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Szczególnie ważne są dla nas nowe opracowania, udosko-

wymagania wobec urządzeń pomiarowych. Urządzenia dla

nalenia istniejących produktów oraz bardziej ekonomiczne

tej branży muszą charakteryzować się bezpiecznym proce-

metody produkcji, ponieważ tylko dzięki takiej strategii

sem, długotrwałą stabilnością i być niewrażliwe na słone,

można zapewnić najwyższy poziom innowacyjności. JUMO

wilgotne powietrze morskie. Oprócz słonego powietrza,

oferuje przemysłowi stoczniowemu to, co najlepsze, z dużą

urządzenia są narażone na silne wibracje, wstrząsy, ciepło,

liczbą rozwiązań dla różnych zastosowań.

zimno i kurz. GL, Det Norske lub Bureau Veritas opracowują
i weryfikują normy projektowe i materiałowe dotyczące

Niniejsza broszura zawiera przegląd produktów, które są

budowy i eksploatacji statków. Normy te zapewniają, że

dostępne dla przemysłu stoczniowego. Oczywiście z przy-

zamontowany sprzęt spełnia powyższe wymagania.

jemnością opracujemy z Państwem konkretne, indywidualnie dopasowane rozwiązania.

Zarówno w przypadku statków wycieczkowych, jak i towarowych JUMO jako niezawodny partner jest do Państwa

Więcej informacji na temat naszych produktów można

dyspozycji, pomaga we wszystkich pytaniach i zapewnia szyb-

znaleźć pod numerem określonego typu/grupy produktów

kie rozwiązania. Już od ponad 70 lat JUMO jest wiodącym

na stronie www.industry.jumo.info.

producentem systemów pomiarowych i kontrolnych, a tym
samym profesjonalnym partnerem przemysłu stoczniowego.
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Systemy grzewcze i chłodnicze
Wymienniki ciepła to urządzenia techniczne, które służą do przekazywania energii
cieplnej z jednego medium do drugiego. Zazwyczaj wymienniki ciepła wykorzystują
wodę do przekazywania ciepła. Czasami jednak można stosować inne płyny, a nawet
ciała stałe. Zazwyczaj zadaniem wymienników ciepła jest utrzymanie ciepła podczas
wentylacji lub pasywnego chłodzenia. Ponadto, wymienniki ciepła są wykorzystywane
do odzyskiwania ciepła z silników i spalin.
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Systemy grzewcze i chłodnicze
Działanie
Wymiennik ciepła pomaga w przenoszeniu ciepła z jednej

szają powierzchnię przy jednoczesnym zmniejszeniu oporu.

cieczy lub gazu do drugiej. Niektóre typy wymienników

Aby stworzyć jak najbardziej wydajne wymienniki ciepła, za-

ciepła mieszają dwie różne ciecze, ale inne zawierają stałą

zwyczaj przestrzeń między ściankami cieczy musi być zmak-

ścianę, która oddziela ciecze i zapobiega ich mieszaniu się.

symalizowana przy jednoczesnym zminimalizowaniu oporów

Ponadto dostępne są wymienniki ciepła, w których w połą-

przepływu. Czujniki temperatury i ciśnienia JUMO kontrolują

czeniu ze ścianką stosowane są tzw. lamele, które zwięk-

i monitorują proces.

JUMO DICON touch

JUMO MarineTemp

JUMO dTRANS p20

Dwukanałowy regulator procesu i programu
z rejestratorem bez papieru i ekranem dotykowym

Wkręcana sonda temperatury RTD
do zastosowań morskich

Przetwornik ciśnienia procesowego
z wyświetlaczem

Typ 703571

Typ 902850

Typ 403025

JUMO dTRANS T08
Przetwornik temperatury
Typ 707101

JUMO dTRANS S08
Przetwornik sygnałowy
i izolujący
Typ 707203
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Maszynownia
Statki generują ekstremalne obciążenia na podzespoły silników i sprężarek. Wysokie
temperatury, jakie powstają w tym procesie, powodują, że niektóre elementy mechaniczne muszą być stale monitorowane. Niezawodna technika pomiarowa JUMO umożliwia monitorowanie temperatury i ciśnienia w silnikach i sprężarkach.
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Maszynownia
Monitorowanie temperatury w silniku statku

