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Automatyzacja
Innowacyjne rozwiązania spełniające najwyższe wymagania



Kontakt 
JUMO Sp. z o.o. 
ul. Korfantego 28 
53-021 Wrocław
Tel.: +48 71 339 82 39 
E-mail: Info.PL@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Droga Czytelniczko, 

Drogi Czytelniku,

Automatyzacja maszyn i urządzeń stanowi podstawę planowania 
i optymalizacji procesów produkcyjnych. Przy czym celem jest 
stałe podnoszenie jakości produktów, wydajności i efektywności 
 energetycznej.

Firma JUMO od dziesięcioleci oferuje swoje produkty                             
z dziedziny automatyki stanowiące sprawdzone rozwiązania, 
które zapewniają bezpieczne, niezawodne i rentowne eksplo-
atowanie urządzeń oraz procesów produkcyjnych.

Jak to robimy? Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wie-
dzę: Już od ponad 60 lat firma JUMO jest jednym z wio-
dących producentów w dziedzinie techniki pomiarowej  
i regulacji, a w rezultacie kompetentnym partnerem w obsza-
rze automatyzacji.

Kładziemy szczególny nacisk na ciągły rozwój, ulepszanie 
istniejących produktów i coraz bardziej ekonomiczne metody 
produkcji – bo tylko w taki sposób możemy osiągnąć najwyższy 
poziom innowacyjności.

W tej broszurze prezentujemy Państwu przegląd produktów  
i systemów firmy JUMO z dziedziny automatyzacji.

Więcej informacji na temat naszej oferty znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.jumo.net pod odpowiednim 
numerem typu/produktu.
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W dziedzinie automatyzacji JUMO oferuje spektrum dostosowanych do siebie  
produktów – od przetworników temperatury, wskaźników cyfrowych, tyrystorowych  
sterowników/przekaźników mocy poprzez kompletny system pomiarowy, regulacji  
i automatyki po oprogramowanie do wizualizacji systemu.
Poszczególne funkcje urządzeń można szybko i łatwo dostosować do różnych 
zastosowań dzięki elastycznej konfiguracji wykonywanej za pomocą programu 
Setup. W rezultacie otrzymują Państwo dopasowane pod względem kosztów  
i funkjonalności rozwiązanie do wielorakich zastosowań.

Automatyzacja
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Automatyzacja

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  
i napojów

Elektrownie

Gospodarka wodna 
i kanalizacyjna

Przemysł naftowy 
i gazowy

Piece 
przemysłowe 
i przemysł  
cieplny

Budowa urządzeń 
i maszyn



Bezpieczne, ekonomiczne i precyzyjne ustawienie sygnału czujników temperatury 
oraz innych elementów uzyskuje się dzięki zastosowaniu elektronicznych przetwor-
ników z serii JUMO dTRANS Txx. W zależności od typów przetworników mogą one 
obsługiwać różne typy czujników dzięki uniwersalnemu wejściu pomiarowemu. Na 
wyjściu wyprowadzony jest odpowiednio zlinearyzowany sygnał prądu/napięcia lub 
HART® do dalszego przetwarzania w kolejnych urządzeniach.

JUMO oferuje szeroki zakres przetworników, zarówno głowicowych, jak i naszy-
nowych, które nie zajmują dużo miejsca. Dostępne są bezprzewodowe, mobilne 
urządzenia wykorzystywane do rejestrowania wartości procesowych temperatury              
w ruchomych lub trudno dostępnych punktach pomiarowych.

Przetworniki
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Opis dTRANS T01 Ex
dTRANS T01 / HART® Ex
dTRANS T01 Junior

dTRANS T03 J
dTRANS T03 B
dTRANS T03 BU

dTRANS T05 B

Karta katalogowa 707010 707030 707050

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wejście 
Termometr oporowy

Pt100, Pt500, Pt1000 
(Junior tylko Pt100 / Pt1000), 
połączenie 2-/3-/4-przewodowe

Pt100, 
połączenie 2-/3-przewodowe

Pt100, Pt500, Pt1000, 
potencjometr oporowy, 
połączenie 2-/3-/4-przewodowe

Wejście 
Termoelement

L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C 
(Junior tylko J, K, N, S, R)

