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komponenty

Jádrem systému JUMO mTRON T je cen-
trální jednotka zpracování proměnných z až 
30 vstupně-výstupních (I/O) modulů. Jed-
notka CPU je vybavena nadřazeným komu-
nikačním rozhraním včetně funkce webového 
serveru. Pro řídicí úlohy je k dispozici PLC 
(programuje se v prostředí CoDeSys V3), 
programovatelný regulátor a funkce sledo-
vání mezních hodnot, stejně tak matematic-
ké a logické moduly.

V nabídce I/O modulů jsou mnohokanálo-
vý regulační modul, analogový vstupní mo-
dul se čtyřmi a osmi kanály, reléový modul 
ve čtyřkanálové verzi a volně konfigurova-
telné digitální I/O moduly s dvanácti kanály.

Čtyřkanálový analogový vstupní modul 
má čtyři galvanicky oddělené univerzální ana-
logové vstupy pro termočlánky, odporové tep-
loměry a normované analogové signály. Těmi 
mohou být přesně měřeny a následně digitál-
ně zpracovány nejrůznější provozní veličiny. 

Každý mnohokanálový regulační modul 
podporuje až čtyři nezávislé PID smyčky 
s rychlou dobou odezvy. Modul realizuje 
osvědčené regulační algoritmy autonomně, 
bez centrální jednotky. Systém umožňuje 
současný provoz až 120 regulačních smyček, 
a proto je vhodný i pro náročné řídicí úlohy. 

JUMO mTRON T – modulární měřicí,  
regulační a řídicí systém

Prostřednictvím volně zásuvných pozic může 
být každý regulační modul individuálně roz-
šířen o vstupy a výstupy.

Multifunkční panel umožňuje kromě vizua-
lizace komfortní obsluhu regulátoru a progra-
mátoru. Parametrizační a konfigurační pro-
středí je rozděleno podle přístupových práv 
a chráněno heslem. Speciální předností je im-
plementace registrační funkce plnohodnotné-

ho obrazovkového zapisovače včetně funk-
ce webového serveru. Pro načtení a vyhod-
nocení zaznamenaných dat jsou k dispozici 
osvědčené programy pro PC. Pomocí před-
definovaných obrazových masek je význam-

ně zkrácena doba po-
třebná pro uvedení do 
provozu.

Konfigurace hard-
waru a softwaru a ná-
vrh regulační funkce 
se vykonávají v pro-
gramu setup. V pro-
středí CoDeSys podle 
standardu IEC 61131-3 
vytvoří uživatel svůj 
vlastní program PLC. 
Celá aplikace je ulo-
žena do projektového 
souboru a díky tomu 
je zjednodušena sprá-
va a následné změny 
projektu.

Vzhledem k vysoké 
flexibilitě a uživatelsky přívětivému designu 
může být systém JUMO mTRON T jednodu-
še a pohodlně přizpůsoben jako měřicí, regu-
lační nebo automatizační systém pro požado-
vanou úlohu a používán v nejrůznějších ob-
lastech techniky.

Více informací zájemci najdou na adrese 
www.jumo.net.

(JUMO Měření a regulace s. r. o.)

Obr. 1. Měřicí a řídicí modulární systém JUMO mTRON 

Modulární měřicí a řídicí systém JUMO mTRON T využívá sběrnici založenou na Etherne-
tu a integrovaný PLC k měření, regulaci provozních veličin a vykonávání logických funk-
cí, a to také pro decentralizované automatizační úkoly. Výhodou je jednoduché, aplikač-
ně orientované a uživatelsky přívětivé konfigurační prostředí.

Nové bezpečnostní teplotní omezovače 
a hlídače teploty STB/STW JUMO před-
stavují nejnovější stav techniky a splňují 
technické a provozní požadavky v oblasti 
funkční bezpečnosti.

Použití kompaktních a volně konfigurova-
telných bezpečnostních teplotních omezovačů 
a bezpečnostních hlídačů teploty STB/STW 
může zabránit znečištění životního prostře-
dí, zničení výrobního zařízení, výrobků nebo 
zranění pracovníků. Tyto přístroje umožňují 
včasné a jisté rozpoznání poruchy a odvrácení 
jejích možných následků. Jejich primární úlo-
hou je hlídat teplotu v technologických zaří-

Bezpečnostní teplotní omezovač a hlídač teploty 
STB/STW JUMO

zeních a při poruše uvést zařízení do předem 
stanoveného bezpečného stavu. 

Přístroje jsou navrženy podle požadavků 
normy ČSN EN 14597 Přístroje pro regu-
laci teploty a teplotní omezovače pro sys-
témy tepelných zdrojů (v ní jsou také defi-
novány funkce pro zařízení kategorie STB 
a STW; přístroj STB/STW JUMO je univer-
zální a lze jej podle nastavení použít jako 
omezovač nebo hlídač). STB/STW JUMO 
splňuje požadavky na úroveň funkční bez-
pečnosti SIL 2 nebo SIL 3 (podle zapojení) 
a úroveň vlastnosti PL d. Přístroj má certi-
fikaci UL pro americký trh a schválení ně-
mecké pojišťovací společnosti GL. V katalo-

Obr. 1. Bezpečnostní teplotní omezovač a hlí-
dač teploty STB/STW JUMO


