napięcie od 0(2) do 10 V, prąd grzejny, regulacja poziomu C, możliwa linearyzacja wg klienta

Wyświetlacz Kolorowy ekran TFT 5 cali (320 × 420 pikseli, 27 kolorów), 
wyświetlacz tekstowy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i w innych wersjach językowych,  
możliwość indywidualnego tworzenia specyficznych dla procesu tekstów i ekranów,
wyświetlanie wykresu słupkowego 

Wyjścia Maks. 6 gniazd do następujących kart rozszerzeń:
2 przekaźniki (zestyk zwierny), 1 przekaźnik (zestyk przełączny), 2 wyjścia logiczne 0 / 5 V, 1 wyjście logiczne 
0 / 22 V, 1 przekaźnik półprzewodnikowy, 1 wyjście analogowe, 1 zasilanie dla dwuprzewodowego przetwornika 
poprzez wyjście logiczne 22 V

Dodatkowe styki Do 2 zewnętrznych modułów przekaźników z 8 stykami przełączającymi lub 8 wyjściami logicznymi 0 / 12 V

Alarmy 16 monitorów wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi każdy oraz funkcjami czasu i potwierdzenia

Wejścia binarne 6 wejść binarnych dla styków bezpotencjałowych

Zasilanie AC od 110 do 240 V +10 / –15 %, od 48 do 63 Hz; AC / DC od 20 do 30 V, od 48 do 63 Hz

Interfejsy/protokoły 2 interfejsy magistrali polowej: 1 × RS422 / 485 (Modbus), 1 × PROFIBUS-DP lub RS422 / 485 (Modbus), Setup

Dopuszczenia cULus, GOST

Funkcje specjalne Modułowa budowa z możliwością indywidualnej rozbudowy przy wykorzystaniu płytek rozszerzeń, komfortowy 
program PC Setup łącznie z oprogramowaniem Startup, funkcja rejestracji z oprogramowaniem do analizy, 
min. czas próbkowania 50 ms, funkcja autooptymalizacji do ustalenia parametrów regulatora, programo-
walny poziom obsługi, funkcje matematyczne i logiczne, programowalne przyciski funkcyjne i indywidualnie 
tworzony obraz procesowy do wizualizacji systemu, teleserwis i powiadamianie poprzez e-mail (za pomocą 
zewnętrznego modemu)
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Sterowanie procesami dla technologii przetwórstwa 
mięsnego – JUMO IMAGO F3000

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Opis JUMO IMAGO F3000

Typ 700101

Format 307 mm × 165 mm (pionowy lub poziomy), głębokość 107,6 mm 

Montaż Obudowa z tworzywa sztucznego do zabudowy w tablicy sterowniczej

Podłączenie elektryczne Z tyłu za pomocą zacisków śrubowo-wtykowych

Stopień ochorny Z przodu IP67, z tyłu IP20

Liczba kanałów regulacji 4 niezależne, dowolnie konfigurowalne kanały regulacji

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trójstawn, trójstawn regulator krokowy, regulator ciągły  
ze zintegrowanym regulatorem położenia

Struktura regulatora P, I, PD, PI, PID (8 zestawów parametrów regulacji dowolnie przyporządkowywanych do kanałów)

Regulator programowy Funkcja programowania (99 programów z maks. 99 segmentami każdy), dodatkowo możliwość  
programowania 99 kroków proceduralnych

Wejścia pomiarowe Do 8 konfigurowalnych wejść analogowych dla:
termometry oporowe, termoelementy, prąd od 0(4) do 20 mA, napięcie od 0(2) do 10 V

Wyświetlacz Kolorowy ekran TFT 5 cali (320 × 420 pikseli, 27 kolorów), 
wyświetlacz tekstowy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i w innych wersjach językowych, 
możliwość indywidualnego tworzenia specyficznych dla procesu tekstów i ekranów, 
wyświetlanie wykresu słupkowego, dodatkowo 4-znakowe 7-segmentowe wskaźniki (czerwony) do  
wyświetlania ważnych wartości procesowych 

Wyjścia Maks. 35 przekaźników, maks. 4 wyjścia analogowe

Alarmy 8 monitorów wartości granicznych z 8 funkcjami alarmowymi każdy oraz funkcje czasowe

Zasilanie AC od 110 do 240 V +10 / –15 %, od 48 do 63 Hz; AC / DC od 20 do  30 V, od 48 do 63 Hz

Interfejsy/protokoły 2 interfejsy magistrali polowej: 1 × RS422 / 485 (Modbus), PROFIBUS-DP, Setup

Dopuszczenia cULus

Funkcje specjalne Funkcje specyficzne dla branży: przełączanie rdzenia , wytwornica dymu, sterowanie wentylatorem, wejście 
od 0 do 1 V dla czujnika wilgotności, obliczanie wartości F

Modułowa budowa z możliwością indywidualnej rozbudowy przy wykorzystaniu płytek rozszerzeń, komfortowy 
program PC Setup, funkcja rejestracji z oprogramowaniem do analizy, funkcja autooptymalizacji do ustalenia 
parametrów regulatora, programowalny poziom obsługi, funkcje matematyczne i logiczne, programowalne 
przyciski funkcyjne i indywidualnie tworzony obraz procesowy do wizualizacji systemu

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie
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Pomoc przy wyborze – regulator jednokanałowy 

Możliwość  
rozbudowy modułowej

Urządzenie 
kompaktowe

Regulator utrzymujący stałą wartość Regulator programowy

Uniwersalny

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

➍ JUMO dTRON 300 (Typ 70304x)

➎ JUMO DICON touch (Typ 703571)

➏ JUMO IMAGO 500 (Typ 703590)

Regulator  
jednokanałowy

➊ JUMO Quantrol (Typ 70203x)

➋ JUMO iTRON (Typ 70204x, 702060)

➌ JUMO cTRON (Typ 70207x)

JUMO dTRON plast 
(Typ 703046)

Specyficzny dla branży: 
 np. przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych
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Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie

JUMO DICON touch 
(Typ 703571)

JUMO IMAGO 500 
(Typ 703590)

