JUMO digiLine
Inteligentny, kompatybilny z magistralą system połączeń dla
cyfrowych czujników stosowanych w analizie cieczy

JUMO digiLine otwiera drzwi do Pr

Inteligentny, kompatybilny z magistralą system połączeń dl
JUMO digiLine jest kompatybilnym z magistralą systemem połączeń cyfrowych czujników stosowanych w analizie
cieczy, który jednocześnie oferuje funkcjonalność Plug and Play. Urządzenie pozwala na proste tworzenie sieci
sensorycznych poprzez łączenie szerokiego wachlarza czujników w różnych topologiach magistrali (liniowa, gwiazda). Do komunikacji z kolejną jednostką analizującą lub sterownikiem wykorzystywana jest jedna wspólna linia
sygnałowa. W ten sposób instalacje, w których trzeba zmierzyć kilka parametrów jednocześnie w różnych miejscach, mogą być okablowane wydajnie i szybko.
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JUMO AQUIS touch S/P
Modułowe wielokanałowe urządzenia
pomiarowe do analizy cieczy
Typ 202580, 202581

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

0011100
JUMO mTRON T
System pomiaru,
sterowania i automatyki
Typ 705000

Gotowość do pomiarów w zaledwie 3 krokach - dzięki funkcji Plug and Play
1. Podłącz czujnik

1. Podłącz czujnik

2. Czujnik jest wykrywany automatycznie

2. Czujnik jest automatycznie włączany

3. Czujnik jest podłączony i gotowy do pomiaru

3. Czujnik jest podłączony i gotowy do
pomiaru

rzemysłu 4.0

la czujników cyfrowych

Opcja podłączenia 1
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe z serii JUMO AQUIS

Pomiar różnych płynnych parametrów analitycznych za pomocą jednego systemu

touch zostały zaprojektowane specjalnie do analizy cieczy.
Idealnie nadają się jako centralna platforma do wyświetlania



i dalszego przetwarzania danych pomiarowych. Do urządzeń

Wielkości mierzone: wartość pH, temperatura,
potencjał redox, przewodność, stężenie tlenu, mętność

modułowych można podłączyć do 6 czujników JUMO digiLine, a za pomocą odpowiednich modułów wejściowych



Mierniki dezynfekcji do zastosowań przemysłowych

i interfejsów można podłączyć nawet 25 czujników. Oprócz

w przemyśle przetwórczym, spożywczym, farmaceutyc-

rejestracji wartości pomiarowych można zaimplementować

znym i wodnym

do 4 niezależnych pętli sterowania, a wartości procesowe
mogą być rejestrowane w sposób zabezpieczony przed



nego monitorowania procesu

manipulacją dzięki zintegrowanemu rejestratorowi bez
użycia papieru.



uniwersalnego systemu pomiarowego, sterującego i automa-



wymianę zużytych czujników lub krótkotrwałą wymianę

rozwiązania automatyki, a możliwość skalowania umożliwia

czujników w celu kalibracji

także indywidualne dostosowanie do konkretnego zadania.
jników JUMO digiLine.

Funkcja Plug and Play umożliwiająca podłączenie do
przetworników z serii JUMO AQUIS touch: ułatwia

tyki JUMO mTRON T. W ten sposób można wdrożyć kompletne

Zintegrowany sterownik PLC służy do integracji do 62 czu-

System modułowy: dla pojedynczych punktów pomiarowych, jak również do tworzenia sieci czujników

Opcja podłączenia 2
Dodatkowo czujniki JUMO digiLine mogą być podłączone do

Bezawaryjna cyfrowa transmisja danych dla optymal-



Elementy elektroniczne JUMO digiLine mogą być nadal
używane, gdy czujnik ulegnie zużyciu