Monitorowanie temperatury i ciśnienia w sprężarce

W maszynowni statku znajduje się zazwyczaj kilka silników Istnieją dwie ogólne zasady sprężania powietrza (lub gazu):
o różnym przeznaczeniu. Silniki główne lub napędowe są uży- sprężanie wyporowe i sprężanie dynamiczne. Niektóre ze spręwane do obracania śruby napędowej statku i poruszania go po żarek wyporowych to sprężarki tłokowe, sprężarki orbitalne
wodzie. Zazwyczaj spalają one olej napędowy lub ciężki olej (spiralne) i różne typy sprężarek rotacyjnych. Pomiar tempeopałowy, a czasami mogą przełączać się między nimi. Dostęp- ratury i ciśnienia to ważne parametry pomiarowe w sprężarce.
nych jest wiele rozwiązań napędowych dla statków motoro- Czujniki JUMO Pt100 są doskonałym wyborem dla utrzymania
wych. Obejmują one wiele silników, śmigieł i skrzyń biegów. bezpieczeństwa procesu. Sonda temperatury rozpoznaje, czy
Jedną z głównych cech wkręcanej sondy temperatury JUMO temperatura jest zbyt wysoka lub niska i daje sygnał do sysVIBROtemp jest jej wytrzymałość w wymagających sytuacjach temu sterowania, jeśli coś jest nie tak. Do pomiaru ciśnienia
montażowych. Zapewnia dokładne wartości temperatury dla wykorzystywany jest czujnik ciśnienia, taki jak membrana.
silnika i oleju smarowego, jak również dla kontroli silnika.

Sygnał mechaniczny z membrany jest następnie przekształcany na sygnał elektryczny (4 do 20 mA lub 0 do 5 V). Seria
przetworników ciśnienia JUMO MIDAS jest doskonałym wyborem do kontroli ciśnienia w sprężarce.

Pojedynczy i podwójny termostat
montowany na powierzchni
JUMO VIBROtemp

JUMO MIDAS S07 MA

Wkręcana sonda temperatury RTD
ze złączem wtykowym

Przetwornik ciśnienia

Typ 902040

Z kapilarą lub sztywną osłoną
termometryczną
Typ 605060

Typ 401021

Rezystancyjny czujnik temperatury
Z certyfikatem morskim BV
(Bureau Veritas)

Precyzyjny przełącznik ciśnienia

Typ 903564

HNSPX-Ex-1 - HNSPX-Ex-2
Seria "i" i "t"
Typ 405071
02. DIESELMOTOR

02. DIESELMOTOR

01. KOMPRESSOR
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Separator
Separator jest głównym elementem kilku wysokowydajnych

Przetwornik wody w wylocie czystego oleju mierzy opór pojem-

systemów separacji ciężkiego oleju opałowego na statku. Nie-

nościowy i sygnalizuje zmiany do jednostki sterującej. W zależ-

przetworzony olej, który jest podgrzewany do odpowiedniej

ności od zawartości wody jednostka sterująca otwiera zawór

temperatury, jest podawany w sposób ciągły do separatora,

spustowy lub wypuszcza wodę przez otwory spustowe bębna

aby zanieczyszczenia mogły zostać oczyszczone. Po separacji

podczas opróżniania szlamu.

odśrodkowej oczyszczony olej jest stale odpompowywany, podczas gdy oddzielony szlam i woda gromadzą się na obrzeżach
bębna.

JUMO heatTHERM

JUMO eTRON M

JUMO MarineTemp

Termostat do montażu na panelu

Mikrostat elektroniczny

Typ 602031

Typ 701060

Wkręcana sonda temperatury RTD
do zastosowań morskich

JUMO dTRANS T08
Przetwornik temperatury
Typ 707101

JUMO dTRANS S08
Przetwornik sygnałowy
i izolujący
Typ 707203

Typ 902850
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Zbiorniki na gaz i olej
Pomiar temperatury i poziomu w zbiornikach gazu i oleju

Pomiar ciśnienia LNG w niskich temperaturach

Skraplanie gazu może odbywać się pod ciśnieniem około

Ciśnienie wewnątrz zbiornika musi być stale monitorowane,

10 bar, przy jednoczesnym chłodzeniu medium. Ze względu

ponieważ proces skraplania jest od niego silnie uzależniony.

na obciążenie ciśnieniowe i temperaturowe materiału, zbior-

Aby monitorować ciśnienie wewnątrz zbiornika w tych eks-

niki wykonane są ze specjalnej stali nierdzewnej i izolowane

tremalnie niskich temperaturach, medium doprowadzane

od kadłuba. Zazwyczaj kuliste zbiorniki, które wynurzają się

do przetwornika ciśnienia musi zostać podgrzane do tempe-

do połowy z linii pokładu statku, służą do transportu ropy

ratury -40 °C za pomocą linii parowania. JUMO dTRANS p20

naftowej lub płynnego gazu.

doskonale radzi sobie z tym zadaniem pomiarowym.