JUMO mTRON T 
(Typ 7050xx)

JUMO IMAGO F3000 
(Typ 700101)

Uniwersalny Specyficzny dla branży: 
 np. technologia przetwórstwa mięsnego

Regulator utrzymujący stałą wartość Regulator programowy

Pomoc przy wyborze – regulator wielokanałowy 

Regulator  
wielokanałowy
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Przegląd

Opis JUMO Quantrol JUMO iTRON JUMO cTRON JUMO dTRON JUMO DICON touch JUMO IMAGO 500 JUMO IMAGO F3000

Typ 70203x 70204x, 702060 70207x 70304x 703571 703590 700101

Formaty 48 mm × 48 mm × 95 mm,  
48 mm × 96 mm × 80 mm,  
96 mm × 96 mm × 80 mm

48 mm × 24 mm × 100 mm 
48 mm × 48 mm × 100 mm
96 mm × 48 mm × 68,5 mm
48 mm × 96 mm × 68,5 mm
96 mm × 96 mm × 68,5 mm

48 mm × 48 mm × 90,5 mm
48 mm × 96 mm × 67 mm
96 mm × 96 mm × 70 mm

48 mm × 48 mm × 90 mm
48 mm × 96 mm × 90 mm
96 mm × 48 mm × 90 mm
96 mm × 96 mm × 90 mm

96 mm × 96 mm × 131 mm 144 mm × 130 mm × 170 mm,  
wymiary montażowe 92 mm × 92 mm

307 mm × 165 mm (pionowy lub po-
ziomy), głębokość 107,6 mm

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, regulator ciągły

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły ze zintegrowanym 
regulatorem położenia

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły ze zintegrowanym 
regulatorem położenia 

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły ze zintegrowanym 
regulatorem położenia

Liczba kanałów regulacji 1 1 1 1 2 Maks. 8 4

Regulator programowy – – – 1 program z maks. 8 odcinkami,  
4 ścieżki sterujące

10 programów z 50 odcinkami, 8 ścież-
kami sterującymi każdy

50 programów z maks. 100 odcinkami 
każdy, łącznie maks. 1000 odcinków,  
16 ścieżek sterujących

Funkcja programowania (99 progra-
mów z maks. 99 odcinkami każdy), 
dodatkowo możliwość programowania 
99 kroków proceduralnych

Funkcja rampy       

Funkcja autooptymalizacji do ustalenia  
parametrów regulatora

Metoda oscylacyjna Metoda oscylacyjna Metoda oscylacyjna Metoda oscylacyjna,  
metoda odpowiedzi na skok jednost-
kowy

Metoda oscylacyjna, 
metoda odpowiedzi na skok jednost-
kowy

Metoda oscylacyjna,  
metoda odpowiedzi na skok jednost-
kowy

Metoda oscylacyjna

Liczba zbiorów parametrów regulacji 1 1 1 2 4 na kanał 2 na kanał 8 do dowolnego przyporządkowania 

Regulacja poziomu C – – – – –  –

Regulacja kaskadowa – – – –   –

Monitorowanie poziomu wyjścia i pętli regulacji – – – –  – –

Obsługa Folia z 4 przyciskami 3 przyciski Folia z 4 przyciskami Folia z 4 przyciskami Ekran dotykowy Folia z 6 przyciskami Folia z pełną klawiaturą

Wyświetlacz LED LED (typ 702060: LCD LED LCD TFT 320 × 420 pikseli, 256 kolorów TFT 320 × 420 pikseli, 27 kolorów TFT LED 320 × 420 pikseli, 27 kolorów

Indywidualnie tworzony obraz procesowy do wizualizacji systemu – – – –    (z interaktywnym wyświetlaczem i  
      polami wprowadzania)

 

Modułowa budowa z możliwością rozbudowy z wykorzystaniem 
płytek rozszerzeń

– – –    

Wejścia analogowe 1 1 1 Maks. 2 Maks. 4 Maks. 8 Maks. 8

Linearyzacja wg klienta – – – 10 par wartości 40 par wartości lub wielomian 20 par wartości lub wielomian –

Wejście dla prądu grzejnego – – –  –  –

Wejścia binarne 1 1 2 Maks. 4 7 6 Maks. 21

Wyjścia przełączające Maks. 5 Maks. 3 Maks. 4 Maks. 9 Maks. 12 + 16 zewnętrznych Maks. 12 + 16 zewnętrznych Maks. 35

Wyjścia analogowe 1 – 1 Maks. 2 Maks. 5 Maks. 6 Maks. 4

Zasilanie dla przetwornika – – –    (poza typem 703041)   –

Interfejsy/protokoły RS485 (Modbus), Setup (zasilany przez 
USB)

Setup RS485 (Modbus), Setup RS485 (Modbus), PROFIBUS-DP, Setup 2 interfejsy magistrali polowej: 
1 × RS485 (Modbus), 1 × Ethernet lub 
PROFIBUS-DP lub RS422 / 485 (Mod-
bus), host USB, urządzenie USB

2 interfejsy magistrali polowej:  
1 × RS422 / 485 (Modbus),  
1 × PROFIBUS-DP lub RS422 / 485  
(Modbus), Setup

2 interfejsy magistrali polowej: 
1 × RS422 / 485 (Modbus),  
PROFIBUS-DP, Setup

Zintegrowany serwer WWW – – – –  – –

Timer 1 1 1 2 2 4 –

Timer tygodniowy – – – –  – –

Licznik godzin pracy – –  –  – –

Funkcje matematyczne i logiczne  
(z regulacją stosunku, różnicy i wilgotności)

– – – 2 dowolnie edytowalne formuły 8 dowolnie edytowalnych formuł oraz 
dodatkowe przetwarzanie sygnału 
binarnego

16 dowolnie edytowalne formuły 4 dowolnie edytowalne formuły mate-
matyczne i 16 dowolnie edytowalnych 
formuł logicznych

Funkcja rejestracji z oprogramowaniem do analizy – – – –   

Komfortowy program PC Setup       

Oprogramowanie Startup do uruchomienia – –     –

Stopień ochrony IP65 (z przodu) IP66 (z przodu) (typ 702060: IP20 IP65 (z przodu) IP65 (z przodu) IP66 (z przodu) IP65 (z przodu) IP67 (z przodu)

