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Analiza cieczy ma w JUMO długą historię. Rozpoczęła się ona

Obecnie komponenty i systemy do analitycznej techniki po-

wraz z założeniem firmy i rozpoczęciem produkcji szklanych

miarowej są reprezentowane w prawie wszystkich podsek-

termometrów technicznych. Od lat 70. ubiegłego wieku wiedza

torach inżynierii wodnej i ściekowej. Na całym świecie wiele

i doświadczenie w zakresie obróbki szkła są wykorzystywane

z naszych produktów trafia do zastosowań pomiarowych pod

do produkcji czujników i części szklanych. Do dziś są one

markami naszych klientów. W związku z tym JUMO jest nieza-

niezbędne w nowej wówczas dziedzinie pomiarów elektro-

wodnym partnerem i dostawcą OEM.

chemicznych: wartości pH, potencjału redox i przewodności
elektrolitycznej.

Kładziemy duży nacisk na zapewnienie jakości produkcji
dla tak wrażliwej technologii czujników. Naszą motywacją

Zbyt lekkomyślne obchodzenie się z wodą jako zasobem

są zadowoleni klienci, których instalacje i inwestycje będą

doprowadziło do coraz większego zanieczyszczenia natu-

chronić wodę jako cenny zasób dla całej ludzkości.

ralnych zasobów wodnych. Doprowadziło to do powstania
przepisów mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wody, a także wymagań dotyczących oczyszczania

Szczegółowe informacje o naszych produktach można

i detoksykacji ścieków przemysłowych. W tym czasie przemysł

znaleźć, korzystając z podanego typu i numeru grupy produ-

i przedsiębiorstwa komunalne poszukiwały odpowiednich

któw na stronie www.jumo.net.

technologii pomiarowych i kontrolnych do określania i regulowania głównych zmiennych w analizie wody. Wcześniej było
to domeną działań laboratoryjnych. W związku z tym JUMO od
początku dostarczało renomowanym producentom urządzeń
i instalacji w nowej branży uzdatniania wody, technologii
dozowania i oczyszczania ścieków.

Spis treści
Produkcja elektrod JUMO

4

Wartość pH i pomiar redox

6

Pomiar przewodności

10

Indukcyjny pomiar przewodności

14

Cyfrowy przetwornik do indukcyjnego
i kondukcyjnego pomiaru przewodności

18

Środki dezynfekcyjne i amoniak

22

Pomiar tlenu (DO)

24

Pomiar mętności

26

Wielokanałowe urządzenia pomiarowe

28

JUMO digiLine Inteligentny, kompatybilny
z magistralą system przyłączeniowy do czujników
cyfrowych

30

Akcesoria

32

Usługi & Wsparcie

34

2

3

Produkcja elektrod JUMO
JUMO oferuje najwyższą jakość dzięki wewnętrznie opracowanym elektrodom i systemom
pomiarowym, elastyczność dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym i wieloletniemu
doświadczeniu. Możemy ocenić Twoje potrzeby i dostosować elektrody pH i redox podczas produkcji, tak aby były zoptymalizowane do Twojej aplikacji - niezależnie od tego, czy
potrzebujesz wersji szklanej czy plastikowej.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Wartość pH i pomiar redoks Konduktywność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Produkcja elektrod JUMO

Historia sukcesu elektrod pH JUMO

Bezpieczne i dokładne: elektrody JUMO pH i redox

Historia sukcesu elektrod pH JUMO jest ściśle związana

Obecnie elektrody pH są produkowane w półautomatycznych

z technologią szkła. Termometry szklane są produkowane

i w pełni zautomatyzowanych procesach produkcyjnych.

w Fuldzie od 1947 roku. W oparciu o to doświadczenie

Zapewnia to niezmiennie wysoką jakość.

w pracy ze szkłem jako materiałem, w latach 70. rozpoczęto
produkcję szklanych części do elektrod pH. Obecnie JUMO

Elektrody pH i redox JUMO są obecnie stosowane w prawie

jest jednym z największych producentów czujników elektro-

wszystkich dziedzinach przemysłu: woda pitna i basenowa,

chemicznych w Europie. Wielu klientów kupuje elektrody od

ścieki komunalne i przemysłowe, instalacje neutralizacyjne,

JUMO z logo własnej firmy umieszczonym na elektrodach.

kontrole końcowe, przemysł chemiczny, woda procesowa

Jednym z naszych atutów jest produkcja takich wersji OEM

i płucząca, technologia żywności, pomiary laboratoryjne,

i specjalnych typów konstrukcji.

biotechnologia i akwarystyka.
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Pomiar wartości
pH i redoks
Wartość pH jest wielkością najczęściej stosowaną w analizie roztworów wodnych. Jakość
produktów w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym zależy w znacznym stopniu od
utrzymania wąskiego zakresu pH. Dokładny pomiar pH pomaga zwiększyć ilość wysokiej
jakości produktów końcowych i zmniejszyć ilość niepożądanych produktów ubocznych. Dlatego powinni Państwo zaufać sprawdzonej jakości jednego z największych producentów elektrod w Europie. JUMO jest po Twojej stronie jako partner ekspertów z ponad 35-letnim
doświadczeniem w dziedzinie techniki pomiarów analitycznych. Wspólnie opracujemy idealne
rozwiązanie dla Państwa aplikacji.
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Elektrody pH i redox

Dane

Informacje ogólne

pH
mV
Oznaczenie

JUMO ecoLine
JUMO BlackLine

JUMO tecLine
JUMO tecLine HD
JUMO tecLine HY

JUMO tecLine PRO

JUMO labLine

JUMO ISFET

Karta katalogowa

201005, 201010

201020, 201021, 201022,
201025, 201026, 201027

201020, 201025

201030, 201035

201050

Cechy

• Dla zastosowań
standardowych
• Wersja szklana
i z tworzywa
sztucznego

• Do zastosowań
przemysłowych
• Dostępne również
w wersji do pracy przy
dużych obciążeniach
i wersji higienicznej
do wymagających
procesów
• Zintegrowany czujnik
temperatury (opcja
dodatkowa dla elektrody pH)

• Do zastosowań
przemysłowych
• Wysoka wytrzymałość
mechaniczna
• Z wałkiem
z tworzywa
sztucznego
• Zintegrowany czujnik
temperatury (opcja
dodatkowa dla
elektrody pH)

• Do zastosowań
laboratoryjnych

• Bez szkła
• Wysoka
wytrzymałość
mechaniczna
• Wbudowany czujnik
temperatury

Obszary
zastosowania

• Woda pitna
• Technologia
szklarniowa
• Ręczne urządzenia
pomiarowe
• Basen
• Akwarystyka
• Wody powierzchniowe