Proste i niezawodne kalibrowanie czujników oraz kompleksowe zarządzanie punktami pomiarowymi można
z łatwością przeprowadzić na komputerze PC za
pomocą oprogramowania JUMO DSM (Digital Sensor
Management).
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JUMO digiLine: inteligentne czujni
prowadzą w kierunku Przemysłu 4
Ostatnim krokiem w rozwoju inteligentnych systemów czujników jest wprowadzenie cyfryzacji sygnałów jak
najbliżej rzeczywistego analogowego elementu czujnika, zamiast cyfryzacji sygnałów w urządzeniu pomiarowym. W rezultacie można jeszcze bardziej zminimalizować zniekształcenia sygnału na drodze od czujnika do
dalszego urządzenia pomiarowego, a nawet całkowicie im zapobiec. Wcześniej wyłącznie analogowe czujniki
stały się czujnikami inteligentnymi, które zawsze mają przy sobie najważniejsze dane techniczne. Przeniesienie
funkcji inteligentnych z oddzielnego przetwornika na czujnik otwiera wiele nowych możliwości dla operatora instalacji. Obejmują one znacznie prostszą parametryzację, kalibrację i uruchomienie. Inteligentny czujnik posiada
wszystko, co jest potrzebne, aby automatycznie udostępnić urządzeniom peryferyjnym możliwość automatycznego pobierania sygnałów pomiarowych i innych danych. Koncepcja Plug and Play, o której wiele się mówi,
stosowana już w urządzeniach powszechnego użytku, pojawiła się teraz w sektorze przemysłowym.

Czujniki JUMO z elektroniką digiLine

Wielkość
mierzona
(metoda
pomiaru)

Wartość pH

Potencjał redoks

Temperatura

Przewodność
(przewodzący)

Przewodność
(indukcyjny)

Czujnik

JUMO digiLine pH,
Typ 201021;

JUMO DigiLine Rd,
Typ 201026;

JUMO digiLine T, Typ
201085;

JUMO digiLine Ci
Typ 202760, 202761

Elektronika
JUMO digiLine,
Typ 202705

Elektronika
JUMO digiLine,
Typ 202705

Elektronika
JUMO digiLine,
Typ 202705

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

Technologia JUMO digiLine oferuje istotne korzyści w porów-

kombinowana (czujnik i elektronika połączone na stałe) oraz

naniu z innymi czujnikami cyfrowymi dostępnymi na rynku.

wersja rozdzielona (kabel pomiędzy czujnikiem a elektroniką

Układ elektroniczny można odłączać od czujników, które są

JUMO digiLine). Takie rozwiązanie ma pozytywny wpływ na

zwykle uznawane za materiały ulegające zużyciu (np. elek-

ogólną żywotność urządzenia w instalacjach o wysokim

trody pH lub redoks), tak aby można było ich użyć ponownie

poziomie emisji ciepła lub przy silnych wibracjach. Wszystkie

z nowym elementem czujnika analogowego. Takie rozwiązanie

czujniki JUMO digiLine oferują oprócz interfejsu cyfrowego

jest lepsze z punktu widzenia ochrony środowiska i eko-

możliwość podłączenia analogowego sygnału prądowego 4 do

nomii. Dla pomiaru przewodności przewidziana jest wersja

20 mA jako wyjścia wartości mierzonej.

iki
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Wielkość
mierzona
(proces
pomiaru)

Tlen (metoda
optyczna)