– R, S, B, J, T, E, K, N, L, U, A1, C, D, 
od 100 do +1100 mV

Wyjście od 4 do 20 mA od 4 do 20 mA,
od 0 do 10 V

od 4 do 20 mA

Dokładność ± 0,05 % ± 0,2 % ± 0,05 %

Separacja galwaniczna 3,75 kV,
2 kV,
1 kV

– 3,75 kV

Funkcje Linearyzacja wg klienta Analogowe przetwarzanie sygnału, 
możliwość cyfrowej kalibracji/kon-
figuracji

Interfejs USB, 
linearyzacja wg klienta, 
dioda kontrolna LED (czerwona /
zielona), 
zapamiętywanie min./maks. tempe-
ratury czujnika za pomocą funkcji 
wskazówki holowanej

Zgodność z NAMUR NE21 NE21 NE21

Dopuszczenia ATEX: EEx ia – –

Konfiguracja Poprzez interfejs PC, wersja  
HART® poprzez modem HART®

Poprzez interfejs PC Poprzez standardowy kabel USB bez  
zasilania pomocniczego

Zasilanie DC od 11,5 do 30 V DC od 7,5 do 30 V,
DC od 15 do 30 V (BU)

DC od 11 do 35 V

Temperatura otoczenia od –40 do +85 °C od –40 do +85 °C od –40 do +85 °C

Montaż W głowicy przyłączeniowej typu B w głowicy przyłączeniowej typu B 
lub J

W głowicy przyłączeniowej typu B

Głowicowe przetworniki pomiarowe
Głowicowe przetworniki pomiarowe z serii JUMO dTRANS są 
przeznaczone do montażu w głowicy przyłączeniowej typu B lub 
głowicy przyłączeniowej typu J. Dużą zaletą montażu w głowicy 
jest większa dokładność pomiaru dzięki przekształceniu 
wrażliwego sygnału czujnika na stabilny sygnał wyjściowy (np. 
od 4 do 20 mA lub sygnał HART®) w bezpośrednim sąsiedztwie 

czujnika.Ponadto w pełni uszczelniona obudowa elektroniki 
zapewnia większą ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
środowiskowymi. W połączeniu z termometrem oporowym 
JUMO PROCESStemp, stosowanym w technice procesowej, 
głowicowe przetworniki pomiarowe zapewniają dokładny 
pomiar temperatury procesu.



Naszynowe przetworniki pomiarowe

Opis dTRANS T01 HART® T dTRANS T02 J, PCP, 
LCD, Ex

dTRANS T03 T, TU 
dTRANS T03 TU 

dTRANS T04 dTRANS T05 T

Karta katalogowa 707010 707020 707030 707040 707050

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wejście 
Termometr  
oporowy

Pt100, Pt500, Pt1000, 
połączenie 
2-/3-/4-przewodowe

Pt100, Pt500, Pt1000, 
potencjometr, 
połączenie 
2-/3-/4-przewodowe

Pt100, 
połączenie 
2-/3-przewodowe

Pt100, Pt1000, 
potencjometr 

Pt100, Pt500, Pt1000, 
połączenie 
2-/3-/4-przewodowe 

Wejście 
Termoelement

J, K 
(inne na zamówienie)

L, J, U, T, K, E, N, S, 
R, B, D, C, 
od –10 do +10 V, 
od –20 do +20 V

– – R, S, B, J, T, E, K, N, 
L, U, A1, C, D, 
od –100 do +1100 mV

Wyjście od 4 do 20 mA od 0 (4) do 0 mA,
od 0 (2) do 10 V

od 4 do 20 mA,
od 0 do 10 V

od 0 (4) do 20 mA,
od 0 do 10 V

od 4 do 20 mA,
od 0 do 10 V

Dokładność ± 0,05 % ± 0,075 % ± 0,2 % ± 0,3 % ± 0,05 %

Separacja 
galwaniczna

2 kV 50 V 
(potrójna separacja)

– do 3,7  kV 
(dla napięcia zasila-
jącego)

1,875 kV

Funkcje Linearyzacja  
wg klienta

Uniwersalny 
przetwornik, 
linearyzacja 
wg klienta, 
wyjście typu 
Open Collector, 
wyjście alarmu

Analogowe przetwa-
rzanie sygnału, cy-
frowo kalibrowalne

Zakresy pomiarowe 
oraz wyjście 
prądu lub napięcia 
konfigurowalne 
poprzez przełącznik 
DIP-Switch, wersja 
sprzętu 
zależna od rodzaju 
czujnika