Dopuszczenia cULus cULus, CSA, GOST cULus cULus, DIN EN 14 597, GOST W przygotowaniu: cULus, DIN 
EN14 597, GL, GOST 

cULus, GOST cULus
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Opis JUMO Quantrol JUMO iTRON JUMO cTRON JUMO dTRON JUMO DICON touch JUMO IMAGO 500 JUMO IMAGO F3000

Typ 70203x 70204x, 702060 70207x 70304x 703571 703590 700101

Formaty 48 mm × 48 mm × 95 mm,  
48 mm × 96 mm × 80 mm,  
96 mm × 96 mm × 80 mm

48 mm × 24 mm × 100 mm 
48 mm × 48 mm × 100 mm
96 mm × 48 mm × 68,5 mm
48 mm × 96 mm × 68,5 mm
96 mm × 96 mm × 68,5 mm

48 mm × 48 mm × 90,5 mm
48 mm × 96 mm × 67 mm
96 mm × 96 mm × 70 mm

48 mm × 48 mm × 90 mm
48 mm × 96 mm × 90 mm
96 mm × 48 mm × 90 mm
96 mm × 96 mm × 90 mm

96 mm × 96 mm × 131 mm 144 mm × 130 mm × 170 mm,  
wymiary montażowe 92 mm × 92 mm

307 mm × 165 mm (pionowy lub po-
ziomy), głębokość 107,6 mm

Rodzaj regulatora Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, regulator ciągły

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły ze zintegrowanym 
regulatorem położenia

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły ze zintegrowanym 
regulatorem położenia 

Regulator dwustawny, regulator trój-
stawny, trójstawny regulator krokowy, 
regulator ciągły ze zintegrowanym 
regulatorem położenia

Liczba kanałów regulacji 1 1 1 1 2 Maks. 8 4

Regulator programowy – – – 1 program z maks. 8 odcinkami,  
4 ścieżki sterujące

10 programów z 50 odcinkami, 8 ścież-
kami sterującymi każdy

50 programów z maks. 100 odcinkami 
każdy, łącznie maks. 1000 odcinków,  
16 ścieżek sterujących

Funkcja programowania (99 progra-
mów z maks. 99 odcinkami każdy), 
dodatkowo możliwość programowania 
99 kroków proceduralnych

Funkcja rampy       

Funkcja autooptymalizacji do ustalenia  
parametrów regulatora

Metoda oscylacyjna Metoda oscylacyjna Metoda oscylacyjna Metoda oscylacyjna,  
metoda odpowiedzi na skok jednost-
kowy

Metoda oscylacyjna, 
metoda odpowiedzi na skok jednost-
kowy

Metoda oscylacyjna,  
metoda odpowiedzi na skok jednost-
kowy

Metoda oscylacyjna

Liczba zbiorów parametrów regulacji 1 1 1 2 4 na kanał 2 na kanał 8 do dowolnego przyporządkowania 

Regulacja poziomu C – – – – –  –

Regulacja kaskadowa – – – –   –

Monitorowanie poziomu wyjścia i pętli regulacji – – – –  – –

Obsługa Folia z 4 przyciskami 3 przyciski Folia z 4 przyciskami Folia z 4 przyciskami Ekran dotykowy Folia z 6 przyciskami Folia z pełną klawiaturą

Wyświetlacz LED LED (typ 702060: LCD LED LCD TFT 320 × 420 pikseli, 256 kolorów TFT 320 × 420 pikseli, 27 kolorów TFT LED 320 × 420 pikseli, 27 kolorów

Indywidualnie tworzony obraz procesowy do wizualizacji systemu – – – –    (z interaktywnym wyświetlaczem i  
      polami wprowadzania)

 

Modułowa budowa z możliwością rozbudowy z wykorzystaniem 
płytek rozszerzeń

– – –    

Wejścia analogowe 1 1 1 Maks. 2 Maks. 4 Maks. 8 Maks. 8

Linearyzacja wg klienta – – – 10 par wartości 40 par wartości lub wielomian 20 par wartości lub wielomian –

Wejście dla prądu grzejnego – – –  –  –

Wejścia binarne 1 1 2 Maks. 4 7 6 Maks. 21

Wyjścia przełączające Maks. 5 Maks. 3 Maks. 4 Maks. 9 Maks. 12 + 16 zewnętrznych Maks. 12 + 16 zewnętrznych Maks. 35

Wyjścia analogowe 1 – 1 Maks. 2 Maks. 5 Maks. 6 Maks. 4

Zasilanie dla przetwornika – – –    (poza typem 703041)   –

Interfejsy/protokoły RS485 (Modbus), Setup (zasilany przez 
USB)

Setup RS485 (Modbus), Setup RS485 (Modbus), PROFIBUS-DP, Setup 2 interfejsy magistrali polowej: 
1 × RS485 (Modbus), 1 × Ethernet lub 
PROFIBUS-DP lub RS422 / 485 (Mod-
bus), host USB, urządzenie USB

2 interfejsy magistrali polowej:  
1 × RS422 / 485 (Modbus),  
1 × PROFIBUS-DP lub RS422 / 485  
(Modbus), Setup

2 interfejsy magistrali polowej: 
1 × RS422 / 485 (Modbus),  
PROFIBUS-DP, Setup

Zintegrowany serwer WWW – – – –  – –

Timer 1 1 1 2 2 4 –

Timer tygodniowy – – – –  – –

Licznik godzin pracy – –  –  – –

Funkcje matematyczne i logiczne  
(z regulacją stosunku, różnicy i wilgotności)

– – – 2 dowolnie edytowalne formuły 8 dowolnie edytowalnych formuł oraz 
dodatkowe przetwarzanie sygnału 
binarnego

16 dowolnie edytowalne formuły 4 dowolnie edytowalne formuły mate-
matyczne i 16 dowolnie edytowalnych 
formuł logicznych