JUMO NESOS R20 LT

JUMO dTRANS p20

JUMO NESOS R02 LS

Przetwornik poziomu za
pomocą pływaka

Przetwornik ciśnienia procesowego
z wyświetlaczem

Przełącznik pływakowy w wersji
standardowej

Typ 408320

Typ 403025

Typ 408302

Precyzyjny przełącznik ciśnienia
HNSPX-Ex-1 - HNSPX-Ex-2
Seria "i" i "t"
Typ 405071

JUMO PROCESStemp
Sonda temperatury RTD dla techniki
procesowej

Rezystancyjny czujnik
temperatury
Z certyfikatem morskim BV
(Bureau Veritas)
Typ 903564

Typ 902820
Pojedynczy i podwójny termostat natynkowy
Z kapilarą lub sztywną osłoną termometryczną
Typ 605060

01. Gas und Öl Tanker

02. Gas und Öl Tanker
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Woda i oczyszczanie ścieków
Woda ma kluczowe znaczenie na statkach. Woda musi być zawsze uzdatniana,
niezależnie od tego, czy będzie magazynowana, czy pozyskiwana bezpośrednio
z wody morskiej. Sondy JUMO do pomiaru pH, przewodności, ciśnienia i poziomu
wspierają proces, zapewniając jednocześnie stałą, wysoką jakość wody.
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Woda i oczyszczanie ścieków
Przygotowanie wody pitnej

Oczyszczanie ścieków

Jednostka odwróconej osmozy jest kluczowym elementem

W zależności od wielkości statku, ścieki są magazynowane lub

systemu odsalania służącym do przygotowania wody pitnej.

przetwarzane bezpośrednio na pokładzie. Statki, które składują

W procesie odwróconej osmozy woda morska jest przepychana

odpady, usuwają je do odpowiednich zakładów utylizacji odpa-

przez półprzepuszczalną membranę pod wysokim ciśnieniem.

dów, które są dostępne w portach. Statki, które bezpośrednio

Membrana ta działa jak filtr i przepuszcza tylko niektóre jony

oczyszczają ścieki, stosują oczyszczanie membranowe lub bio-

i cząsteczki. Ponieważ woda morska ma tak wysokie zasole-

logiczne. Poziom wody musi być monitorowany we wszystkich

nie, wymagane jest ciśnienie od 60 do 80 bar. Aby zapewnić

systemach, aby zapobiec przepełnieniu. Pomiar wartości pH

bezpieczną pracę systemu, ciśnienie przed odwróconą osmozą

i przewodności jest niezbędny do sprawdzenia jakości wody

musi być monitorowane. Oczywistym wyborem do tego zadania

przed i po uzdatnianiu wody w obu systemach. Możesz mie-

jest przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS C18 SW.

rzyć, kontrolować, rejestrować i wyświetlać wszystkie zadania
w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

JUMO MAERA S29 SW

JUMO AQUIS touch S/P

Tytanowa sonda poziomu

Modułowe wielokanałowe urządzenia pomiarowe
do analizy cieczy z wbudowanym regulatorem
i rejestratorem bez papieru

Typ 404393

Typy 202580/202581

JUMO tecLine CR

JUMO MIDAS C18 SW

Przewodzący dwuelektrodowy czujnik
konduktometryczny

Przetwornik ciśnienia wody
morskiej OEM

Typ 202924

Typ 401012

JUMO CTI-500
JUMO tecLine HD

Indukcyjny przetwornik przewodności/stężenia
i temperatury z zestykami przełączającymi

Elektroda kombinowana pH

Typ 202755

Typ 201021
JUMO tecLine Cl2
Czujnik chloru wolnego
Typ 202630
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JUMO digiLine
Inteligentny, kompatybilny z magistralą system połączeń
dla czujników cyfrowych
Dzięki JUMO digiLine JUMO prezentuje kompatybilny z magistralą system połączeń cyfrowych czujników do analizy cieczy,
który dodatkowo oferuje funkcję Plug and Play. JUMO digiLine umożliwia proste tworzenie sieci czujników poprzez łączenie szerokiej gamy czujników w różnych topologiach magistrali (liniowa, gwiazda). Pojedyncza wspólna linia sygnałowa
służy do komunikacji z następną jednostką analizującą lub sterownikiem. W ten sposób instalacje, w których trzeba
zmierzyć kilka parametrów jednocześnie w różnych miejscach, mogą być okablowane wydajnie i szybko.