Interfejs USB, 
linearyzacja wg 
klienta, dioda 
kontrolna LED 
(czerwona/zielona), 
zapamiętanie  
min./maks. 
temperatury czujnika 
za pomocą funkcji 
wskazówki holowanej

Zgodność z NAMUR NE21

Dopuszczenia – ATEX: EEx ia – – –

Konfiguracja Poprzez modem 
HART®

Poprzez interfejs PC 
lub przyciski (wariant 
LCD)

Poprzez interfejs PC Poprzez interfejs PC 
lub przełącznik DIP-
-Switch

Poprzez standardowy 
kabel USB 
bez zasilania 
pomocniczego

Zasilanie od DC 11,5 do 30 V 
(dwuprzewodowy 
przetwornik 
pomiarowy)

DC 24 V, 
AC od 110 do 230 V 
(czteroprzewodowy 
przetwornik 
pomiarowy)

DC od 15 do  35 V 
(dwu-/trójprzewodowy 
przetwornik 
pomiarowy)

AC od 110 do 240 V, 
AC/DC od 20 do 53 V 
(czteroprzewodowy 
przetwornik 
pomiarowy)

DC od 1 do 35 V 
(dwu-/trójprzewodowy 
przetwornik 
pomiarowy)

Temperatura 
otoczenia

od –25 do +70 °C od –10 do +60 °C od –25 do +70 °C od –25 do +55 °C od –10 do +70 °C

Montaż na szynie montażowej DIN 35 mm x 7,5 mm
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Radiowy głowicowy 
przetwornik pomiarowy

Opis Wtrans B Odbiornik Wtrans T01

Karta katalogowa 707060 902931

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wejście Pt100, Pt500, Pt1000, 
potencjometr, (połączenie 
2-/3-/4-przewodowe), 
R, S, B, J, T, E, K, 
N, L, U, A1, C, D, od 
–100 do +1100 mV, 
od 0(4) do 20 mA (poprzez 
rezystor zewnętrzny)

16 kanałów odbiorczych 
(częstotliwość odbioru 
868,4 MHz)

Wyjście Transmisja radiowa na 
odległość maks. 300 m          
w terenie otwartym 
(częstotliwość radiowa 
868,4 MHz)

2 x od 4 do 20 mA / od 
0 do 10 V, 
2 x przekaźnik lub 
4 x od 4 do 20 mA/od 
0 do 10 V

Dokładność ± 0,1 %

Separacja 
galwaniczna 

> 10 kV 50 V

Funkcje Częstotliwość transmisji 
od 1 do 3600 s, 
linearyzacja  
wg klienta

Wyświetlacz LCD, 
interfejs RS-485 
(Modbus)

Zgodność z NAMUR NE21

Dopuszczenia –

Konfiguracja Poprzez interfejs PC Poprzez interfejs PC lub 
przyciski na przednim 
panelu

Zasilanie Bateria litowa 3,6 V 
(AA)

AC od 110 do 240 V, 
AC/DC od 20 do 30 V

Temperatura 
otoczenia

od –30 do +85 °C od –20 do +50 °C

Montaż W głowicy przyłączeniowej 
typu B

Na szynie  montażowej 
DIN 
35 mm x 7,5 mm

Wzmacniacz 
izolacyjny

Opis Wzmacniacz izolacyjny  
Ex-i zasilania  
i sygnału wejściowego

Karta katalogowa 707530

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wejście od 0(4) do  20 mA, 
wzmacniacz izolacyjny 
zasilania 
 lub sygnału 
wejściowego

Wyjście od 0(4) do 20 mA, 
od 0(1) do 5 V

Dokładność ± 0,1 %

Separacja 
galwaniczna

375 Vpeak

Funkcje Kompatybilność z HART®, 
aktywne/pasywne wyjście 
prądowe, 
LED dla statusu zasilania, 
szeroki zakres napięć 
zasilania