Funkcja rejestracji z oprogramowaniem do analizy – – – –   

Komfortowy program PC Setup       

Oprogramowanie Startup do uruchomienia – –     –

Stopień ochrony IP65 (z przodu) IP66 (z przodu) (typ 702060: IP20 IP65 (z przodu) IP65 (z przodu) IP66 (z przodu) IP65 (z przodu) IP67 (z przodu)

Dopuszczenia cULus cULus, CSA, GOST cULus cULus, DIN EN 14 597, GOST W przygotowaniu: cULus, DIN 
EN14 597, GL, GOST 

cULus, GOST cULus
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Modułowy system mTRON T firmy JUMO wykorzystuje magistralę systemową Ethernet  
i zintegrowany sterownik PLC do wykonywania zdecentralizowanych zadań automatyzacji. 
System do pomiarów, regulacji i automatyki o uniwersalnym zastosowaniu łączy w sobie  
bogate know-how firmy JUMO w dziedzinie technologii procesowej z prostą, dostosowaną  
do wymagań danej aplikacji i przyjazną użytkownikowi konfiguracją. 

System automatyki
JUMO mTRON T
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System automatyki JUMO mTRON T

Moduły JUMO mTRON T,
Wielokanałowy moduł 
regulacyjny

JUMO mTRON T,  
4-kanałowy moduł 
przekaźnikowy

Analogowy moduł 
wejścia 
4-kanałowy

Analogowy moduł 
wejścia 
8-kanałowy

Cyfrowy moduł  
wejścia /wyjścia

Typ 705010 705015 705020 705021 705030

Wejścia/Wyjścia  

pomiarowe

2 wyjścia cyfrowe 
(zestyk zwierny) lub  
wyjście logiczne,
2 uniwersalne wejścia 
analogowe,
2 cyfrowe wejścia,
3 gniazda rozszerzeń 
dla opcjonalnych  
płytek wejść/wyjść

4 Wyjścia przekaźni-
kowe (zestyk prze-
łączny)

4 uniwersalne  
wejścia analogowe,
1 wejście cyfrowe,
uniwersalne wejścia 
analogowe dla ter-
mometru oporowego, 
termoelementu  
i sygnałów standar-
dowych

8 wejść analogowych 
dla termometru opo-
rowego w połączeniu 
dwuprzewodowym,
1 wejście cyfrowe

12 kanałów, indywidu-
alnie konfigurowalne 
jako wejście cyfrowe 
DC 24 V lub wyjście  
cyfrowe DC 24 V, 
maks. 500 mA

Interfejsy Standardowo (w CPU i HMI) jeden interfejs USB device (Setup), jedno połdączenie LAN (Ethernet) i 2 połączenia magistrali 
systemowej. Opcjonalnie (w CPU i HMI) mogą być wyposażone w maks. 2 interfejsy dla aplikacji magistrali sieciowej.  
Ponadto w HMI dostępne jest interfejs USB host (np. dla nośnika pamięci masowej USB).

Funkcje specjalne Uniwersalne wejścia 
analogowe dla ter-
mometru oporowego, 
termoelementu  
i sygnałów standar-
dowych, wszystkie 
wejścia analogowe 
galwanicznie izolo-
wane, do 4 kanałów 
regulatora PID łącznie 
z funkcją automa-
tycznej optymalizacji, 
funkcjami matema-
tycznymi/logicznymi

– HMI ze wstępnie zdefiniowanymi ekranami do wyświetlania i obsługi  
wielokanałowych regulatorów i generatorów programowych.  
Dzięki obrazom procesowym istnieje możliwość stworzenia  
indywidualnej wizualizacji.
HMI z funkcją rejestracji dla maks. 9 grup z 6 analogowymi i 6 cyfrowymi 
wejściami każda. 
Zintegrowany serwer WWW, funkcje matematyczne, funkcja sterownika 
PLC programowanego w CODESYS dla indywidualnego rozwiązania au-
tomatyzacji.
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Regulacja

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe   
Serwis i wsparcie
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Budowa systemu
System  JUMO mTRON T posiada budowę modułową, magistralę systemową Ethernet i jako zintegrowany PLC służy do 
realizacji uniwersalnych zadań automatyzacji, także zdecentralizowanych, w tym np. do pomiarów, regulacji i rejestra-
cji. Odzwierciedla on połączenie szerokiej wiedzy procesowej JUMO z prostą, zorientowaną na aplikacje i przyjazną dla 
użytkownika koncepcją konfiguracji.

Głównym modułem systemu JUMO mTRON T jest jednostka 
centralna, która może współpracować z maksymalnie 30 
modułami I/O. Jednostka centralna może być wyposażona 
w interfejsy służące do komunikacji z systemami nadrzędnymi 
oraz w webserver. Do realizacji funkcji sterowania system 
posiada wbudowany PLC (CoDeSys V3), funkcję generatora 
programów, funkcję monitoringu wartości granicznych oraz 
funkcje matematyczno-logiczne.
Jako moduły wejściowe i wyjściowe są dostępne różne 
opcje, np. 4-kanałowy moduł wejść analogowych z czterema 
galwanicznie odizolowanymi, uniwersalnymi wejściami 
analogowymi dla termopar, termometrów oporowych lub/i 
sygnałów standardowych.  W ten sposób można przy użyciu 
tego samego sprzętu dokładnie rejestrować i przedstawiać 
w postaci cyfrowej różne parametry procesowe – dzięki czemu 
ułatwione jest np. planowanie, tworzenie harmonogramów 
i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych skutkujące 
korzyściami finansowymi. Każdy wielokanałowy moduł re-
gulacji obsługuje do czterech niezależnych obwodów pętli 
regulacji PID z szybkim czasem cyklu i sprawdzonymi al-
gorytmami regulacji, pracującymi bez obciążania jednost-

