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Droga Czytelniczko,
Drogi Czytelniku,
„Woda jest przyjaznym żywiołem dla kogoś, kto jest z nią

Rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksplo-

obeznany i umie sobie z nią dawać radę.“.

atacji oraz aspekty ekologiczne i ekonomiczne odgrywają

Johann Wolfgang von Goethe

równie ważną rolę jak tendencja do zerowej utraty wody
(ZLD - Zero Liquid Discharge).

Woda jest najważniejszym elementem niezbędnym do życia
na ziemi. Wiele cech cząsteczki H2O jest unikalnych i nie do

Oprócz sprawdzonych produktów, niniejsza broszura za-

końca wyjaśnionych przez naukę. Chociaż dopiero w ostatnich

wiera również innowacyjne urządzenia, takie jak cyfrowe

latach coraz więcej uwagi poświęca się jej cennym zasobom -

czujniki analityczne z rodziny digiLine JUMO. Od cyfrowej

woda nazywana jest również „ropą naftową XXI wieku” - jest

sieci czujników po łatwy dostęp do kompletnych punktów

ona dla ludzkości niezbędna od samego początku jej istnienia.

pomiarowych z internetu, JUMO wyznacza standardy wyposażenia najnowocześniejszych instalacji w wielu sektorach

Z wodą spotykamy się praktycznie we wszystkich dziedzinach

przemysłu wodno-ściekowego. Kompletne rozwiązania

naszego codziennego życia. Na przykład, używana jest jako

w zakresie sterowania i regulacji można zrealizować za

środek spożywczy, rozpuszczalnik, środek czyszczący, pro-

pomocą systemu JUMO mTRON T oraz wysokiej jakości

dukcyjny i transportowy, jako wodę chłodzącą, ultraczystą lub

wielokanałowych przetworników/regulatorów z serii JUMO

procesową, do kąpieli lub w sektorze rolnictwa - dla roślin

AQUIS touch.

i zwierząt. Po zakończeniu jej użytkowania mamy obowiązek

Mamy nadzieję, że możemy Cię zainspirować i z niecierpli-

i zadanie przywrócenia zużytej wody - ścieków - do stanu

wością czekamy na Twoją wiadomość.

nietoksycznego, w celu umożliwienia jej ponownego wykorzystania.
P. S.: Szczegółowe informacje na temat naszych produktów
Jako producent czujników i rozwiązań automatyki JUMO

można znaleźć pod numerem typu lub grupy produktów do-

oferuje odpowiednie komponenty dla sektora wodno-ście-

stępnym pod adresem: www.industry.jumo.info

kowego. Oprócz czujników i urządzeń do analizy najważniejszych parametrów cieczy, portfolio produktów JUMO
obejmuje sprawdzone i innowacyjne rozwiązania w zakresie
uzdatniania wody: do pomiaru i kontroli ciśnienia, poziomu,
przepływu i temperatury.
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Analiza cieczy
Początki JUMO są ściśle związane z przetwórstwem szkła

System JUMO digiLine (patrz strony 6 i 7) spełnia najwyższe

w produkcji technicznych przyrządów do pomiaru tempera-

wymagania dotyczące prostego uruchomienia, bezpiecznego

tury. W oparciu o ponad 70-letnie doświadczenie w prze-

użytkowania i cyfrowego dostępu. Cyfrowa sieć czujników

twórstwie szkła, od lat 80-tych XX wieku produkowane są

do analizy płynów umożliwia wyższy poziom automatyzacji

szklane elektrochemiczne czujniki do pomiaru ważnych

i funkcjonalności. Wiele czujników do pomiaru zmiennych

parametrów wody, pH i potencjału redoks. Później oferta

analityczno-wodnych wymaga odpowiedniego osprzętu

została poszerzona o czujniki do pomiaru przewodności

do instalacji w procesie. Złącza chronią czujnik przed ob-

elektrolitycznej i parametrów dezynfekcji, takich jak chlor

ciążeniami mechanicznymi i hydraulicznymi, zapewniają

wolny i związany, dwutlenek chloru i ozon oraz nadtlenek

prawidłowy przepływ w czasie pomiaru lub umożliwiają

wodoru i kwas nadoctowy. W połowie lat 90-tych XX wieku

demontaż i instalację czujnika bez przerywania procesu

pojawił się pierwszy, bardzo łatwy w utrzymaniu czujnik gal-

(złączki chowane). Automatyczne czyszczenie czujnika

waniczny rozpuszczonego tlenu typu „plug-and-play”. Obec-

może być również realizowane za pomocą odpowiedniego

nie czujniki optyczne rozpuszczonego tlenu i zmętnienia

osprzętu. Oznacza to, że żywotność i dostępność metrolo-

uzupełniają ofertę produktów do wykorzystania w ściekach

giczna czujników może zostać znacznie zwiększona, nawet

lub na farmach rybnych.

w krytycznych procesach.