Dopuszczenia ATEX: EEx ia, 
SIL2, 
UL

Konfiguracja Poprzez przełącznik DIP-
-Switch

Zasilanie AC/DC od 24 do 230 V

Temperatura 
otoczenia

od –20 do +60 °C

Montaż Na szynie montażowej DIN 
35 mm x 7,5 mm



Wskaźniki cyfrowe umożliwiają precyzyjne lokalne wyświetlanie wartości proce-
sowych i zapewniają, że istotne dla sprawnego przebiegu produkcji wartości są                     
w zasięgu wzroku.
Zintegrowane funkcje monitorowania wartości granicznych zapewniają automa-
tyczne nadzorowanie kluczowych zmiennych procesowych.
Firma JUMO oferuje wszechstronny zakres wskaźników z serii „di”, począwszy 
od jednokanałowych małych formatów po wersje dwukanałowe z wyświetlaczem 
tekstowym i przewijanym tekstem.

Wskaźniki cyfrowe
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Cyfrowe wskaźniki i podręczne termometry

Opis di 32 
di 08

di eco di 308

Karta 
katalogowa

701530 701540 701550

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wyświetlacz 4-znakowy wyświetlacz 
segmentowy (czerwony, 
wysokość cyfr 
10/20 mm)

3-znakowy wyświetlacz 
segmentowy (czerwony, 
wysokość cyfr 13 mm)

5-znakowy wyświetlacz 
LCD  (dwuliniowy, 
wysokość cyfr 18/7 mm), 
przewijany wyświetlacz 
tekstowy ze zmianą 
kolorów

Wejście Uniwersalne wejście: 
termometr oporowy, 
termoelement, sygnał 
jednostkowy, 
od 0 do 20 mA /od 
0 do 10 V

Pt100/Pt1000/KTY2X-6, 
termoelementy 
J, L, K, 
od 0(4) do 20 mA, 
od 0 do 10 V

Do 2 kanałów  
z uniwersalnym 
wejściem: 
termometr oporowy, 
Termoelement, sygnał 
standardowy, od 
0 do 20 mA/od 0 do 10 V

Wyjście 1 lub 2 przekaźniki (3 A),
Wyjście cyfrowe

Przekaźnik (10 A) 2 przekaźniki (rozs- 
zerzalne poprzez opcjo-
nalne płytki dodatkowe)

Dokładność 0,1 % / 0,4 % 0,1 % / 0,4 % 0,1 % / 0,25 %

Separacja 
galwaniczna 

500 V (wejście pomiar- 
owe do zasilania)

Brak 500 V (wejście pomiar- 
owe do zasilania)

Funkcje Funkcja min., maks.  
i Hold, konfigurowalne 
opóźnienie włączenia  
i wyciszenie alarmu

Konfigurowalne opóź-
nienie włączenia  
i wyciszenie alarmu, 
wariant sprzętowy za-
leżny od rodzaju wejścia

Opcjonalne rozszer- 
zenie o wyjście analo-
gowe, RS485, Profibus, 
funkcje matematyczne, 
do 4 wartości granicz-
nych

Konfiguracja Poprzez interfejs PC lub 
przyciski na przednim 
panelu

Poprzez interfejs PC lub 
przyciski na przednim 
panelu

Poprzez interfejs PC 
lub przyciski na 
przednim panelu

Dopuszczenia – cULus cULus

Stopień ochrony z przodu IP65, 
z tyłu IP20

z przodu IP65, 
z tyłu IP20

z przodu IP65, 
z tyłu IP20

Zasilanie AC/DC od 20 do 53 V, 
AC od 110 do 240 V

DC 24 V, 
AC 110 V / 230 V

AC/DC od 20 do 30 V, 
AC od 110 do 240 V

Temperatura 
otoczenia

od 0 do +55 °C od 0 do +55 °C od 0 do +55 °C

Montaż W wycięciu 
tablicy sterowniczej 
48 mm x 24 mm, 
96 mm x 48 mm

W wycięciu 
tablicy sterowniczej 
76 mm x 36 mm

W wycięciu 
tablicy sterowniczej 
96 mm x 48 mm

Opis TDA-300 / TDA-3000

Karta katalogowa 702540

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD 
z datą /godziną

Wejście czujnika Pt100, 
termoelement K, J

Dokładność 0,1 %

Funkcje Rejestrator danych, 
99 / 9999 wartości 
pomiarowych, TDA-
3000 z 
interfejsem USB do 
odczytu, 
rejestracja min./maks 
wartości