• Pomiar procesu
• Aplikacje wysokotemperaturowe
• Zawiesiny
• Galwaniczna
• Lakiery
• Ścieki
• Wysoko ultraczysta
• Woda
• Stałe zanieczyszczenie mediów
• Zastosowania higieniczne i sterylne
• Woda zasilająca kocioł

• Oczyszczanie ścieków
• Przemysł papierniczy
• Przemysł chemiczny

• Ogólne zastosowania
laboratoryjne
• Pomiary insercyjne
w żywności

–

Diafragma

• Ceramiczna
• Włókno szklane

• Ceramiczna
• Włókno szklane
• PTFE
• Perforowana
• Szczelina
pierścieniowa

• Szczelina
pierścieniowa

• Ceramiczna
• PTFE
• Włókno szklane
• Perforowana

• Ceramiczna
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Przetworniki i regulatory wartości pH, redox
i temperatury*

Dane

Informacje ogólne

pH
mV
Oznaczenie

JUMO digiLine
pH, ORP, T

JUMO ecoTRANS pH 03
Kompaktowy przetwornik
na szynę DIN

JUMO dTRANS pH 02
Przetwornik, sterownik,
urządzenie wskazujące
i rejestrator danych
w jednym urządzeniu

JUMO AQUIS 500 pH
Przetwornik i regulator
z funkcjami sterownika
wysokiej jakości

Karta katalogowa

202705

202723

202551

202560

Cechy

• Inteligentna elektronika
• Czujniki i dane procesowe
• Możliwość podłączenia do
magistrali; Plug and Play
• Wielokrotnego użytku

• Łatwe programowanie
urządzeń za pomocą
programu Setup na PC
• Przekaźnik przełączający
dla sygnału alarmowego
lub sterowania
• Idealny partner dla PLC

• Wyjątkowo kompaktowy
typ konstrukcji
• Obsługa wielojęzycznych
tekstów zwykłych
• Struktura modułowa
• Wyświetlanie zmiennej
wartości pomiarowej
• Funkcje regulacji P, PI, PD
i PID

• Obsługa wielojęzycznych
tekstów zwykłych
• Wyświetlacz graficzny
z podświetleniem
• Funkcje regulacji P, PI, PD
i PID

Obszary
zastosowania

Do uniwersalnego
zastosowania

Do uniwersalnego
zastosowania

Do uniwersalnego
zastosowania

Do uniwersalnego
zastosowania

Montaż

Odpowiednie dla elektrod z:
• Głowica wtyczki N
• Głowica wtyczki VP
(z możliwością odłączenia)

Szyna DIN

Montaż naścienny lub
w szafie sterowniczej

Montaż naścienny lub
w szafie sterowniczej

Wielkości
pomiarowe

• pH/(ORP) redoks
• Temperatura

• pH/redoks
• Temperatura

• pH/redoks/NH3
• Temperatura
• Przepływ

• pH/redoks/NH3
• Temperatura

Wyjścia

• Interfejs cyfrowy
• 1 wyjście analogowe
(opcjonalnie)

• Do 2 wyjść analogowych
• 1 przekaźnik

• Do 3 wyjść analogowych
• Do 7 przekaźników

• Do 2 wyjść analogowych
• Do 2 przekaźników

Typ ochrony

• IP66 (M12)
• IP68 (głowica wtykowa VP
na czujniku)

• IP20

• IP65

• IP67

* Patrz również "Wielokanałowe urządzenia pomiarowe" (strona 28).

Analiza Cieczy
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Artmatura*

pH
mV
Armatura przepływowa
do montażu
w rurociągach

Armatura zanurzeniowa
do montażu w otwartych
korytach, zbiornikach
i basenach

Wysuwany uchwyt
do instalacji
w zamkniętych
zbiornikach cieczy,
basenach i cysternach

Pneumatyczne mocowanie szybkowymienne
z automatycznym
czyszczeniem czujnika

Wyposażenie stałe do
instalacji w rurociągach
lub zbiornikach

Karta katalogowa

202810

202820, 202821

202822

202823

202825

Cechy

• Chroni elektrody przed
uszkodzeniem
• Zapewnia prawidłowy
przepływ czujnika
w celu uniknięcia
błędów pomiarowych

Typ 202820:
• Do 3 czujników
• Umożliwia pomiar w
różnych głębokościach
zanurzenia
Typ 202821:
• Wytrzymała
konstrukcja
• Zintegrowane dysze
natryskowe do
płukania czujników
• Wydłuża żywotność
czujnika
• Redukuje prace
konserwacyjne

• Wymiana czujników
bez przerywania
procesu
• Instalowanie
czujników o długości
wkładu 120 mm lub
225 mm

• Dla 1 czujnika
• (225 mm)
• Czyszczenie czujnika
w zintegrowanej komorze mycia bez przerywania procesu
• Z pneumatycznym pozycyjnym
sprzężeniem zwrotnym
• Może być połączony
z maszyną czyszczącą

• Służy do ochrony
i montażu elektrody
• Nadaje się do stosowania w mediach
o podwyższonych
wymaganiach higienicznych

Materiał

• PC lub PP
• PVC

Typ 202820: PP
Typ 202821: Stal nierdzewna (1.4404/”316L”)

Stal nierdzewna
(1.4571) i FPM lub PP
i FPM

Stal nierdzewna
(1.4404/”316L”) lub
PVDF

Stal nierdzewna (1.4571)

Długość
zanurzeniowa
(od przyłącza
procesowego)

–

Typ 202820:
500 do 2000 mm
Typ 202821:
500 do 2500 mm

48 do 135 mm

71 mm

5 do 90 mm

Przyłącze
procesowe

• G½ A lub gniazda
wtykowe
• Gniazdo skośne DN
20/25
• Trójnik DN 32/40/50

Typ 202820:
• Kołnierz
• Typ 202821:
• Kołnierz
• Uchwyt

• Gwint wkręcany
G¾ A
• Gwint wkręcany G1 A
• Zacisk DN 25

• Kołnierz DN50

• Szew spawalniczy
• Gwint wkręcany G¾ A
• Gniazda stożkowe
DN25/50
• Higieniczne przyłącza
procesowe: (zacisk
DN25/50, VARIVENT®
DN40/50)
• Przyłącze śrubowe
Ingold

Akcesoria

–

Typ 202820:
• Dysza czyszcząca
• Kubek nawilżający
• Typ 202821:
• Zintegrowana dysza
płucząca