Przykład systemu
0011100

0011100

1010
1010
1010

1010
1010

1010

0011100

JUMO AQUIS touch S/P
Modułowe wielokanałowe urządzenia
pomiarowe do analizy cieczy
Typy 202580/202581

JUMO digiLine pH
Typy 201021/202705
JUMO digiLine Rd
Typy 201026/202705

0011100

JUMO digiLine T
Typy 201085/202705

JUMO mTRON T

Hub JUMO DigiLine

System pomiaru, kontroli
i automatyki

Typ 203590

Typ 705000

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

2) Czujnik jest wykrywany automatycznie

3) Czujnik jest podłączony i gotowy do pomiaru
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Opcja podłączenia 1
Wielokanałowe urządzenia pomiarowe z serii JUMO AQUIS

Gospodarka wodami balastowymi

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Pomiar różnych parametrów analitycznych
cieczy za pomocą tylko jednego systemu

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



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

i dalszego przetwarzania danych pomiarowych. Do urządzeń
modułowych można podłączyć do 6 czujników digiLine, a za
pomocą odpowiednich modułów wejściowych i interfejsów



Mierniki dezynfekcji do zastosowań przemysłowych

można podłączyć nawet 25 czujników. Oprócz rejestracji

w przemyśle przetwórczym, spożywczym, farma-

wartości pomiarowych, można zaimplementować do 4 nie-

ceutycznym i wodnym

zależnych pętli sterowania i rejestrować wartości procesowe
w sposób zabezpieczony przed manipulacją dzięki zintegro-



nego monitorowania procesu

wanemu rejestratorowi bezpapierowemu.

Opcja podłączenia 2

Bezawaryjna cyfrowa transmisja danych dla optymal-



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

Czujniki JUMO digiLine mogą być również podłączone do uniwersalnego systemu pomiaru, sterowania i automatyki JUMO



Funkcja Plug and Play umożliwiająca podłączenie

mTRON T. Oznacza to, że można wdrożyć całe rozwiązania au-

do przetworników z serii JUMO AQUIS touch: ułat-

tomatyki przy czym skalowalność umożliwia również indywi-

wia wymianę zużytych czujników lub krótkotrwałą

dualne dostosowanie do konkretnego zadania. Zintegrowany

wymianę czujników w celu kalibracji

sterownik PLC służy do integracji do 62 czujników digiLine.


Elektronika digiLine może być nadal używana po
zużyciu się czujnika



Proste i niezawodne kalibrowanie czujników oraz
kompleksowe zarządzanie punktami pomiarowymi
można łatwo przeprowadzić na komputerze PC za
pomocą oprogramowania JUMO DSM (Digital Sensor
Management).
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Systemy zarządzania wodami
balastowymi
Statki wycieczkowe, duże tankowce i transportowce ładunków masowych zużywają
ogromne ilości wód balastowych. Są one często pobierane przez wody przybrzeżne
w danym regionie po tym, jak statki zrzucają ścieki lub rozładowują ładunek. Następnie woda balastowa jest odprowadzana do następnego portu, gdzie ładowane
są kolejne ładunki. Wody balastowe zawierają zazwyczaj różnorodne materiały
biologiczne, w tym rośliny, zwierzęta, wirusy i mikroorganizmy. Materiały te często zawierają nierodzime, egzotyczne gatunki, które mogą powodować rozległe
ekologiczne i ekonomiczne szkody w ekosystemach wodnych. Wiarygodne pomiary
wykonywane za pomocą produktów JUMO zapewniają wsparcie w oczyszczaniu
wód balastowych.
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Systemy zarządzania wodami balastowymi
Zarządzanie zbiornikami za pomocą czujników JUMO

lają na monitorowanie parametrów alarmowych i odrębnych

(zarówno czujników poziomu jak i temperatury) zapewnia

takich jak poziom, ciśnienie, temperatura, przepływ. System

pełny dostęp do kontroli i monitorowania w zbiornikach

steruje zaworami, pompami, siłownikami, silnikami i innymi

wszystkich typów statków i instalacji offshore. Produkty

urządzeniami zgodnie z wymaganiami. Interfejs użytkownika

02. DIESELMOTOR

JUMO mogą monitorować poziom w tankowcach, masow-

może być dostosowany do każdej aplikacji i układu prefe-

cach, statkach pasażerskich, dostawczych i platformach

rowanego przez klienta. JUMO dostarcza również czujniki

wiertniczych za pomocą czujnika ciśnienia JUMO MIDAS

przewodności i czujniki chloru do pomiaru jakości wody ba-

C18 SW. Systemy sterujące (np. JUMO mTRON T) pozwa-

lastowej.