JUMO mTRON T – Your System
System do pomiaru, regulacji i automatyzacji

ki centralnej. System umożliwia jednoczesną obsługę do 
120 pętli regulujących i tym samym może być stosowany 
do regulacji wymagających procesów technologicznych. 
Każdy moduł regulatora może być dodatkowo rozbudowany 
o układy wejścia i wyjścia w zależności od potrzeb aplikacyjnych.
Wielofunkcyjny panel dotykowy umożliwia oprócz wizualizacji 
wartości pomiarowych także wygodną obsługę systemu. 
Ponadto umożliwia on dostęp do parametrów urządzenia 
i danych konfiguracyjnych całego systemu. Panel może 
być zabezpieczony hasłem. Cechą szczególną panelu jest 
zintegrowana funkcja rejestracji oraz webserver. Do odczytu 
i analizy danych historycznych wykorzystuje się sprawdzone 
oprogramowanie JUMO ze standardowymi, wstępnie 
zdefiniowanymi maskami.
Konfiguracja sprzętu i oprogramowanie użytkowe, a także 
konfiguracja rejestracji mierzonych wartości i zadania 
procesów regulacji dokonywane są przy pomocy programu 
Setup. Przy użyciu edytora CoDeSys zgodnego z IEC 61131-3 
użytkownicy tworzą własne, wysoce efektywne rozwiązania 
automatyki. Cała aplikacja zapisywana jest w jednym pliku 
projektu. 

Com 1 
RS 422/485 lub RS 232,  
Modbus Master/Slave

Com 2 
RS 422/485 lub RS 232,  
Modbus Master/Slave 
lub PROFIBUS-DP Slave
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Com 1 
RS422/485 lub RS232,  
Modbus Master/Slave 
Podłączenie, czytnika 

kodów kreskowych

Com 2 
RS422/485 lub RS232,  
Modbus Master/Slave

USB 
Host lub Device 

Rozszerzenie 
magistrali 
systemowej

Rozszerzenie 
magistrali 
systemowej

 � przeglądarka internetowa,
 � program Setup,
 � program PCA3000 do archiwizacji danych,
 � PCA-oprogramowanie komunikacyjne PCC,
 � oprogramowanie do wizualizacji SVS3000,
 � system programowania CODESYS

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry stykowe  Serwis i wsparcie
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oprogramowanie JUMO ze standardowymi, wstępnie 
zdefiniowanymi maskami.
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procesów regulacji dokonywane są przy pomocy programu 
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RS422/485 lub RS232,  
Modbus Master/Slave 
Podłączenie, czytnika 

kodów kreskowych

Com 2 
RS422/485 lub RS232,  
Modbus Master/Slave
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Host lub Device 
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magistrali 
systemowej

Rozszerzenie 
magistrali 
systemowej

 � przeglądarka internetowa,
 � program Setup,
 � program PCA3000 do archiwizacji danych,
 � PCA-oprogramowanie komunikacyjne PCC,
 � oprogramowanie do wizualizacji SVS3000,
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Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry stykowe  Serwis i wsparcie
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Oprogramowanie
Dla wszystkich cyfrowych regulatorów kompaktowych firma JUMO oferuje intuicyjne oprogramowa-
nie Setup na komputer PC, które wspomaga użytkowników przy konfiguracji i parametryzacji urzą-
dzeń. Ułatwia ono również optymalizację regulacji systemów lub procesów i przyczynia się  
w ten sposób do osiągnięcia efektywności energetycznej. Przy pierwszym uruchamianiu szczególnie 
pomocne jest narzędzie Startup dostępne w oprogramowaniu Setup. 
Profesjonalne oprogramowanie komputerowe do analizy PCA3000 wykorzystuje się do zarządzania, 
archiwizacji, wizualizacji i analizy historycznych danych procesowych zarejestrowanych przez  
zintegrowany w regulatorze cyfrowym rejestrator ekranowy lub przez system automatyki JUMO 
mTRON T. Oprogramowanie komputerowe do wizualizacji systemu SVS3000 umożliwia wizualizację 
i protokołowanie online ważnych wartości procesowych, również tych związanych z partią, jeżeli  
zachodzi taka konieczność. Wstępnie zaprogramowane elementy graficzne ułatwiają tworzenie  
indywidualnego obrazu procesu.
Ponadto system automatyki JUMO mTRON T jest wyposażony w funkcje sterownika PLC, którego 
funkcjonalność można uzyskać przechodząc z poziomu programu Setup do środowiska programi-
stycznego CODESYS 
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Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe   

Serwis i wsparcie

Składniki oprogramowania PC

Program Setup
Za pomocą programu Setup wykonuje się – wygodnie na 
komputerze – projektowanie i konfigurowanie danego  
kompaktowego regulatora cyfrowego. Zintegrowane funkcje 
dodatkowe pomagają użytkownikówi dostosować regulator 
do procesu lub aplikacji.

 � Łatwe w obsłudze konfigurowanie i parametryzacja
 � Funkcja diagnostyczna (wyświetlanie danych procesu)*)
 � Wprowadzanie formuł matematycznych i/lub  

logicznych*)
 � Edytor programu*)
 � Edytor obrazu procesu*)
 � Prosty wydruk konfiguracji w celu wykonania 

dokumentacji**)

Oprogramowanie Startup**
To zawarte w programie Setup oprogramowanie umożliwia 
wizualizację w czasie rzeczywistym i zapisywanie analogo-
wych i binarnych sygnałów w czasie rzeczywistym podczas 
rozruchu lub optymalizacji procesu. Wizualna prezentacja 
najważniejszych danych procesu w czasie rzeczywistym jest 
szczególnie przydatna w przypadku złożonych procesów.

 � Wizualizacja, monitorowanie i rejestracja istotnych  
sygnałów analogowych i binarnych

 � Wyzwalanie skoku wartości zadanej w celu ustalenia  
parametrów regulatora na podstawie odpowiedzi obiektu

 � Proste porównanie wyników regulatora względem  
różnych parametrów regulacji

 � Wybiórcza kontrola jakości regulacji
 � Brak konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń 

do uruchomienia

*) dostępne w systemie automatyki JUMO mTRON T i w określonych regulatorach kompaktowych JUMO

**) dostępne w określonych regulatorach kompaktowych JUMO; w przygotowaniu dla systemu automatyki JUMO mTRON T
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Składniki oprogramowania PC

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie

Oprogramowanie do analizy PCA3000
Profesjonalne oprogramowanie do analizy PCA3000  
wykorzystuje się do zarządzania, archiwizacji, wizualiza-
cji i analizy historycznych danych procesowych (danych  
pomiarowych, partii, komunikatów itd.). Dane mogą być  
odczytywane za pomocą nośnika USB lub karty pamięci 
albo dostarczane do centralnego przetwarzania poprzez 
 oprogramowanie do komunikacji PCC.