Dopuszczenia –

Konfiguracja Za pomocą menu z 
przyciskami

Stopień ochrony IP67 (TDA-300), 
IP54 (TDA-3000)

Zasilanie Bateria alkaliczna 1,5 V 
(AA)

Temperatura 
otoczenia

od –20  do  +50 °C



Wszędzie tam, gdzie energia elektryczna jest przetwarzana na ciepło lub energię  
cieplną wykorzystywaną do celów przemysłowych zastosowanie znajdują tyrystorowe 
sterowniki mocy. Aby zaprojektować praktyczne, sprawdzające się na rynku produkty, 
niezbędna jest ścisła współpraca z użytkownikiem.
JUMO oferuje produkty, które umożliwiają energooszczędną, zrównoważoną  
i zorientowaną na klientów produkcję.

Przekaźniki tyrystorowe, 
Tyrystorowe sterowniki mocy
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Przekaźniki tyrystorowy

Opis  TYA 432-45 / 25, 265
 TYA 432-45 / 50, 530

 TYA 432-100 / 30, 265
 TYA 432-100 / 30, 660

 TYA 432-100 / 45, 660
 TYA 432-100 / 3, 20, 660

Karta katalogowa 709010 709020 709020

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wymiary 45 mm x 58,2 mm x 29 mm 22,5 mm x 81,7 mm x 102,6 mm 45 mm x 81,7 mm x 102,6 mm

Napięcie obciążenia  od 24 do 265 V,
 od 48 do 530 V

 od 24 do 265 V,
 od 42 do 660 V

od 42 do 660 V

Prąd obciążenia 
(maks.)

25 A,
50 A

30 A (Tu = 25 °C),
30 A (Tu = 25 °C)

45 A (Tu = 25 °C),
20 A (Tu = 25 °C)

Prąd obciążenia (min.) 150 A

Napięcie sterowania DC od 3 do 32 V DC od 4 do 32 V DC od 3 do 32 V

Maksymalne 
napięcie wsteczne

650 VS 650 VS,
1200 VS

1200 VS

Tryb pracy Przełącznik napięcia zerowego tyrystora

Separacja  
galwaniczna

Między jednostką sterującą a zasilającą poprzez transoptor, napięcie izolacji 4 kV

Temperatura 
otoczenia

od –20 do +70 °C (z uwzględnieniem krzywej obniżenia parametrów znamionowych)

Podłączenie  
elektryczne

Za pomocą zacisków śrubowych

Obudowa Noryl GFN1 PBT FR

Stopień ochrony IP20

Waga 60 g 200 g  360 g,
 380 g

Dopuszczenia cULus / CSA

Funkcje Ochrona przeciwprzepięciowa poprzez 
zintegrowany warystor, dioda LED 
do wizualizacji stanu pracy

Ze zintegrowanym radiatorem do 
montażu na szynie DIN lub za pomocą 
śrub, 1-biegunowe, z zastosowaniem 
trójfazowym z trzema przekaźnikami 
półprzewodowymi

 Ze zintegrowanym radiatorem do 
montażu na szynie DIN lub za pomocą 
śrub, 1-biegunowe, dioda LED do 
wizualizacji stanu pracy,  
z zastosowaniem trójfazowym 



Tyrystorowy sterowniki mocy

Opis TYA-201
Jednofazowy sterowniki mocy

TYA-202
Trójfazowy sterowniki mocy w układzie oszczędno-
ściowym

Karta katalogowa 709061 709062

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Prądy obciążenia 20, 32, 50, 100, 150, 200, 250 A 20, 32, 50, 100, 150, 200, 250 A

Napięcie obciążenia 24, 42, 115, 230, 400, 460, 500 V 24, 42, 115, 230, 400, 460, 500 V

Napięcie sterowania Napięcie sterowania = napięcie obciążenia Napięcie sterowania = napięcie obciążenia

Konfiguracja Setup/zasilenie z USB 
 Wyświetlacz na panelu frontowym

Setup/zasilenie z USB 
 Wyświetlacz na panelu frontowym

Tryby pracy Kąt fazowy, 
tryb impulsowy, 
sterowanie półokresowe, 
układ logiczny SSR, 
szybki układ logiczny, 
gwiazda trójkąt, 
miękki start

Tryb impulsowy, 
układ logiczny SSR, 
szybki układ logiczny, 
gwiazda trójkąt, 
miękki start

