JUMO digiLine
Sıvı analizinde kullanılan dijital sensörler için bus-uyumlu akıllı sistemler

JUMO digiLine Endüstri 4.0 kapılar
Sıvı analizinde kullanılan dijital sensörler için bus-uyumlu
JUMO Digiline, sıvı analizinde kullanılan dijital sensörler için aynı zamanda tak-çalıştır özelliği sunan bir
bus-uyumlu bağlantı sistemidir. JUMO Digiline, yıldız yada üçgen bağlı sensörlerin kolayca ağa bağlanmasını
sağlar. Değiştirilen yada yeni takılan bir sistemde iletişim için tek bir sinyal hattı yeterlidir. Bu şekilde,
tesislerde farklı lokasyonlardaki aynı anda ölçülmesi gereken çeşitli parametreler çabuk ve verimli şekilde
irtibatlanabilir.
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JUMO AQUIS touch S/P
Sıvı analizi için modüler çok kanallı
ölçüm cihazı
Type 202580, 202581

JUMO digiLine pH
Type 201021, 202705
JUMO digiLine Rd
Type 201026, 202705
JUMO digiLine T
Type 201085, 202705
JUMO digiLine Hub
Type 203590

0011100
JUMO mTRON T
Ölçüm, kontrol ve
otomasyon sistemi
Type 705000

Tak-çalıştır fonksiyonu ile kurulum yada değişim sadece 3 adımda hazır
1. Sensörü bağla

2. Otomatik sensör tanıma

1. Sensor anschließen 2. Sensor wird automatisch erkannt

3. Sensör bağlandı ve ölçüm için hazır

3. Sensor ist verlinkt und messbereit

rını açar
akıllı sistemler

Bağlantı opsiyonu 1
JUMO AQUIS touch serisi çok kanallı ölçüm cihazları

Farklı sıvı analizi parametreleri ölçümünde tek
bir sistem

özellikle sıvı analizi için tasarlanmıştır. Ölçüm verilerinin
görüntülenmesi ve daha fazla işlenmesi için merkezi bir



Parametreler: pH değeri, sıcaklık, redoks potansiyel,

platform olarak idealdirler. Modüler cihazlara 6 adede kadar

iletkenlik, oksijen konsantrasyonu, bulanıklık,

JUMO digiLine sensörü bağlanabilir ve ilgili giriş modülleri ve

dezenfeksiyon ölçümleri.

arayüzler kullanılarak 25 adede kadar sensör bağlanabilir.
4 bağımsız kontrol döngüsü tanımlanabilir ve dahili kağıtsız



kaydedicisi ile 8 kanala kadar manipülasyona karşı korumalı

Gıda, ilaç ve su endüstrisi gibi bir çok endüstriyel
uygulama.

veri kaydı gerçekleştirilebilir.


Optimum süreç izleme için hata emniyetli veri
aktarımı.

Bağlantı opsiyonu 2



hemde sensör ağı oluşturmak için.

Ayrıca JUMO digiLine sensörleri, universal ölçüm, kontrol ve
otomasyon sistemi JUMO mTRON T'ye bağlanabilir. Bu şekilde
ölçeklenebilirlik ile belirli bir göreve bireysel adaptasyon



Tak-çalıştır fonksiyonu ile JUMO AQUIS touch serileri
transmiterlere bağlantı: basit sensör değişimi ve

sağlanırken, tüm otomasyon çözümleri uygulanabilir. Bir

kalibrasyon prosedürü.

PLC entegrasyonu ile 62 adede kadar JUMO digiLine sensörü
bağlanabilir.

Modüler sistem: hem bireysel ölçüm noktaları için



DigiLine elektronik cihazlar, sensörler arızanlansa
bile kullanılmaya devam edilir.