–

• Montaż trójnika
• Sterownik EXmatic
460
• Zestaw zaworu
czyszczącego

–

Dane

Informacje ogólne

Oznaczenie

* Złączki nie są odpowiednie dla czujników JUMO ISFET i elektrod JUMO tecLine PRO.
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Pomiar przewodności
Przewodność elektrolityczna jest po wartości pH najczęściej mierzonym parametrem
w analizie cieczy. Pomiar przewodności odgrywa istotną rolę w wielu aplikacjach. Przykłady
obejmują odsalanie wody morskiej i monitorowanie jakości wody wysoko oczyszczonej lub
wody chłodzącej. JUMO oferuje cele pomiarowe do szerokiego zakresu zastosowań w technologii dwu- i czteroelektrodowej, a także w wykonaniu higienicznym i o dużej wytrzymałości.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Przykład zastosowania

Cele pomiarowe
z "Certyfikatem badań ASTM".
Pomiar przewodności w wodzie ultraczystej

pomiarową do pomiaru przewodności JUMO tecLine CR

Produkcja wody o wysokim stopniu czystości jest jednym

w wersji ze stali nierdzewnej lub tytanu z tzw. certyfika-

z najważniejszych procesów w przemyśle farmaceutycznym.

tem ASTM. Certyfikat wskazuje dokładnie zmierzoną stałą

Bez niej produkcja większości substancji byłaby niemożliwa,

celi, która została zmierzona w fabryce. Ta stała celi może

ponieważ jakość wody wysokooczyszczonej jest warunkiem

być wprowadzona bezpośrednio do przetwornika. Wów-

koniecznym do zapewnienia stałej, wysokiej jakości produk-

czas, cela pomiarowa jest gotowa do użycia. Oprócz nieza-

tów. Ciągły pomiar przewodności umożliwia szybkie i nieza-

wodnych czujników przewodności, aplikacje wody wysoko

wodne monitorowanie jakości wysoko oczyszczonej wody.

oczyszczonej wymagają również urządzeń pomiarowych

Pomiaru dokonuje się za pomocą czujników przewodności

i kontrolnych, które można zamontować zgodnie z wymaga-

pracujących w oparciu o metodę dwuelektrodową. Zgod-

niami na miejscu. JUMO oferuje szeroki wybór modeli w tej

nie z Farmakopeą Europejską (EP), stała celi pomiarowej

dziedzinie. Klienci najczęściej wybierają montaż panelowy

musi być certyfikowana przez jej producenta. JUMO posiada

(JUMO dTRANS CR 02), montaż w obudowie naściennej

wieloletnie doświadczenie w produkcji cel pomiarowych,

(JUMO AQUIS 500 CR) o wysokim stopniu ochrony (np. IP67)

które spełniają te wymagania. Obecnie oferujemy celę

oraz montaż na szynie DIN (JUMO ecoTRANS Lf 03).
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Przewodzące dwu- i czteroelektrodowe
konduktometryczne cele pomiarowe

Dane

Informacje ogólne

µS/cm
mS/cm
Oznaczenie

JUMO BlackLine
CR-GT, -EC, -GS, -4P

JUMO ecoLine CR-PVC

JUMO tecLine CR
i CR S01

JUMO tecLine CR-GT

JUMO tecLine CR-4P
z adapterami JUMO
PEKA

Karta katalogowa

202922, 202931

202923

202924, 202928

202925

202930

Cechy

• Kompaktowy typ
konstrukcji
• Wersja
niskobudżetowa
• Do uniwersalnego
zastosowania

• Sprawdzone wersje
do zastosowań
przemysłowych
• Opcja wykonania
z trójnikiem

• Szeroki wybór
przyłączy procesowych
• Wytrzymały typ konstrukcji
• Wersja farmaceutyczna
z certyfikatem ASTM
• Do zastosowań wysokotemperaturowych

• Wersja
przemysłowa
• Szeroki wybór
przyłączy procesowych
• Z wbudowaną sondą
temperatury

• Bardzo szeroki zakres
pomiarowy
• Możliwości CIP/SIP
• Higieniczne wykonanie
• Dołączony certyfikat
jakości

Obszary zastosowania

• Woda pitna
• Wymieniacze jonowe
i instalacje odwróconej
osmozy
• Akwarystyka
• Lekko zanieczyszczone kąpiele płuczące
i oczyszczające
• Ogólna technologia
wody

• Technologia systemów chłodzenia
i klimatyzacji
• Woda pitna i basenowa
• Przemysłowe obiegi
wody płuczącej
i technologicznej

• Woda oczyszczona
i wysoko oczyszczona
• Produkcja chipów
• Wymieniacze jonowe
i instalacje odwróconej
osmozy
• Lekko zanieczyszczona
przemysłowa woda
płucząca i technologiczna
• Ogólna technologia
wody

• Woda pitna i ścieki
• Uzdatnianie wody
użytkowej

• Procesy płukania
w przemyśle
spożywczym,
napojów, farmaceutycznym i biotechnologicznym
• Aplikacje CIP i SIP

Stała celi

K = 0,01; 0,1, 0,25 lub 1,0

K = 0.1 lub 1.0

K = 0,01; 0,1 lub 1,0

K = 1.0

K= 0.3 do 0.4

Zakresy
pomiarowe*
od
do

0.05 µS/cm ok.
0 mS/cm

1 µS/cm
15 mS/cm

0.05 μS/cm
5 mS/cm

10 μS/cm
15 mS/cm

1 µS/cm
600 mS/cm

JUMO BlackLine CR-GT:
Grafit specjalny
JUMO BlackLine CR-EC:
Stal nierdzewna (1.4571)
lub tytan
JUMO BlackLine CR-GS:
Platyna
JUMO BlackLine CR-4P:
grafitowy

Stal nierdzewna
(1.4571) lub grafit

• Stal nierdzewna
(1.4571, 1.4435
lub 1.4404)
• Tytan

Grafit

Stal nierdzewna
(1.4435)

Materiał elektrody

* Zakresy pomiarowe zależą od typu celi pomiarowej i/lub stałej celi.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
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Przetworniki i regulatory przewodności, TDS,
rezystancji i temperatury*

µS/cm
mS/cm
JUMO ecoTRANS Lf 01/02
Przetwornik i urządzenie
przełączające

JUMO ecoTRANS Lf 03
Przetwornik i urządzenie
przełączające

JUMO dTRANS CR 02
Przetwornik i regulator

JUMO AQUIS 500 CR
Przetwornik i regulator

Karta katalogowa

202731

202732

202552

202565

Cechy

• Niski koszt
• Idealny partner dla PLC
• Przyjazny dla użytkownika
program konfiguracyjny

• Zintegrowany wyświetlacz
LCD z różnymi jednostkami
wyświetlania (μs/cm,
ms/cm, kOhm × cm)
• Funkcja przełączania USP
zgodnie z USP<645>
• Dołączony certyfikat
kalibracji

• Wyjątkowo kompaktowy
typ konstrukcji
• Przetwornik, regulator,
wskaźnik i rejestrator danych w jednym
urządzeniu
• Prosta obsługa w zwykłym
tekście, dostępnych jest
wiele języków
• Konstrukcja modułowa wyświetlanie zmiennych
wartości pomiarowych
• Funkcja przełączania USP
zgodnie z USP<645>