Typy obciążeń Obciążenie rezystancyjne, 
 obciążenie rezystancyjne indukcyjne, 
stosunek ciepła i zimna 1 : 16, 
obciążenie transformatora, 
promiennik podczerwieni (krótko-, średnio-     
i długofalowy)

Obciążenie rezystancyjne, 
obciążenie rezystancyjne indukcyjne, 
obciążenie transformatora, 
promiennik podczerwieni (krótko-, średnio-  
i długofalowy)

Dopuszczenia cULus cULus

Interfejsy systemu Modbus, PROFIBUS-DP Modbus, PROFIBUS-DP

Temperatura otoczenia od –20 do +70 °C od –20 do +70 °C

Pętla sterowania Regulacja U, U2 (standardowa), 
regulacja I, I2, P (opcjonalna)

Regulacja U, U2 (standardowa), 
regulacja I, I2, P (opcjonalna)

Funkcje Ograniczenie prądu Układ oszczędnościowy

Optymalizacja obciążenia sieci, 
dualne zarządzanie energią, 
funkcja „Teach-in” (wykrywanie błędów obciążenia 
częściowego), 
„R-Control” (limit rezystancji), 
inteligentny system diagnostyki, 
wykrywanie pól wirujących, 
doskonały wyświetlacz, 
„True RMS” (pomiar wartości skutecznych)

Optymalizacja obciążenia sieci, 
dualne zarządzanie energią, 
funkcja „Teach-in” (wykrywanie błędów obciążenia 
częściowego), 
„R-Control” (limit rezystancji), 
inteligentny system diagnostyki, 
wykrywanie pól wirujących, 
doskonały wyświetlacz, 
„True RMS” (pomiar wartości skutecznych)
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Przykład zastosowania

Tyrystorowe sterowniki mocy stanowią istotne elementy 
urządzeń do obróbki cieplnej. Szczególne zalety tyrysto-
rowych sterowników mocy firmy JUMO wynikają m.in.  
z zastosowania zintegrowanej wewnętrznej pętli regulacji. 
Urządzenia służą do eliminacji lub kompensacji zakłóceń 
zewnętrznych, takich jak wahania napięcia sieci i zmiany 
rezystancji obciążenia, które mogłyby mieć negatywny 
wpływ na obiekt regulacji. Różnice napięcia sieci wpływają 
na wydajność procesów, co uwidacznia się, np. poprzez 
zmiany temperatury. Jeżeli sterownik mocy jest wyposa-
żony w regulację podrzędną, istnieje możliwość wyrównania 
wahania dopływu energii bezpośrednio w sterowniku mocy,  
co zapewnia zawsze stały poziom mocy. W rezultacie 
utrzymywana jest wysoka jakość i ciągłość procesu. Rozróżnia 
się regulacje U2, I2 i P, które mają pozytywny wpływ na 
jakość sterowania. Przykładowe zastosowanie regulacji U2: 

w elementach grzejnych o stałym lub dodatnim Tk, np. NiCR, 
konstantanowych lub molibdenowych, albo w promiennikach 
podczerwieni. Przykładowe zastosowanie regulacji I2:  
w elementach grzejnych o ujemnym Tk, np. ceramicznych 
lub grafitowych. Przykładowe zastosowanie regulacji P:  
elementy grzejne SIC – dysponują one z dodatnim lub ujemnym Tk  
w zależności od temperatury i podlegają procesowi starzenia.
Tyrystorowe regulatory mocy JUMO TYA-201/JUMO TYA-202 
zapewniają znaczące korzyści dzięki zastosowaniu nieza-
wodnej i elastycznej technologii oraz wielu dostosowanych 
do potrzeb użytkownika funkcji, np. dualne zarządzanie 
energią, wykrywanie błędu obciążenia częściowego, ogra-
niczenie rezystancji.

Automatyzacja Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki i sterowniki mocy System automatyki Oprogramowanie 

Automatyzacja

Tunel podczerwony z przemyśle samochodowym

Foto: Heraeus



Modułowe rozwiązanie JUMO mTRON T wykorzystuje magistralę systemową  
Ethernet i zintegrowany sterownik PLC do wykonywania zdecentralizowanych zadań 
automatyzacji.  
Uniwersalny system pomiarowy, regulacji i automatyki łączy szeroką wiedzę na 
temat procesów zdobytą przez firmę JUMO z prostą, użyteczną i przyjazną dla 
użytkownika koncepcją konfiguracji.