Kıyaslamalı ölçüm noktaları yönetimi ile sensörler
için basit ve güvenilir kalibrasyon: JUMO DSM
yazılımı aracı ile PC de kullanıma uygun

İletişim
+90 216 645-5200
info.tr@ jumo.net
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JUMO digiline: Akıllı sensörler
Endüstri 4.0 a öncülük eder
Akıllı sensör sistemlerinin geliştirilmesindeki son adım, sinyalleri bir ölçüm cihazında dijitalleştirmek
yerine doğru analog sensör elemanına mümkün olduğunca yakın bir şekilde dijital sinyali tanıtmaktır.
Bu şekilde sensörden ölçüm cihazına giderken oluşabilecek sinyal bozulmaları en aza indirilebilir hatta
tamamen önlenebilir. Daha önce analog olarak kullanılan sensörler, tüm özelliklerini içerisinde taşıyan akıllı
sensörlere dönüştü. Transmiterden ayrı akıllı bir sensör, bir tesis için pek çok kolaylık sağlar. Bunlar daha
basit parametreleme, kalibrasyon ve kurulumu içerir. Akıllı sensörler, önceki ölçüm değerlerinden çevresel
etkilere kadar bir çok veriye sahiptir. Birçok cihaza eklenmiş olan ve hakkında çok konuşulan tak-çalıştır
konsepti artık endüstriyel sektöre de ulaştı.

digiLine elektroniğine sahip JUMO sensörler

Parametre

pH değeri

Redoks potansiyeli

Sıcaklık

İletkenlik (kondüktif)

İletkenlik (indüktif)

Sensör

JUMO digiLine pH
Type 201021;

JUMO digiLine Rd
Type 201026;

JUMO digiLine T
Type 201085;

JUMO digiLine Ci
Type 202760, 202761

JUMO digiLine electronics, type 202705

JUMO digiLine electronics, type 202705

JUMO digiLine electronics, type 202705

JUMO digiLine CR
Type 202762, 202763,
202764, 202765,
202766, 202768,
202769

JUMO digiLine teknolojisi, piyasadaki diğer dijital sensörlere

ayrı (sensör ve dijital ünite arasında kablo) bir versiyon

göre önemli avantajlar sunar. Elektronik ünite, sarf

olarak planlanmıştır. Bu versiyon ile yüksek seviyelerde ısı

malzemesi olarak kabul edilen sensörlerden (ör. pH veya

emisyonu veya güçlü titreşimlerin olduğu tesislerde cihazın

redoks elektrotları) ayrılabilir, böylece yeni bir sensör ile

genel hizmet ömrü üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Tüm

tekrar kullanılabilirler. Bu özellik, çevresel ve ekonomik

JUMO digiLine sensörleri, dijital arayüze ek olarak, ölçüm

açıdan iyi bir çözümdür.

İletkenlik ölçümü için hem

değeri çıkışı olarak analog 4 ... 20 mA akım sinyali seçeneği

kombine (sensör ve elektronikler sürekli olarak bağlı) hem

sunar. Dijital sensör yönetiminin avantajları (laboratuvar

Parametre

Çözünmüş
Bulanıklık
oksijen (optik)

Serbest klor

Toplam klor

Ozon

Hidrojen
peroksit

Perasetik
asit

Sensör

JUMO
JUMO
ecoLine O-DO ecoLine NTU
Type 202613 Type 202670

JUMO
tecLine Cl2
Type 202630

JUMO
tecLine TC
Type 202631

JUMO
tecLine ClO2
ve O3
Type 202634

JUMO
JUMO
tecLine H202 tecLine PAA
Type 202636 Type 202636

Brom
JUMO
tecLine Br
Type 202637

kalibrasyonu, depolanan sensör verileri ve sensör yük verileri

dezenfeksiyon ölçüm sensörleri JUMO digiLine bus sistemine

vb.) bu varyantta kalır. Sonuç olarak, 4 ... 20 mA çıkış sinyali,

bağlanabilir. Sensör elektroniklerinde depolanan veriler,

JUMO digiLine sensörlerinin dijital olmayan mevcut tesislere

istenilen zamanda bus aracılığıyla alınabilir ve bir merkezi

ve sistemlere entegre edilmesine olanak tanır. Ayrı bir ünite

sensör yönetim sistemine sunulabilir.