• Obsługa wielojęzycznych
tekstów zwykłych
• Wyświetlacz graficzny
z podświetleniem
• Funkcje regulacji P, PI,
PD i PID
• Funkcja przełączania USP
zgodnie z USP<645>

Obszary zastosowania

Ogólna technologia wody

Do uniwersalnego
zastosowania

Do uniwersalnego
zastosowania

Do uniwersalnego
zastosowania

Montaż

Szyna DIN

Szyna DIN

Montaż naścienny lub
w szafie sterowniczej

Montaż naścienny lub
w szafie sterowniczej

Wielkości pomiarowe

• Przewodność
• Temperatura

• Przewodność
• Temperatura
• Rezystancja

• Przewodność
• Temperatura
• Rezystancja
• Wartość TDS

• Przewodność
• Temperatura
• Rezystancja
• Wartość TDS

Wyjścia

• 1 izolowane galwanicznie
wyjście analogowe
• 1 wyjście przekaźnikowe

• 2 wyjścia analogowe
• 1 wyjście przekaźnikowe
lub 2 wyjścia typu otwarty
kolektor

• Do 3 wyjść analogowych
• Do 7 przekaźników

• 2 wyjścia analogowe
• 2 przekaźniki z zestykiem
przełącznym

Typ ochrony

IP20

IP20

IP65

IP67

Dane

Informacje ogólne

Oznaczenie

* Patrz również "Wielokanałowe urządzenia pomiarowe" (strona 28).
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Indukcyjny pomiar
przewodności
Czujnik przewodności w instalacji CIP musi być odporny na bardzo agresywne i gorące środki
czyszczące. Musi być również przystosowany do wartości przewodności, które czasami mogą
być bardzo wysokie. Indukcyjna technika pomiarowa jest idealna do tego zastosowania,
ponieważ urządzenie pomiarowe nie ma rzeczywistego kontaktu z mierzonym materiałem.
W tym zakresie JUMO oferuje szeroki wybór indukcyjnych czujników przewodności.
Przykładami są JUMO CTI-750 z obudową ze stali nierdzewnej i higieniczny indukcyjny czujnik przewodności JUMO tecLine Ci.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Przykład zastosowania

Pomiar przewodności w czyszczeniu CIP
Czyszczenie CIP jest jedną ze standardowych metod czy-

dzięki czemu czyszczenie przebiega szybko i niezawodnie.

szczenia w zakładach produkcyjnych zarówno w przemyśle

W tym celu JUMO CTI-750 monitoruje i kontroluje stężenie

spożywczym jak i farmaceutycznym. Automatyzacja tego

środków czyszczących poprzez pomiar przewodności za

procesu czyszczenia pozwala firmom na obniżenie kosztów

pomocą indukcyjnego czujnika przewodności. Dzięki temu

i bardziej efektywną produkcję. Przetwornik przewodności

oszczędzają Państwo środki czyszczące i dużą ilość wody. Taki

JUMO CTI-750 wspomaga ten proces dokładnymi pomiarami,

wkład w zrównoważony rozwój opłaca się także Twojej firmie.

JUMO AQUIS 500 pH
Przetwornik i regulator
dla wartości pH
Typ 202560

JUMO CTI-750
Indukcyjny przetwornik przewodności
Typ 202756

JUMO tecLine HY
Elektroda
kombinowana pH

Do instalacji

Typ 201022

Ścieki

JUMO CTI-750

Woda
słodka

Kwas Zasada

Woda
wsadowa

Z instalacji
JUMO CTI-750

Indukcyjny przetwornik przewodności

Indukcyjny przetwornik
przewodności

Typ 202756

Typ 202756
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Indukcyjne czujniki przewodności*

Dane

Informacje ogólne

µS/cm
mS/cm
Oznaczenie

JUMO tecLine Ci
Higieniczny czujnik przewodności

JUMO tecLine Ci-S
Czujnik przewodności dla technologii
procesowej

JUMO ecoLine Ci
Czujnik przewodności dla technologii
wody

Karta katalogowa

202941

202942

202943

Cechy

• Higieniczna konstrukcja czujnika
• Szeroki wybór przyłączy procesowych
(złączka do rur mlecznych, zacisk,
VARIVENT®)
• Szybko reagujący wewnętrzny czujnik
temperatury
• Konstrukcja bez uszczelnień

• Szeroki wybór rozmiarów instalacji
• Różne materiały korpusu
• Dostępna jest również wersja
zanurzeniowa

• Bezobsługowy pomiar przewodności
• Kompaktowy, sprawdzony czujnik
• Różne warianty przyłączy procesowych

Obszary zastosowania

• Przemysł spożywczy (mleczarnie,
browary itp.)
• Produkcja i napełnianie napojów
bezalkoholowych
• Źródła mineralne
• Woda pitna
• Instalacje CIP i SIP
• Pomiary stężeń kwasów, ługów
i środków czyszczących

• Żywność w płynie
• Instalacje CIP i SIP
• Procesy płukania i czyszczenia

• Woda pitna i ścieki
• Kontrola rozcieńczenia soli
w chłodniach kominowych
• Zakłady odsalania wody morskiej
• Kąpiele płuczące
(instalacje galwaniczne)
• Myjnie samochodowe
• Skrubery mokre
• Stosować w mediach o niewielkim
zanieczyszczeniu chemicznym

Materiał czujnika

PEEK

PVDF

PP lub PVDF

Zakres pomiarowy

0 do 2000 mS/cm**

0 do 2000 mS/cm**

0 do 2000 mS/cm**

Dopuszczalna
temperatura medium:
Krótka obsługa

-10 do +125 °C
+150 °C (60 min, 5 bar)

-10 do +125 °C
+140 °C

-10 do +80 °C PP
(+100 °C PVDF)
+100 °C PP (+100 °C PVDF)

* Indukcyjne czujniki przewodności są przeznaczone do podłączenia do JUMO AQUIS 500 Ci lub JUMO AQUIS touch S/P.
** Zalecany obszar stosowania: od ok. 50 µS/cm.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Przetworniki/regulatory przewodności indukcyjnej,
stężenia i temperatury*

Dane

Informacje ogólne

µS/cm
mS/cm
Oznaczenie

JUMO AQUIS 500 Ci
Przetwornik i regulator do indukcyjnego pomiaru przewodności, stężenia
i temperatury

JUMO CTI-500
Indukcyjny przetwornik przewodności,
stężenia i temperatury z przełączanymi
stykami

JUMO CTI-750
Indukcyjny konduktometryczny
przetwornik stężenia i temperatury w
obudowie z tworzywa sztucznego lub
stali nierdzewnej