Seria JUMO tecLine pH/Rd

JUMO tecLine CR/CR-4P

Kombinowane elektrody pH i redox

Czujniki konduktywności
2-/4-elektrodowe

Typ 201020, 201025, 201021, 202026

Typ 202924, 202930

Armatura zanurzeniowa
JUMO

Armatura wymienna

Typ 202820, 202821

Typ 202822, 202823

ręczna/pneumatyczna

JUMO ecoLine NTU
Optyczny czujnik mętności
ze wskaźnikiem/regulatorem
JUMO AQUIS 500 RS
Typ 202569, 202670

Armatury przepływowe JUMO
Typ 202810, 202811

JUMO tecLine
Cl2, TC, ClO2, O3, H2O2, PAA
Sonda do wolnego chloru, dwutlenku
chloru, chloru całkowitego, ozonu,
kwasu nadoctowego i nadtlenku
wodoru
Typ 202630, 202631, 202634, 202636
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Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Ciśnienie - Temperatura – Poziom - Przepływ
Woda i ścieki muszą być transportowane pompami, a zbior-

Warte uwagi są serie sprawdzonych przyrządów JUMO

niki i oczyszczalnie muszą mieć możliwość automatycznego

dTRANS p i JUMO MIDAS do pomiaru ciśnienia i różnicy ci-

napełniania i opróżniania. Ilości transportowanej cieczy

śnień, sond poziomu z serii JUMO MAERA lub wysokopre-

muszą być monitorowane lub kontrolowane. Dla tych waż-

cyzyjnych przepływomierzy z serii JUMO flowTRANS MAG.

nych parametrów dostępne są solidne i sprawdzone przy-

Szeroka gama materiałów i wariantów umożliwia dobór od-

rządy pomiarowe oraz wbudowane czujniki. Dostępne są

powiedniego czujnika do danego zastosowania. Osiąga się

także rozwiązania z dopuszczeniem ATEX.

w ten sposób optymalną żywotność zastosowanych czujników oraz zwiększa dostępność i niezawodność.

Seria JUMO MAERA

JUMO flowTRANS MAG S01

JUMO PINOS L02

JUMO PROCESStemp

Sondy poziomu

Przepływomierz elektromagnetyczny
do zastosowań przemysłowych

Kalorymetryczny czujnik
przepływu

Termometry oporowe dla
technologii procesowej

Typ 406015

Typ 406041

Typ 902820

Typ 402090, 404391, 404392,
404393, 404753

JUMO dTRANS p20

JUMO dTRANS p30

JUMO MIDAS C18 SW

Przetwornik ciśnienia
z wyświetlaczem

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia
OEM – woda morska

Typ 403025

Typ 404366

Typ 401012
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JUMO digiLine
Inteligentny interfejs dla cyfrowych czujników
JUMO digiLine - prezentujemy system połączeń magistralowych dla czujników cyfrowych do analizy cieczy,
który posiada również funkcję plug-and-play. Ułatwia on tworzenie sieci czujników, w których są one połączone w topologii gwiazdy lub drzewa. Komunikacja z kolejną jednostką ewaluacyjną albo z układem sterowania odbywa się za pośrednictwem tylko jednego wspólnego przewodu sygnałowego. Dzięki temu rozwiązaniu,
aplikacje wymagające jednoczesnych pomiarów kilku parametrów zlokalizowanych w różnych miejscach,
mogą zostać okablowane w szybki i efektywny sposób.