olarak JUMO digiLine elektroniği, sistemi daha da esnek hale
getirir ve farklı markalı analog sensörleriyle kullanılabilir
(indüktif iletkenlik hariç). Çözünmüş oksijen, bulanıklık ve
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JUMO DSM – Dijital Sensör Yönetim
Konfigürasyon, parametrelendirme,
kalibrasyon ve dökümente etme için mükemmel araç
 Farklı sensörler ve ölçüm parametreleri için kullanıcı dostu PC yazılımı
 Laboratuvarda kontrol edilen koşullar altında güvenilir kalibrasyon sağlar
 Bir sensörün tüm kullanım ömrü boyunca sensör ve ölçüm noktası verilerinin basit değerlendirilmesi ve sorunsuz
dokümantasyonu
 pH elektrotları kalibrasyon sırasında temizlenebilir yada yenilenebilir.
 •Ölçüm değerlerinin analog çıkış ile kaydedildiği JUMO digiline sensörleri için uygundur.

Tüm yaşam döngüsü boyunca sorunsuz QA
dokümantasyonu
JUMO

digiLine

sensörlerinin

konfigürasyonu,

Sonrasında sadece sensör ölçüm yapılacak noktaya

parametrelendirilmesi ve kalibrasyonu, sahada digiLine ana

yerleştirilir. Ölçüm parametresi uygun ise JUMO digiLine

cihazı JUMO AQUIS touch veya JUMO DSM Sensör Yönetimi

sensörler ilk kullanım için fabrikada önceden kalibre edilir.

yazılımı kullanılarak bir PC üzerinde gerçekleştirilir.

pH yada redoks sensörünün ısı yada kimyasal işlemler ile

Bu amaçla, sensör bilgisayara USB üzerinden bağlanır

yıpranma oranı önceki verilere göre hesaplanabilir. Bu

ve gerekli besleme ile USB arayüzü üzerinden sağlanır.

süreçte, pH değerinin ve sıcaklığın sensör yıpranmasına

Tüm veriler doğrudan ilgili elektrodun bus elektroniğinde

ne ölçüde dahil edileceği ayrı ayrı belirlenebilir. Bu sayede

saklanır ve istenen zamanda JUMO digiLine bus üzerinden

kullanıcılar, kendi tesislerine özel deneysel değerlerini

aktarılabilir. Ölçüm değeri bilgileri, elektrota özel ayrıntılarla

sensör yönetimlerine dahil etme seçeneğine sahiptir.

birlikte sensör kafasında saklanır. Bu sayede kalibrasyon
işlemi, sensör kullanılmadan önce JUMO DSM aracılığıyla
laboratuvarda optimum koşullar altında yapılabilir.

Hızlı kurulum ve onarım
JUMO digiLine sensorlerin öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir*:











Sensörde depolanan özellikler ve ölçüm noktası bilgileri (etiket bilgisi vb.), bir elektrotun net bir şekilde tanımlanmasını ve
görevini saklar.
Konfigürasyon, parametrelendirme ve kalibrasyon verileri, transmiter değiştirildikten sonra bile doğrudan sensörden
çağrılabilir.
Kalibrasyon kayıt hafızası ile önceki kalibrasyon geçmişi görüntülenebilir.
Kalibrasyon zamanlayıcısı, süresi dolan kalibrasyonlar için digiLine master cihazında otomatik olarak bir hatırlatıcı
gönderir.
Otoklav, SIP ve CIP uygulama sayaçları, temizleme ve dezenfeksiyon rutinleri nedeniyle sensör üzerinde daha önce oluşan
yıpranmalar ilgili sonuçların çıkarılmasını sağlar.
pH ve redoks elektrotları ayrıca genişletilmiş durum izleme özelliğine sahiptir - proses koşulları da burada sensör
durumunu değerlendirmek için kullanılır.

* Bir JUMO digiLine sensöründe uygulanan proseslerin kapsamı ve depolanan veriler, ölçülen büyüklüğe ve sensör tipine bağlıdır. Detaylar,
ilgili sensörün veri sayfasında bulunabilir.

mi

Ölçüm noktası yönetimi

Bakım gerekli

Sensör
- Temiz
- Yenilenme
- Kalibrasyon

Proses

- Değerlendirme
- Dökümente etme

Laboratuvar

Sensör değişikliği gerektiğinde, akıllı
Sensör değiştir

elektronikleri kullanıma devam et
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