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IO-Link sensoren voor (fris)drank
vul installaties
Schoon - veilig - betrouwbaar
Als internationale producent van afvul- en verpakkingsinstallaties voor de (fris)dranken, voedingsmiddelen en non-food
industrie neemt de KHS GmbH een leidende positie in de markt in. Op vijf Duitse locaties ontwikkelt en vervaardigt KHS het
totale portfolio aan afvul- en verpakkingsmachines. Bijzondere topprestaties, maar ook oplossingen voor kleinere emissieprestaties bevinden zich in de aanbiedingsfase. In (fris)drank vulinstallaties van KHS kunnen bijvoorbeeld meer dan 80.000
PET flessen of 2.000 gastronomische vaatjes per uur worden verwerkt.
Voor de drukmeting vertrouwt KHS al
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Bijzonder belangrijk bij inzet in (fris)

hoogste proces zekerheid.

Sensoren kunnen aanzienlijk eenvou-

drank vul installaties is natuurlijk een hy-

De combinatie van IO-Link sensoren en

diger verwisseld worden, machines en

giënisch veilig aansluitstuk. Hier beveelt

het PEKA adaptersysteem garanderen bij

installaties kunnen sneller in gebruik ge-

JUMO het JUMO PEKA procesaanslui-

KHS GmbH het hoogste niveau op het ge-

nomen worden. Daarnaast kan aanzien-

ting adaptersysteem aan. Het modulaire

bied van zekerheid en flexibiliteit.

lijk bespaart worden op de kosten voor

adaptersysteem is voor allerlei meetin-

bekabeling.
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Goed om te weten:

Deze punten hebben ook de verantwoor-

scala aan proces aansluit adapters. Het

IO-Link is een toekomstgericht com-
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respectievelijke meetinstrument is veelal

municatiesysteem voor verbinding
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JUMO dTRANS T1000
Temperatuursensor
Type 902915

De standaardisering omvat zowel de
elektrische aansluitgegevens alsmede een digitaal communicatie proto-

gens geregistreerd en verwerkt.
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JUMO dTRANS p35
Druksensor
Type 402058
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