 � Zabezpieczenie i archiwizacja wszystkich danych proce-
sowych, przejrzystość i łatwa dostępność danych w pliku

 � Dane archiwum można odczytywać bezpośrednio z CD-
-ROM/DVD i wizualizować

 � Graficzne przetwarzanie wartości pomiarowych:  
analiza danych pomiarowych za pomocą funkcji  
wyszukiwania min./maks. i funkcji powiększania (lupa)

 � Eksport danych za pomocą formularza PCA3000 wypro-
wadzanego w różnych formatach (CSV, HTML, PDF)

Oprogramowanie do komunikacji PCA (PCC)
Oprogramowanie do komunikacji PCC optymalnie dostoso-
wane do PCA3000 umożliwia wygodny odczyt danych poprzez 
Ethernet, interfejs szeregowy (USB, RS485) lub modem.

 � Czasowy, automatyczny odczyt danych poprzez interfejs 
lub modem

 � Zabezpieczenie i archiwizacja wszystkich danych  
procesowych na twardym dysku lub serwerze siecio-
wym, przejrzystość i łatwa dostępność danych w pliku

 � Funkcja diagnostyczna (wyświetlanie aktualnych danych 
procesowych, np. przez modem lub Ethernet)

 � Możliwość uruchomienia jako usługi systemu Windows
 � Powiadomienie e-mailem w przypadku zakłóceń  

w komunikacji
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Składniki oprogramowania PC

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe Serwis i wsparcie

Oprogramowanie do wizualizacji systemu SVS3000
Za pomocą oprogramowania do wizualizacji SVS3000 można 
wizualizować na komputerze dane procesowe w czasie  
rzeczywistym lub jako trend historyczny. Różne funkcje proto-
kołowania poprzez tworzenie protokołów związanych z partią 
ułatwiają analizę zarchiwizowanych danych produkcyjnych. 
Dzięki wstępnie zaprogramowanych obiektom graficznym 
można w łatwy sposób wizualizować specyficzne dla sys-
temu składniki i procesy w formie obrazów grup i procesów. 
Możliwe jest przetwarzanie 75, 250, 1000 lub 5000 zmiennych  
procesowych.

 � Rozbudowana biblioteka z elementami graficznymi dla  
indywidualnych obrazów procesowych

 � Wstępnie zaprogramowane obiekty graficzne do odwzoro-
wania urządzeń JUMO

 � Proste i szybkie tworzenie indywidualnych obrazów grup  
i trendów

 � Obsługa systemu poprzez obrazy grup i/lub procesów
 � Rozbudowana funkcja dokumentacji  

z ciągłą i związaną z partią analizą
 � Funkcja wyszukiwania daty/godziny, systemowe i dowolnie 

definiowane kryteria partii
 � Automatyczny wydruk i eksport danych

System programowania SPS CODESYS V3
Środowisko projektowe CODESYS zaimplementowane  
w JUMO mTRON jest wszechstronnym oprogramowaniem  
wykorzystywanym w automatyce przemysłowej. Za pomocą tego  
powszechnie stosowanego systemu programowania PLC  
zgodnie z IEC 61 131-3 można realizować niemal wszystkie zadania  
z dziedziny automatyki.

Do programowania aplikacji sterujących dostępne są wszystkie 
zdefiniowane w normie edytory: 

 � Edytor tekstu strukturalnego (ST)
 � Edytor języków sekwencyjnych (AS lub SFC)
 � Edytor graficznego schematu funkcyjnego (CFC)
 � Edytor schematu funkcyjnego (FUP)
 � Edytor schematu drabinkowego (KOP)
 � Edytor list instrukcji (AWL)
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Również termostaty elektromechaniczne i termometry kontaktowe stanowią od dziesięcioleci  
integralną część oferty produktów firmy JUMO. Przez cały ten czas sprawdziły się one w praktyce 
jako niezawodne instrumenty do sterowania i zabezpieczania procesów termicznych. Wykorzystuje 
się je w wielu gałęziach przemysłu, ponieważ nie wymagają dodatkowego zasilania i ponadto  
charakteryzują się absolutną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne.
Dzięki szerokiej ofercie produktów – zarówno w zakresie termostatów do zabudowy oraz nabudowy, 
jak i termometrów kontaktowych – możliwe jest dostarczenie urządzenia odpowiedniego do prawie 
każdego zastosowania. W przypadku gdy standardowe wersje nie spełniają w optymalny sposób  
wymogów, możliwe jest wykonanie specyficznych dla klienta modyfikacji. Ponadto szeroki asorty-
ment termostatów w magazynie umożliwia szybką realizację zamówień. 

Termostaty elektro- 
mechaniczne i termometry 
kontaktowe 
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Termostaty do zabudowy
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Opis Termostat do zabudowy, 
seria  EM

Termostat do zabudowy
JUMO heatTHERM

Typ 602021 / 602025 602030 / 602031

Cechy Wielkość partii zgodnie z wymaganiami klienta
Możliwe zakresy temperatur do 650 °C

Ekonomiczna produkcja wieloseryjna,  
standardowo kompensacja temperatury

Zakres  
zastosowania

Przemysł grzewczy, branża klimatyzacyjna, szafy grzewcze,
przemysł tworzyw sztucznych, budowa pieców, ogólna budowa maszyn

Wersje Regulatory temperatury (TR),  
monitory temperatury (TW),
ograniczniki temperatury (TB),
monitor temperatury bezpieczeństwa (STW), 
ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

Regulatory temperatury (TR),  
monitory temperatury (TW),
monitor temperatury bezpieczeństwa (STW), 
ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

