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Systeem bus
uitbreiding

Branche oplossing voor de
vleesverwerkende industrie
Bedienen, besturen, visualiseren, en registreren met
het modulaire automatiseringssysteem JUMO mTRON T
Sinds de succesvolle lancering van het meet-, regel- en automatiseringssysteem - JUMO mTRON T- in 2012, zijn de meest
uiteenlopende applicaties gerealiseerd in vele verschillende branches – van machinebouw tot aan de voedings- en
genotmiddelenbranche. Hieruit blijkt hoe eenvoudig het is bestaande applicaties te optimaliseren door toepassing van het
modulaire systeem. JUMO mTRON T is vanaf nu ook uitgerust voor de speciale eisen die gelden binnen de vleesverwerkende
industrie.
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Onze wens is de flexibiliteit van een PLC en een gebruikersvriendelijk te
configureren regelsysteem. Met deze branche oplossing, demonstreren wij u onze
uitgebreide know-how op het gebied van besturen en regelen van rijpen, koken,
roken en klimaatkamertoepassingen voor de vleesverwerkende industrie
Joris Lit, Product Specialist Automatisering