System automatyki 
JUMO mTRON T
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Automatyzacja Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki i sterowniki mocy System automatyki Oprogramowanie 

Automatyzacja

System automatyki JUMO

Moduły JUMO mTRON T 
Wielokanałowy moduł 
regulacyjny

JUMO mTRON T, 
4-kanałowy moduł 
przekaźnikowy

Analogowy moduł 
wejściowy 
4-kanałowy

Analogowy moduł 
wejściowy 
8-kanałowy

Cyfrowy moduł 
wejściowy/ 
wyjściowy

Karta katalogowa 705010 705015 705020 705021 705030

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne

Wejścia/ 
wyjścia pomiarowe

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

8 wejść analogowych 
dla termometru 
oporowego 
w połączeniu 
dwuprzewodowym, 
1 wejście cyfrowe

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

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

Funkcje Uniwersalne 
wejścia analogowe dla 
termometru oporo-
wego, termoelementu 
i sygnałów standar-
dowych, 
wszystkie wejścia 
analogowe galwanicz-
nie izolowane, 
do 4 kanałów regula-
tora 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 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 automatyzacji.



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

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
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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
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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

Automatyzacja Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki i sterowniki mocy System automatyki Oprogramowanie 

Automatyzacja

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
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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

LAN
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sy
st

em
ow
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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



Oprogramowanie
JUMO oferuje intuicyjne, dedykowane do urządzeń JUMO oprogramowanie Setup do pracy  
na komputerach PC, które wspomaga użytkownika w procesie konfiguracji i parametryzacji  
urządzenia. Ułatwia również optymalizację techniki regulacji urządzeń lub procesów, a tym 
samym przyczynia się do osiągnięcia efektywności energetycznej.
Profesjonalne oprogramowanie komputerowe PCA3000 wykorzystuje się do zarządzania, 
 archiwizacji, wizualizacji i analizy historycznych danych procesowych zarejestrowanych przez 
regulatory cyfrowe lub przez system automatyki JUMO mTRON T. Oprogramowanie kompute-
rowe do wizualizacji SVS3000 umożliwia prezentację 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 
programistycznego CODESYS.
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Automatyzacja

Składniki oprogramowania PC

Program Setup

Za pomocą programu Setup wykonuje się – wygodnie na 
komputerze – projektowanie i konfigurowanie danego  
urządzenia. Zintegrowane funkcje dodatkowe pomagają  
użytkownikowi dostosować działanie urządzenia do procesu 
lub aplikacji.

 � Łatwe w obsłudze konfigurowanie, parametryzacja  
i uruchamianie

 � 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 konfiguracyjnym Setup narzędzie 
umożliwia wizualizację sygnałów analogowych i binarnych  
w czasie rzeczywistym podczas rozruchu i optymalizacji  
procesu. Wizualne przedstawienie najważniejszych da-
nych procesowych w czasie rzeczywistym jest niezwykle  
przydatne szczególnie 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

 � Losowa kontrola jakości regulacji
 � Brak konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń 

do uruchomienia obiektowego

*) 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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Oprogramowanie do analizy PCA3000
Profesjonalne oprogramowanie do analizy PCA3000 
wykorzystuje się do zarządzania, archiwizacji, wizualizacji 
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 
wyprowadzanego w różnych formatach (CSV, HTML, PDF)

Oprogramowanie do komunikacji PCA (PCC)
Oprogramowanie do komunikacji PCC optymalnie 
dostosowane 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 sieciowym, 
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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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 protokołowania poprzez tworzenie protokołów 
związanych z partią ułatwiają analizę zarchiwizowanych danych 
produkcyjnych. Dzięki wstępnie zaprogramowanym obiek-
tom graficznym można w łatwy sposób wizualizować specy-
ficzne dla systemu 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 
odwzorowania 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 PLC CODESYS V3
Środowisko programowania CODESYS, które zaimplemento-
wane jest w JUMO mTRON T, służy do tworzenia specjalizo-
wanych aplikacji sterowania automatyki procesowej. System 
programowania zgodny jest z normą IEC 61 131-3 i umożliwia 
zaimplementowania prawie wszystkich zadań automatyzacji.

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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