Element przełączający 1, 2, 3 lub 4  
zestyki jednobiegunowe

Zestyk jednobiegunowy

Obciążalność zestyku 16 A, 230 V 16 A, 230 V

Maksymalna 
wartość zakresu regulacji / 
wartość graniczna

500 °C (Typ 602021)
650 °C (Typ 602025)

350 °C

Dopuszczenia DIN, UL, DGRL, DVGW (do 500 °C) DIN, UL, DGRL

Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe  Serwis i wsparcie
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Termostaty do nabudowy
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Opis Termostat do nabudowy,  
seria ATH

Termostat do nabudowy,  
seria ATH

Termostat do nabudowy,  
seria ATH-SE

Typ 603021 / 603035 603026 / 603035 603031

Cechy Termostat pojedynczy Termostat podwójny Termostat pojedynczy

Zakres  
zastosowania

Przemysł grzewczy,  
branża klimatyzacyjna, 
ogólna budowa maszyn

Przemysł stoczniowy

Wersje Regulator temperatury (TR),  
monitor temperatury (TW), 
monitor temperatury bezpieczeństwa (STW), 
ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

Element przełączający Zestyk jednobiegunowy

Obciążalność zestyku 10 A, 230 V 10 A, 230 V 10 A, 230 V

Maksymalna 
wartość zakresu regulacji / 
wartość graniczna

500 °C 500 °C 300 °C

Stopień ochorny IP54 
IP65 (603035)

IP54 
IP65 (603035)

IP54

Dopuszczenia DIN, (DGRL, 603021 / 603026) Det Norske Veritas, GL, 
Bureau Veritas, DIN, DGRL

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe  Serwis i wsparcie
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Termostaty do nabudowy
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Opis Termostat do nabudowy
JUMO heatTHERM-AT / -DR

Termostat przeciwzamrożeniowy
JUMO frostTHERM-AT / -DR

Termostat przeciwwybuchowy 
do nabudowy JUMO exTHERM-AT

Typ 603070 604100 605055

Cechy Termostat pojedynczy i podwójny, 
termostat komorowy, termostat do 
montażu na szynie, czujnik tempe-
ratury spalin

Dostępny przewód czujnika  
o długości 3 m, 6 m i 12 m

Termostat pojedynczy i podwójny

Zakres  
zastosowania

Automatyka budynkowa,
przemysł grzewczy,
branża klimatyzacyjna,
szafy sterownicze (DR), 
ogólna budowa maszyn

Budowa urządzeń klimatyzacyjnych 
i chłodniczych,
agregaty chłodnicze,
budowa maszyn i urządzeń

Obszary zagrożone wybuchem 
stref 1 i 2 lub 21 i 22;
zastosowanie w strefie 0  
z odpowiednią tuleją ochronną

Wersje Regulator temperatury (TR),  
monitor temperatury (TW), 
monitor temperatury bezpieczeń-
stwa (STW), 
ogranicznik temperatury bezpie-
czeństwa (STB)

Monitor temperatury bezpieczeń-
stwa (STW), 
ogranicznik temperatury bezpie-
czeństwa (STB)

Monitor temperatury (TW),
ogranicznik temperatury (TB),
monitor temperatury bezpieczeń-
stwa (STW), 
ogranicznik temperatury bezpie-
czeństwa (STB)

Element przełączający Zestyk jednobiegunowy Zestyk jednobiegunowy Ognioodporny  
termostat do zabudowy

Obciążalność zestyku 16 A, 230 V 16 A, 230 V 16 A, 230 V, 
opcjonalnie 25 A, 230 V

Maksymalna 
wartość zakresu regulacji / 
wartość graniczna

350 °C 15 °C 500 °C

Stopień ochrony IP40, IP 54 opcjonalnie IP40, IP65 opcjonalnie IP65

Dopuszczenia DIN, UL, DGRL – ATEX, RTN, GOST, DIN, IEC Ex

Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe  Serwis i wsparcie
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Termometry kontaktowe wskazówkowe
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Opis JUMO Microstat-M Termometry kontaktowe 
JUMO

Termometry kontaktowe 
JUMO w obudowie  
bagnetowej

Typ 608501 608520 / 608523 / 608540 608425

Cechy Regulator temperatury z  
mikroprzełącznikiem, w obudowie 
z tworzywa sztucznego, do zabu-
dowy, 
opcjonalnie z blachą stalową

Regulator temperatury z maks. 
dwoma mikroprzełącznikami, 
możliwy IP67 (typ 608523)

Regulator temperatury w obudowie 
do zabudowy lub nabudowy, 
standardowo kompensacja
temperatury otoczenia

Zakres  
zastosowania

Budowa kompresorów, 
budowa pieców

Monitorowanie temperatury oleju  
w transformatorach przemysło-
wych; 
procesy przemysłowe

Budowa urządzeń, 
budowa pieców

Klasa dokładności wg DIN  
EN 13 190

– Klasa 1,5 Klasa 1

Wielkość obudowy 60 mm, 80 mm,  
100 mm

60 mm, 80 mm, 100 mm z CrNi 
(608540 z poliamidu, tylko 80 mm)

100 mm i 160 mm

Kapilara /  
stała osłona 

Kapilara Stała osłona lub kapilara (do 10 m)

Wyprowadzenie czujki – pionowe lub poziome

Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe  Serwis i wsparcie
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Przykłady zastosowania

Monitorowanie temperatury w piecu piekarskim
Temperaturę wewnętrzną przemysłowego pieca z tworzywa 
sztucznegopiekarskiego można monitorować za pomocą 
regulatora temperatury serii typów EM 602021. Ustawienia 
temperatury wykonuje się z zewnątrz za pomocą pokrętła  
przez co w prosty sposób można ją dostosować do pro-
cesu pieczenia. Do regulacji służy również Microstat-M 
typu 608501 firmy JUMO. Dodatkową zaletą jest możli-
wość sprawdzania w każdej chwili aktualnej temperatury.  
Wartość temperatury można również w prosty sposób usta-
wić za pomocą pokrętła. 