Karta katalogowa

202566

202755

202756

Cechy

• Obsługa wielojęzycznych tekstów
zwykłych
• Wyświetlacz graficzny
z podświetleniem
• Funkcje regulacji P, PI, PD i PID

• Obsługa za pomocą klawiatury
i programu Setup
• Możliwość aktywacji do 4 zakresów
pomiarowych i współczynników
temperatury
• Szybko reagujący czujnik temperatury

• Indywidualna linia charakterystyczna
do wyświetlania stężenia
• Łatwe w użyciu opcje programowania
z programem Setup
• Możliwość obsługi CIP i SIP

Obszary zastosowania

• Przemysł spożywczy i napojów
• Instalacje CIP i SIP
• Pomiar stężenia kwasów i zasad

• Inżynieria wodno-ściekowa
• Monitorowanie wieży chłodniczej
(kontrola rozcieńczenia soli)
• Kąpiele płuczące
(instalacje galwaniczne)
• Skrubery mokre

• Przemysł spożywczy i napojów
• Instalacje CIP i SIP
• Pomiar stężenia kwasów i zasad

Wielkości pomiarowe

• Przewodność
• Stężenie NaOH, HNO3, H2SO4, HCl
• Temperatura

• Przewodność
• Stężenie NaOH, HNO3
• Temperatura

• Przewodność
• Stężenie NaOH, HNO3
• Temperatura

Warianty

• Montaż naścienny lub panelowy

• Urządzenie kombinowane
(przetwornik cela pomiarowa
w jednym urządzeniu)
• Typ konstrukcji zdalnej (przetwornik
i cela pomiarowa połączone kablem)

• Urządzenie kombinowane
(przetwornik cela pomiarowa
w jednym urządzeniu)
• Typ konstrukcji zdalnej (przetwornik
i cela pomiarowa połączone kablem)

Montaż

Montaż naścienny lub w szafie sterowniczej

Montaż na rurze, montaż na ścianie

Montaż na rurze, montaż na ścianie

Wyjścia

• Do 2 wyjść analogowych
• Do 2 przekaźników

• 2 wyjścia
• 2 styki bezpotencjałowe

• 2 wyjścia
• 2 styki bezpotencjałowe

Typ ochrony

IP67

IP67

IP67

Materiał czujnika

Patrz czujniki

PP lub PVDF

PEEK lub PVDF

* Patrz również "Wielokanałowe urządzenia pomiarowe" (strona 28).
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Cyfrowy przetwornik do
indukcyjnego i kondukcyjnego
pomiaru przewodności
Do pomiaru przewodności można wykorzystać inteligentny system JUMO digiLine z możliwością
podłączenia do magistrali. Inteligentne czujniki JUMO digiLine CR i JUMO digiLine Ci są
dostępne w wersji kompaktowej lub jako oddzielne urządzenia. Elementy elektroniczne i czujnik
są połączone linią w wersji rozdzielnej. Dzięki temu można opanować problematyczne sytuacje
montażowe. System można zintegrować za pomocą interfejsu JUMO digiLine lub alternatywnie
za pomocą interfejsu IO-Link.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Indukcyjne czujniki przewodności

JUMO digiLine Ci ST10
Przetwornik do oddzielnego indukcyjnego czujnika
przewodności

JUMO digiLine Ci HT10
Przetwornik głowicowy z indukcyjnym czujnikiem
przewodności

Karta katalogowa

202760

202761

Obszary zastosowań
(w zależności od
czujnika)

• Ogólna technologia wody
• Źródła mineralne, woda pitna (zatwierdzenie ACS)
• Klimatyzacja i systemy chłodzenia
• Kontrola rozcieńczenia soli w chłodniach kominowych
• Myjnie samochodowe
• Odsalanie wody morskiej (dopływ)
• Kontrola wody w basenie
• Mleczarnie, browary (użycie materiałów z listy FDA)
• Produkcja i napełnianie napojów bezalkoholowych
• Produkcja żywności płynnej
• Instalacje CIP i SIP
• Procesy płukania i czyszczenia
• Pomiary stężenia (intensyfikacja) kwasów, zasad i chemikaliów czyszczących

Zasada pomiaru

Indukcyjna

Podłączenie czujnika

Wersja rozdzielna

Materiał czujnika

• PP
• PVDF
• PEEK

Zakres pomiarowy

50 µS/cm do 2000 mS/cm; pomiar stężenia w kwasach i zasadach (np. NaOH, NaCl, HCl, itp.);
indywidualna linia charakterystyki

Kompensacja
temperatury

• Liniowość
• Nieliniowy

Temperatura

Max. 150 °C (w zależności od czujnika)

Ciśnienie

Maks. 12 bar (w zależności od czujnika)

Interfejs

JUMO digiLine lub IO-Link

Dane

Informacje ogólne

Oznaczenie

Wersja kompaktowa
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Czujniki przewodności

µS/cm
mS/cm
JUMO digiLine CR ST10
Przetwornik dla oddzielnego
czujnika przewodności

JUMO digiLine CR HT10
Przetwornik głowicowy z
dwuelektrodowym czujnikiem przewodności typu EC

JUMO digiLine CR HT20
Przetwornik głowicowy z
dwuelektrodowym czujnikiem przewodności typu PVC

JUMO digiLine CR HT30
Przetwornik głowicowy z
dwuelektrodowym czujnikiem przewodności typu VA

Karta katalogowa

202762

202763

2020764

202765

Obszary zastosowań
(w zależności od
czujnika)

• Zastosowanie w wodzie
wysokooczyszczonej
• Odwrócona osmoza
• Wymieniacze jonowe
• Zastosowanie farmaceutyczne
• Procesy płukania
w przemyśle spożywczym,
napojów, farmaceutycznym
i biotechnologicznym
• Farmaceutyki
• Chemia
• Technologia żywności
• Urządzenia do czyszczenia
butelek
• Woda technologiczna

• Ogólna technologia wody
• Woda pitna, woda powierzchniowa, woda w basenie
kąpielowym
• Klimatyzacja i systemy chłodzenia
• Technologia ogrodnicza
• Akwarystyka wody morskiej i słodkiej
• Lekko zanieczyszczona przemysłowa woda płucząca
i czyszcząca, woda technologiczna
• Monitoring wody wysokooczyszczonej
• Instalacje odwróconej osmozy
• EDI (jonizacja elektrodowa)
• Wymieniacze jonowe

Zasada pomiaru

Przewodzący

Podłączenie czujnika

Wersja rozdzielna

Wersja kompaktowa

Materiał czujnika

Stal nierdzewna 1.4571;
tytan; stal nierdzewna 1.4435;
PEEK; grafit; PVDF; PPE; PS

PPE; PS

Stal nierdzewna (1.4571);
grafit

Stal nierdzewna 1.4435

Zakres pomiarowy

0.05 µS/cm do 600 mS/cm
linia charakterystyczna dostosowana do potrzeb klienta

0.1 µS/cm do 100 mS/cm linia
charakterystyczna dostosowana do potrzeb klienta

0.01 µS/cm do 15 mS/cm linia
charakterystyczna dostosowana do potrzeb klienta

0.05 µS/cm do 1 mS/cm linia
charakterystyczna specyficzna dla klienta

Kompensacja
temperatury

• Liniowość
• ASTM
• USP <645>.