JUMO dTRANS AS 02

Termostat natynkowy JUMO

Przetwornik/regulator dla sygnałów
standardowych i temperatury
Typ 202553

Wkręcana sonda temperatury JUMO RTD
Sonda z wtyczką zgodnie z DIN EN 175301

Model ATH.-SE
Typ 603031

Typ 902044

KOMPRESSOR
JUMO MAERA S29 SW
Tytanowa sonda poziomu
Typ 404393
JUMO tecLine Cl2
Czujnik chloru wolnego
Typ 202630
JUMO CTI-500
Indukcyjny przetwornik przewodności/stężenia
i temperatury z zestykami przełączającymi
Typ 202755

JUMO MIDAS C18 SW
Przetwornik ciśnienia
wody morskiej OEM
Typ 401012

03. Ballaststofftanks
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Ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) - trzy ściśle powiązane ze sobą podstawowe
czynności występujące w transporcie statkowym. HVAC jest również znany jako system kontroli klimatu. Dzieje się tak dlatego, że te trzy funkcje są niezbędne do utrzymania komfortu
w każdym mieszkaniu i na każdym statku. Podstawowym zastosowaniem systemu HVAC jest
regulacja temperatury, wilgotności i przepływu powietrza w celu zapewnienia, że te mierzone
wartości pozostają w normalnym zakresie. Wysokiej jakości urządzenia pomiarowe JUMO są
idealnym rozwiązaniem dla tych zastosowań.

Przemysł Stoczniowy
Systemy grzewcze i chłodnicze Maszynownia Woda i oczyszczanie ścieków Gospodarka wodami balastowymi

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Ogrzewanie ma duże znaczenie w utrzymaniu odpowiedniej

drogą powietrzną) i alergii. Ale równie ważne jest utrzyma-

temperatury, szczególnie podczas chłodniejszych warunków

nie wydajnego systemu wentylacji. Niewystarczająca wenty-

pogodowych. Istnieją dwie klasyfikacje ogrzewania: lokalne

lacja zwykle sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, takich jak

i centralne. Ten ostatni jest częściej stosowany, ponieważ

pleśń, z powodu wysokiej wilgotności. System klimatyzacji

jest bardziej ekonomiczny. Piec lub kocioł, pompa ciepła

steruje zarówno ogrzewaniem, jak i wentylacją. Alternatyw-

i grzejniki tworzą system grzewczy. Wentylacja z kolei zwią-

nie można zastosować system split lub zdalne wężownice.

zana jest z ruchem powietrza. Wentylacja jest konieczna,

Kanały wentylacyjne muszą być jednak odpowiednio czysz-

aby dwutlenek węgla mógł wydostać się na zewnątrz, a tlen

czone, ponieważ w przeciwnym razie rozwijają się w nich pa-

dostać się do środka. Proces ten zapewnia, że ludzie wdy-

togeny. Kratki powietrza powrotnego są również narażone

chają świeże powietrze. Stagnacja powietrza powoduje roz-

na działanie czynników chemicznych, mikrobiologicznych

przestrzenianie się chorób (poprzez patogeny przenoszone

i radiologicznych.

JUMO frostTHERM AT

JUMO MIDAS S07 MA

Termostat natynkowy JUMO

JUMO safetyM STB/STW

Termostat montowany na
powierzchni

Przetwornik ciśnienia

Model ATH.-SE

Typ 401021

Typ 603031

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa i monitor temperatury bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 14597,
możliwy również w wersji Ex

Typ 604100

Typy 701150, 701155

JUMO mTRON T
Układy pomiarowe, sterujące
i automatyka
Typ 705000

Wtykana rezystancyjna sonda temperatury JUMO
Z kablem przyłączeniowym
Typ 902150

JUMO NESOS R03 LS
Przełącznik pływakowy
z naczyniem referencyjnym

JUMO VIBROtemp
Wkręcana sonda temperatury RTD
ze złączem wtykowym
Typ 902040

JUMO dTRANS T08

JUMO dTRANS S08

Przetwornik temperatury

Przetwornik sygnałowy
i izolujący

Typ 707101

Typ 408303

Typ 707203
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