Zmętnienie

Wolny chlor

Chlor
całkowity

Ozon

Nadtlenek
wodoru

Kwas
nadoctowy

Czujnik

JUMO ecoLine O-DO
Typ 202613

JUMO ecoLine NTU
Typ 202670

JUMO
tecLine Cl2
Typ 202630

JUMO
tecLine TC
Typ 202631

JUMO
tecLine ClO2
i O3
Typ 202634

JUMO
JUMO
tecLine H202 tecLine PAA
Typ 202636
Typ 202636

Brom

JUMO
tecLine Br
Type 202637

Zalety cyfrowego zarządzania czujnikami (opcja kalibracji

innych producentów (wyjątek: przewodność indukcyjna), co

laboratoryjnej, przechowywanych danych czujników, danych

czyni system jeszcze bardziej elastycznym. Do magistrali

obciążenia czujników itp.) pozostają w tym wariancie. W re-

JUMO digiLine można podłączyć czujniki do pomiaru tlenu

zultacie sygnał wyjściowy 4-20 mA umożliwia integrację czu-

rozpuszczonego, mętności i parametrów dezynfekcji. Dane

jników JUMO digiLine w istniejących instalacjach i systemach

zapisane w elektronice czujników mogą być w każdej chwili

niecyfrowych. Elektronikę JUMO digiLine można łączyć jako

pobierane przez magistralę i udostępniane centralnemu sys-

oddzielne urządzenie z popularnymi czujnikami analogowymi

temowi zarządzania czujnikami.
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JUMO DSM - Cfrowe Zrządzanie Cz
Doskonałe narzędzie do konfiguracji, parametryzacji,
kalibracji i dokumentowania
 Jedno wspólne, łatwe w użyciu narzędzie programowe dla różnych czujników i wielkości pomiarowych
 Umożliwia niezawodną kalibrację w kontrolowanych warunkach w laboratorium
 Prosta analiza i płynna dokumentacja danych z czujników i punktów pomiarowych w całym cyklu życia czujnika
 Podczas kalibracji w laboratorium elektrody pH mogą być jednocześnie czyszczone i regenerowane
 Nadaje się do czujników JUMO digiLine, w których wartości pomiarowe są rejestrowane przez analogowe wyjście prądowe\

Bezproblemowa dokumentacja QA w całym
cyklu życia produktu
Konfiguracja, parametryzacja i kalibracja czujników JUMO

JUMO DSM. Czujnik musi być jedynie zamontowany w punk-

digiLine odbywa się w terenie na urządzeniu nadrzędnym di-

cie pomiarowym w późniejszym czasie. Jeśli sposób pomiaru

giLine JUMO AQUIS touch lub na komputerze PC za pomocą

na to pozwala, czujniki JUMO digiLine są fabrycznie kali-

oprogramowania JUMO DSM Sensor Management. W tym

browane przed pierwszym użyciem. Obciążenie elektrody pH

celu czujnik jest podłączany do komputera PC przez USB

lub redoks przez naprężenia termiczne i chemiczne można

i zasilany niezbędnym zasilaniem dodatkowym przez złącze

oszacować za pomocą specjalnego parametru naprężenia

USB. Wszystkie dane są zapisywane bezpośrednio w elek-

czujnika, który jest obliczany na podstawie danych pro-

tronice magistrali danej elektrody i mogą być w każdej chwili

cesowych. W tym procesie można indywidualnie określić

wyeksportowane przez magistralę JUMO digiLine. Infor-

zakres, w jakim wartość pH i temperatura są uwzględniane

macja o punkcie pomiarowym jest przechowywana w głowicy

w naprężeniu czujnika. Użytkownicy mają zatem możliwość

czujnika wraz z danymi dotyczącymi elektrody. Dzięki temu

uwzględnienia w procesie zarządzania czujnikami własnych

kalibrację przed użyciem można wygodnie przeprowadzić

wartości empirycznych, specyficznych dla danego zakładu.

w optymalnych warunkach w laboratorium za pośrednictwem

Skrócenie czasu instalacji i konserwacji
Czujniki JUMO digiLine wyróżniają się następującymi cechami*:











Specyfikacje i informacje o punkcie pomiarowym (nr TAG, itp.) zapisane w czujniku umożliwiają jednoznaczną identyfikację
i przyporządkowanie elektrody
Dane dotyczące konfiguracji, parametryzacji i kalibracji mogą być pobierane bezpośrednio z czujnika, nawet po wymianie
przetwornika
Dziennik kalibracji zapewnia przegląd historii poprzednich kalibracji
Timer kalibracji automatycznie wyświetla w urządzeniu nadrzędnym JUMO digiLine przypomnienie o kalibracjach, których
termin upływa
Liczniki cykli autoklawu, SIP i CIP umożliwiają wyciągnięcie wniosków na temat wcześniejszych obciążeń czujnika spowodowanych procedurami czyszczenia i dezynfekcji
Elektrody pH i redoks posiadają funkcję rozszerzonego monitorowania stanu - warunki procesu są analizowane w celu
oceny obciążenia czujnika

* Zakres funkcjonalny czujnika JUMO digiLine i indywidualnie zapisywane dane zależą od wielkości mierzonej
oraz typ czujnika. Szczegóły można znaleźć w karcie katalogowej danego czujnika.

zujnikami

Zarządzanie punktami pomiarowymi

Wymagana konserwacja

Czujnik
- Czyszczenie
- Regeneracja
- Kalibracja

Proces

- Sprawdzenie
- Dokumentacja

Laboratorium

W razie potrzeby wymień czujnik; nadal korzystaj
Ponownie zamontuj czujnik

z inteligentnych urządzeń elektronicznych!
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