Temperatura

Max. 200 °C
(w zależności od czujnika)

Maks. 60 °C

Maks. 55 °C

Maks. 200 °C

Ciśnienie

Maks. 16 bar
(w zależności od czujnika)

Maks. 6 bar

Dane

Informacje ogólne

Oznaczenie

• Zastosowanie w wodzie
wysokooczyszczonej
• Odwrócona osmoza
• Wymieniacze jonowe
• Zastosowanie farmaceutyczne

Maks. 16 bar

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Wartość pH i pomiar redoks Konduktywność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

µS/cm
mS/cm
JUMO digiLine CR HT40
Przetwornik głowicowy
z dwuelektrodowym czujnikiem przewodności Typ SL

JUMO digiLine CR HT50
Przetwornik głowicowy
z dwuelektrodowym czujnikiem przewodności Typ PK

JUMO digiLine CR HT60
Przetwornik głowicowy
z dwuelektrodowym czujnikiem przewodności Typ GT

JUMO digiLine CR HT70
Przetwornik głowicowy
z przewodzącym czteroelektrodowym czujnikiem
przewodności Typ 4P

Karta katalogowa

202766

202767

202768

202769

Obszary zastosowań
(w zależności od
czujnika)

• Zastosowanie w wodzie wysokooczyszczonej
• Odwrócona osmoza
• Wymieniacze jonowe
• Zastosowanie farmaceutyczne

• Monitorowanie wody
słodkiej
• Uzdatnianie wody
• Monitorowanie kondensatu

• Procesy płukania
w technologii żywności,
technologii napojów, technologii farmaceutycznej
i biotechnologii (np. procesy
CIP i SIP, procesy płukania
zwrotnego wymienników
jonowych, separacja faz)
• Farmaceutyka
• Chemia
• Technologia żywności
• Urządzenia do czyszczenia
butelek
• Woda technologiczna

Zasada pomiaru

Przewodzący

Podłączenie czujnika

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Materiał czujnika

Stal nierdzewna 1.4435

PVDF

• Stal nierdzewna 1.4435
• PEEK

Zakres pomiarowy

0.05 µS/cm do 1 mS/cm linia charakterystyczna dostosowana
do potrzeb klienta

10 µS/cm do 15 mS/cm linia
charakterystyczna dostosowana do potrzeb klienta

1 µS/cm do ok. 600 mS/cm
linia charakterystyczna dostosowana do potrzeb klienta

Kompensacja
temperatury

• Liniowość
• ASTM
• USP <645>.

Temperatura

Maks. 135 °C

135 °C (krótkotrwale 150 °C)

Maks. 130 °C

Max. 120 °C (krótkotrwale
140 °C)

Ciśnienie

Maks. 16 bar

Maks. 9 bar

Maks. 16 bar

Dane

Informacje ogólne

Oznaczenie
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Środki dezynfekcyjne
i amoniak
Precyzyjny i wiarygodny pomiar jest niezbędny do osiągnięcia optymalnego stężenia dezynfekcji w instalacji. To samo dotyczy monitorowania wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej.
JUMO oferuje szeroki zakres rozwiązań do pomiaru, kontroli i dokumentowania stężenia
chloru, dwutlenku chloru, ozonu, nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego, bromu i amoniaku.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Czujniki chloru całkowitego, chloru wolnego,
dwutlenku chloru, ozonu, nadtlenku wodoru,
kwasu nadoctowego i bromu

Oznaczenie

JUMO tecLine
Cl2/TC/ClO2, O3, H2O2/PAA, Br amperometryczne cele pomiarowe
pokryte membraną*

JUMO AQUIS 500 AS
Urządzenie wskazujące/regulator

Armatura przepływowa JUMO do cel
pomiarowych pokrytych membraną

Karta katalogowa

202630/31/34/36/37

202568

202810, 202811

Cechy

• Zakres pomiarowy: 0 do 50 000 mg/l**
• Wyjście prądowe z kompensacją temperatury (4 do 20mA)

• Wyświetlacz:
mg/l, ppm, pH, mV, μs/cm, itp.
• Wybór sposobu wyświetlania wizualizacji

• Armatura kombinowana i armatura
indywidualna do monitorowania dezynfekcji wody

Obszary zastosowania

Woda pitna, woda w basenach,
woda użytkowa

Do uniwersalnego zastosowania

Woda pitna, woda w basenach,
woda użytkowa

Pomiar amoniaku

Oznaczenie

Czujnik JUMO wrażliwy na amoniak*

JUMO AQUIS 500
Przetworniki/regulatory pH

Szybkozłączka JUMO do czujnika
wrażliwego na amoniak

Karta katalogowa

201040

202560

201040

Cechy

• Zakres pomiarowy: 0,01 do 999 mg/l
• Proste, bezpieczniejsze serwisowanie
dzięki wymianie modułów

• Wielojęzyczna obsługa
tekstowa - wyświetlacz graficzny
z podświetleniem
• Funkcje regulacji P, PI, PD i PID

• Ułatwia obsługę
• Przyłącze węża G1/8 A (POM)

Obszary zastosowania

Instalacje chłodnicze***

Do uniwersalnego zastosowania

Instalacje chłodnicze***

* Nadaje się również do podłączenia do wielokanałowych urządzeń pomiarowych JUMO AQUIS touch S/P, patrz strona 28/29
** Zakres pomiarowy zależy od wielkości mierzonej.
*** Monitorowanie wycieku amoniaku (np. w krytych lodowiskach lub chłodniach).
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Pomiar tlenu (DO)
Dokładny pomiar tlenu rozpuszczonego jest niezbędny do precyzyjnej kontroli zawartości
tlenu w hodowli ryb lub oczyszczalni ścieków. JUMO oferuje wysokiej jakości czujniki do
zastosowań w uzdatnianiu wody. Można wybrać pomiędzy amperometryczną i optyczną
metodą pomiaru.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Pomiar tlenu (DO)

Oznaczenie

JUMO dTRANS O2 01
Dwuprzewodowy przetwornik tlenu rozpuszczonego
z jednostką obsługową

JUMO digiLine O-DO S10
Cyfrowy czujnik optyczny dla tlenu rozpuszczonego
w roztworach wodnych