Obszar zastosowania:  
tuleje grzewcze do beczek i kontenerów

Obszar zastosowania:  
przemysłowe piece piekarnicze

Tuleje grzewcze do beczek i kontenerów
W wielu gałęziach przemysłu wykorzystywane są ciecze 
lub materiały o konsystencji pasty, które wymagają okre-
ślonej temperatury składowania lub szczególnie dobrze 
 poddają się obróbce w określonych zakresach temperatur. 
W takim przypadku tuleje grzewcze realizują cel, jakim jest 
utrzymanie temperatury nośników zgodnie z ich specyfika-
cją. Do regulacji temperatury używane są termostaty typu 
JUMO heatTHERM-AT 603070. Dzięki prostej zewnętrznej 
regulacji możliwe jest zastosowanie w różnych zakresach 
temperatur.

JUMO Microstat-M
Typ 608501

W takim przypadku tuleje 
grzewcze spełniają te 
wymagania,
Typ 603070

Regulacja
Regulacja Cyfrowe regulatory kompaktowe System automatyki Oprogramowanie Termostaty Termometry kontaktowe wskazówkowe  Serwis i wsparcie

Termostat do zabudowy  
Seria typów EM
Typ 602021
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Usługi produkcyjne Poszukują Państwo niezawodnego dostawcy komponentów / usług systemowych?
Chętnie nawiążemy z Państwem partnerską współpracę w zakresie obróbki metalu, 
produkcji podzespołów elektronicznych lub odpowiednich sensorów. Jest to bez 
znaczenia, czy będzie to współpraca w zakresie małych serii czy też produkcji 
masowej. Od projektu urządzenia aż po proces jego produkcji – oferujemy Państwu 
wszystkie rozwiązania z jednej ręki. W ścisłej współpracy z Państwa specjalistami 
nasi doświadczeni eksperci znajdą optymalne rozwiązanie dla Państwa aplikacji 
i wykonają kompletny Engineering. Ostatecznie JUMO rozwija produkty dla Państwa.
Możecie Państwo przy tym odnosić korzyści wynikające ze stosowania najnowszych 
technologii produkcji i naszego bezkompromisowego systemu zapewnienia jakości.

Podstawą zadowolenia naszych Klientów jest jakość naszych 
produktów. Doceniane są jednak również nasze posprzedażowe 
usługi serwisowe i wielozakresowe wsparcie. W dalszej części 
przedstawiamy Państwu nasze usługi dla Klientów związane  
z innowacyjnymi produktami JUMO. Możecie Państwo na nas liczyć 
– w każdym czasie i miejscu.

Wsparcie i usługi JUMO – aby wszystko działało!

Serwis & Wsparcie  
techniczne

Technika sensorów wg założeń Klienta

 � rozwój czujników temperatury, 
przetworników ciśnienia, sond 
konduktywności, elektrod pH i redox 
według Państwa wymagań,

 � wiele rozwiązań do testowania  
i sprawdzania urządzeń,

 � przejęcie kwalifikacji produktu dla  
aplikacji,

 � gospodarka materiałowa,
 � badania mechaniczne,
 � badania termiczne

 � rozwój,
 � projekt,
 � koncepcja testowania,  

gospodarka materiałowa,
 � produkcja, 

logistyka i dystrybucja,
 � serwis posprzedażowy

Podzespoły elektroniczne

 � narzędziownia,
 � technika tłoczenia i prasowania, 
 � elastyczna obróbka blach,
 � produkcja naczyń pływakowych,
 � technika spawania, łączenia i montażu,
 � obróbka powierzchni,
 � usługowe badania materiałów

Technika obróbki metalu

Informacje & Szkolenia

Nasz serwis pomoże Państwu w utrzymaniu optymalnego stanu ruchowego 
Waszych urządzeń i obiektów. W ten sposób można zapobiec awariom i przestojom. 
Wraz z osobą odpowiedzialną z Państwa strony opracujemy perspektywiczną 
koncepcję serwisową i chętnie opracujemy wymagana sprawozdania, dokumentację 
i protokoły. Jesteśmy świadomi znaczenia precyzyjnych wyników pomiarów 
i jakości regulacji w realizacji Waszych przebiegów procesowych - dlatego chętnie 
podejmiemy się profesjonalnej kalibracji urządzeń JUMO - na miejscu w Państwa 
firmie lub w naszym akredytowanym laboratorium pomiarowym temperatury 
DAkkS. Wyniki zostaną zawarte w certyfikacie kalibracji zgodnym z wymogami 
normy EN 10204.

W celu zapewnienia kompetentnego wsparcia w zakresie portfolio naszych 
produktów posiadamy na wszystkich pięciu kontynentach sieć sprzedaży, do 
której zawsze można się zwrócić z prośbą o pomoc. W zakresie doradztwa, doboru 
produktów, usług inżynierskich – także w pobliżu Państwa znajduje się kompetentny 
współpracownik lub przedstawiciel JUMO. Chętnie pomożemy Państwu także przy 
uruchomieniach. Szybkich odpowiedzi udzielamy poprzez nasze centrum wsparcia 
telefonicznego. Jeśli zachodzi konieczność usunięcia awarii na miejscu, posiadamy 
ekspresowy serwis naprawczy oraz 24-godzinny serwis części zamiennych. Tak 
tworzymy podstawy Państwa bezpieczeństwa.

Macie Państwo zamiar poprawić jakość procesów i zoptymalizować Wasze organizacje? 
Prosimy zatem skorzystać z możliwości jakie niesie oferta przedstawiona na stronie JUMO  
i partycypujcie w Know-how jednego z najbardziej uznanych na świecie producentów.  
W punkcie „Serwis & Pomoc“ można znaleźć np. naszą szeroką ofertę seminariów  
szkoleniowych. Pod hasłem „eLearning“ znaleźć można materiały video doty-
czące techniki pomiarowej i regulacyjnej, pod hasłem „Literatura“ można zna-
leźć pożyteczne materiały zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych 
praktyków. Fakt, iż w tym miejscu znaleźć można zarówno najnowsze wersje oprogra-
mowania JUMO oraz materiały techniczne dotyczące nowych i starszych produktów, 
rozumie się samo przez się.

Konserwacja & Kalibracja

Serwis produktowy
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