Karta katalogowa

202610

202614

Cechy

• Niezawodna kalibracja jednopunktowa
• Proste, bezpieczniejsze serwisowanie dzięki wymianie
modułów

• Funkcja samodiagnozowania

Obszary zastosowania

• Woda pitna
• Ścieki
• Przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą ryb

• Oczyszczanie wody i ścieków (np. oczyszczalnie ścieków,
hodowla ryb, akwarystyka i akwaponika)
• Wody powierzchniowe
• Uniwersytety i instytucje dydaktyczne

Zasada pomiaru

Amperometryczna

Luminescencja

Zakres pomiarowy

0 do 50 mg/l

0 do 20 mg/l lub 0 do 200 % Sat

Temperatura pracy

0 do 50°C

-5 do +50 °C

Maksymalne ciśnienie

Maks. 6 barów przy 20 °C

0 do 5 bar (względne)

Pomiar temperatury

Wyjście rezystancyjne Pt1000

NTC (22kΩ)

Kompensacja
temperatury

0 do 50°C

Automatyczna

Czas odpowiedzi

t90 < 180 s (przy 25 °C)

t90 < 60 s

Średnica

Obudowa czujnika: 40 mm

Obudowa czujnika: 20 mm
Gwint: 30 mm

Materiały mające kontakt
z medium

PVC, PC

PVC, PC

Rezystancje

–

CO2, H2S, SO2, tlenek etylenu i sterylizacja gamma

Przyłącze procesowe

Dostępne są różne mocowania montażowe

Rp 1"

Wyjście

4 do 20 mA

Analogowe: 4 do 20 mA w technologii dwuprzewodowej,
Cyfrowe: RS485 z Modbus RTU

Dane

Informacje ogólne

Pomiar tlenu (DO)

*

Nadaje się również do podłączenia do wielokanałowych urządzeń pomiarowych JUMO AQUIS touch S/P, patrz strona 28/29
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Pomiar mętności
Pomiar mętności zgodnie z DIN EN ISO 7027 jest sprawdzoną metodą monitorowania wody
o niskim i średnim poziomie zmętnienia. Zasada pomiaru oparta jest na pomiarze światła
podczerwonego zgodnie z metodą światła rozproszonego pod kątem 90°. Pomiar światła
o długości fali 880 nm i szeroki zakres pomiarowy od 0 do 4000 NTU pozwalają na zastosowanie czujnika w takich dziedzinach jak hodowla ryb, monitoring wody i kontrola ścieków.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

JUMO ecoLine NTU czujnik optyczny do pomiaru mętności

Karta katalogowa

202670

Cechy

Wytrzymały czujnik, nie wymaga konserwacji,
a dane/historia kalibracji są zapisywane w elektronice czujnika

Obszary zastosowania

• Oczyszczalnie ścieków komunalnych
i przemysłowych
• Ochrona wód
• Przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą ryb
• Instalacje technologiczne

Zasada pomiaru

Pomiar w podczerwieni (880 nm) z wykorzystaniem zasady światła rozproszonego pod kątem 90°
(zgodnie z normą DIN EN ISO 7027)

Zakresy pomiarowe

4 zakresy pomiarowe
• 0 do 50 NTU
• 0 do 200 NTU
• 0 do 1000 NTU
• 0 do 4000 NTU

Rozdzielczość

0.01 do 1 NTU (w zależności od ustawionego
zakresu pomiarowego)

Błąd pomiarowy

< 5 % wyświetlanej wartości pomiarowej

Czujnik temperatury

Zintegrowany NTC
(ujemny współczynnik temperaturowy)

Temperatura pracy

0 do 50°C

Interfejs

RS485

Napięcie zasilania

DC 5 do 12V

Wymiary

Średnica: 27 mm, długość ok. 170 mm

Materiał

PVC

Maks. ciśnienie

5 bar

Typ ochrony

IP68

Informacje ogólne

Oznaczenie

Oznaczenie

JUMO AQUIS 500 RS
Urządzenie wskazujące i regulator
dla czujników cyfrowych z protokołem
Modbus

Karta katalogowa

202569

Cechy

• Obsługa wielojęzycznych tekstów
zwykłych
• Wyświetlacz graficzny
z podświetleniem
• Funkcje regulacji P, PI, PD i PID
• Funkcja przełączania USP zgodnie
z USP<645>

Obszary zastosowania

Do uniwersalnego zastosowania

Montaż

Montaż naścienny lub w szafie sterowniczej

Wielkości pomiarowe

• Tlen rozpuszczony w połączeniu
z czujnikami zgodnie z kartą
katalogową 202614
• Wolny chlor w połączeniu z czujnikami zgodnie z kartą katalogową
202630
• Chlor całkowity w połączeniu z czujnikami zgodnie z kartą katalogową
202631
• Dwutlenek chloru oraz ozon
w połączeniu z czujnikami zgodnie z
kartą katalogową 202634
• Nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy
w połączeniu z czujnikami zgodnie z
kartą katalogową 202636
• Brom w połączeniu z czujnikami
zgodnie z kartą katalogową 202637
• Mętność w połączeniu z czujnikami
zgodnie z kartą katalogową 202670

Wejścia

• 2 wyjścia analogowe
• 2 wyjścia przełączające

Wyjścia

• 1 interfejs cyfrowy
• 1 analogowe wejście temperatury
• 1 wejście cyfrowe

Typ ochrony

IP67

Dane

Dane

Informacje ogólne

Pomiar mętności (NTU)
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Wielokanałowe urządzenia
pomiarowe
Pomiar - wyświetlanie - sterowanie - rejestrowanie Są to pojęcia, które od dziesięcioleci są
ściśle związane z marką JUMO. Te 4 zadania zostały połączone w jedną, innowacyjną serię
urządzeń dla przyszłego globalnego rynku analizy cieczy: JUMO AQUIS touch.

pH

μS/cm

ppm

mV

l/min

°C

MΩ - cm

mS/cm

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność

Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

Oznaczenie

JUMO AQUIS touch P

JUMO AQUIS touch S

Karta katalogowa

202580

202581

Cechy

• 3.5" ekran dotykowy
• 10 wejść i wyjść w ramach pakietu podstawowego
• 7 gniazd dla modułów wejściowych i wyjściowych

• ekran dotykowy 5,5"
• 14 wejść i wyjść w ramach pakietu podstawowego
• 13 gniazd dla modułów wejściowych i wyjściowych

• Struktura modułowa
• Ekran procesowy dostosowany do potrzeb klienta
• Monitor danych, funkcja nagrywania
• Przeglądarka internetowa z wizualizacją online
• Funkcje timera
• Funkcje matematyczno-logiczne
• Program Setup, oprogramowanie do oceny PCA (PCA3000), oprogramowanie komunikacyjne PCA (PCC)
• Procedury kalibracji, dzienniki kalibracji, zegary kalibracyjne
• Dodatkowo można podłączyć do 6 czujników JUMO digiLine
Obszary zastosowania

• Do uniwersalnego zastosowania
• Inżynieria wodno-ściekowa
• Przemysł spożywczy i napojów (CIP/SIP)
• Farmaceutyki i biotechnologia (USP, ASTM)
• Technologia wody pitnej, odsalanie wody morskiej
• Technologia procesowa (kąpiele płuczące, instalacje galwaniczne, sterowanie wieżami chłodniczymi,
płuczki gazowe/powietrzne)
• Technologia basenowa

Montaż

Montaż w szafie sterowniczej (wymiary frontu 96 × 96 mm)

Wielkości pomiarowe

• Wartość pH, potencjał redox, NH3
• Przewodność elektrolityczna (konduktancyjna)
• Przewodność elektrolityczna (indukcyjna)
• Stężenie kwasu i zasad
• Rezystancja (MOhm × cm; kOhm × cm)
• Wartość TDS (ppm)
• Temperatura (Pt100, Pt1000, NTC, PTC)
• Przepływ (wejście impulsowe)
• Wolny chlor, chlor całkowity, dwutlenek chloru, ozon, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy
• Uniwersalne wejścia poprzez standardowy sygnał (0 do 20mA; 4 do 20mA lub 0 do 10V) dla różnych wielkości pomiarowych

Typ ochrony

IP66 (od frontu)

Interfejsy

Ethernet, USB host, USB device (setup), RS422/RS485 z protokołem Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET

Dopuszczenia

cULus, DNVGL

Dane

Informacje ogólne

Wielokanałowe urządzenia pomiarowe

Obudowa do montażu naściennego

IP67

cULus
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JUMO digiLine
Inteligentny, kompatybilny z magistralą system połączeń
dla czujników cyfrowych
JUMO digiLine to kompatybilny z magistralą system połączeń dla cyfrowych czujników stosowanych w analizie cieczy,
który oferuje również funkcję Plug and Play. JUMO digiLine umożliwia proste tworzenie sieci czujników, w których można
połączyć wiele różnych czujników w różnych topologiach magistrali (liniowa, gwiaździsta). Pojedyncza wspólna linia
sygnałowa służy do komunikacji z kolejnym urządzeniem pomiarowym lub sterownikiem. W ten sposób można sprawnie
i szybko okablować instalacje, w których konieczne jest jednoczesne mierzenie kilku parametrów w różnych miejscach.

Przykład systemu
0011100

0011100

1010
1010
1010

1010
1010

1010

0011100

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 pomiarów, sterowania i automatyki
Typ 705000

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

1. Podłącz czujnik

2) Czujnik jest wykrywany automatycznie

2. czujnik jest wykrywany automatycznie

3) Czujnik jest podłączony i gotowy do pomiaru

3. Czujnik jest podłączony i gotowy do
pomiaru

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe JUMO digiLine Akcesoria

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, farmaceuty-

rejestracji wartości pomiarowych można zaimplementować

cznym 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 pomiaru, sterowania i automa-



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

tyki JUMO mTRON T. Oznacza to, że można wdrażać całe

wymianę zużytych czujników lub krótkotrwałą wymianę

rozwiązania automatyki, a skalowalność umożliwia także

czujników w celu kalibracji

indywidualne dostosowanie do konkretnego zadania. Zintegrowany sterownik PLC służy do integracji do 62 czujników

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

Opcja podłączenia 2
Czujniki JUMO digiLine mogą być również podłączone do

Bezawaryjna cyfrowa transmisja danych dla optymal-



JUMO digiLine.

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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Akcesoria
Przydatna pomoc przy uruchamianiu, kalibracji i konserwacji punktów pomiarowych pH,
redox i przewodności, technicznych roztworów buforowych i przewodów przyłączeniowych:
JUMO oferuje szeroką gamę sprawdzonych produktów.

Analiza Cieczy
Produkcja elektrod Pomiar wartości pH i redoks Przewodność Dezynfekcja i amoniak Tlen Mętność
Wielokanałowe urządzenia pomiaroweJUMO DigiLineAkcesoria

Dane

Informacje ogólne

Akcesoria do analizy cieczy

Oznaczenie

Kable, złącza i gniazda
do pomiarów pH, redox
i przewodności

Bufory techniczne i roztwory czyszczące

Konwerter impedancji
dla elektrod pH i redox

Symulatory i adaptery kalibracyjne do
pomiarów pH, redox i
przewodności

Urządzenie ręczne

Karta katalogowa

202990

202950

202995

202711

202710

Cechy

• Wstępnie zmontowane, wysokiej jakości
przewody łączące
• Najwyższy możliwy typ
ochrony przy montażu
fabrycznym
• Dostępny szeroki
wybór specjalnych
złączy/gniazd
• Wersje dostosowane
do potrzeb klienta

• Roztwory buforowe
pH zgodnie
z DIN 19267
• Roztwory do badań
redoks zgodnie
z ASTM D 1498
• Roztwory wzorcowe
dla przewodnictwa
mogą być śledzone
przez PTB i NIST.
• Środek do czyszczenia
membran i elektrod

• Niezależność od sieci
i stabilizacja sygnału
• Możliwość
późniejszego
montażu
• Pozwala na dłuższe
odcinki przewodu

• Symuluje czujnik
pH/redox lub czujnik
przewodności
w aplikacji
• Ułatwia rozruch
maszyn na sucho

• Kompaktowy
typ konstrukcji
• Wartość min./maks
• Funkcja pamięci
i wstrzymania
• Łatwa w obsłudze
klawiatura membranowa
• Łatwy do odczytania
wyświetlacz LCD

Obszary
zastosowania

• Do stosowania
z czujnikami elektrochemicznymi

• Do kalibracji elektrod
pH/redox i cel konduktometrycznych

• Przetwarza wysokoimpedancyjny sygnał
elektrody pH

• Do uruchamiania,
kalibracji i kontroli
punktów pomiarowych pH, redox
i przewodności
• Do testowania
przewodów
połączeniowych
i rozwiązywania problemów

• Ogólny monitoring
wody
• Akwarystyka
• Hodowla ryb

Montaż

–

–

–

–

• Ręczne urządzenie
pomiarowe

Wielkości
pomiarowe

–

–

–

–

• pH/redoks
• Temperatura
• Przewodność

Wyjścia

–

–

–

–

• Urządzenie
wskazujące

Typ ochrony

–

–

–

–

• IP65
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PR 20022 PL/V7

Zdjęcia: Fotostudio Merz-Tricot za uprzejmą zgodą Brauerei Bischoff w Winnweiler i Kläranlage Gläserzell,Christ-Pharma & Life Science GmbH