Przykładowy układ
0011100

0011100

1010
1010
1010

1010
1010

1010

0011100

JUMO AQUIS touch S/P
Modułowe wielokanałowe urządzenie 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
JUMO digiLine Hub
Typ 203590

0011100
JUMO mTRON T
System do pomiarów,
sterowania i automatyki
Typ 705000

Gotowość pomiarowa w zaledwie 3 krokach dzięki Plug-and-Play
1. Podłączenie czujnika

2. Czujnik jest wykrywany automatycznie

1. Sensor anschließen 2. Sensor wird automatisch erkannt

3. Czujnik jest podłączony i gotowy do pomiarów

3. Sensor ist verlinkt und messbereit

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji

1. możliwość podłączenia
Dedykowane do pomiarów analitycznych wielokanałowe urzą-

Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Pomiar różnych parametrów cieczy za
pomocą tylko jednego układu

dzenia pomiarowe serii JUMO AQUIS touch doskonale sprawdzają się tu jako jednostka centralna służąca do wyświetlania



wartości pomiarowe: wartość pH, temperatura, po-

i dalszego przetwarzania danych pomiarowych. Do modu-

tencjał redox, konduktywność, stężenie tlenu, męt-

łowego urządzenia pomiarowego podpiętych może być do

ność

6 czujników digiLine, a poprzez odpowiednie moduły wejść
i interfejsy łącznie do 25 czujników. Obok gromadzenia da-



pomiar parametrów dezynfekcji dla zastosowań

nych, możliwe jest zaimplementowanie do 4 niezależnych

przemysłowych w przemyśle przetwórczym, spożyw-

obwodów regulacyjnych i bezpieczne zapisywanie wartości

czym, farmaceutycznym i wodnym

procesowych przez zintegrowany rejestrator ekranowy.


cyfrowy, bezzakłóceniowy transfer danych, gwarantujący optymalny monitoring procesów

2. możliwość podłączenia



modułowa budowa: do zastosowań jednostkowych
oraz sieciowych

Alternatywnie czujniki JUMO digiLine mogą być podłączone do
uniwersalnego pod względem zastosowania systemu do pomiarów, regulacji i automatyzacji JUMO mTRON T. Pozwala to



funkcja Plug and Play przy podłączaniu czujników do

na realizację kompletnych rozwiązań automatyki, a modułowa

przetwornika pomiarowego serii JUMO AQUIS touch

budowa systemu mTRON T umożliwia jego indywiudalne do-

ułatwia wymianę zużytych czujników względnie ich

stosowanie do konkretnej aplikacji Dzięki funkcji skalowania

krótkotrwałą podmianę na czas kalibracji

istnieje możliwość dostosowania pracy układu do indywidualnych potrzeb. Poprzez zintegrowany sterownik PLC możemy



układ elektroniczny digiLine może być używany
nawet po zużyciu się czujnika

podłączyć aż do 62 czujników digiLine.


prosta i bezpieczna kalibracja czujników oraz rozbudowany system zarządzania punktami pomiarowymi
wygodnie za pomocą PC z zainstalowaną aplikacją
JUMO DSM (oryg. Digitales Sensor Management)
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Pomiary – Wyświetlanie – Regulacja
Oprócz niezawodnej technologii czujników, ważnym ele-

interfejsowi użytkownika urządzenia pomiarowe i sterujące

mentem instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej jest

JUMO mogą być używane na całym świecie. Algorytmy ste-

efektywne dalsze przetwarzanie sygnałów pomiarowych.

rowania PID umożliwiają najbardziej efektywne sekwencje

Dla wszystkich mierzonych zmiennych dostępne są odpo-

procesów dzięki doskonałym wynikom ich działania. W za-

wiednie wyświetlacze, przełączniki i urządzenia sterujące.

leżności od typu pomiaru i rodziny urządzeń dostępne są no-

Można wybrać różne warianty montażowe (szyna DIN, szafa

woczesne interfejsy procesowe lub systemy fieldbus. JUMO

sterownicza lub instalacja na miejscu z wysokim stopniem

oferuje rozwiązania opierające się na protokołach komu-

ochrony - IP), jak również warianty jedno- i wielokanałowe.

nikacyjnych takich jak: Ethernet, Modbus, HART®, PROFI-

Czy to poprzez sprawdzoną klawiaturę membranową, czy

BUS, PROFINET, CAN-Bus lub IO-Link. Możliwa jest również

też nowoczesne ekrany dotykowe - dzięki wielojęzycznemu

transmisja radiowa wartości ciśnienia i temperatury.

JUMO ecoLine O-DO

JUMO AQUIS 500 pH/CR/Ci/AS

JUMO AQUIS touch S/P

Optyczny czujnik do pomiaru tlenu rozpuszczonego ze wskaźnikiem/regulatorem
JUMO AQUIS 500 RS

Seria przetworników/regulatorów dla wartości pH, redox,
stężenia amoniaku, chloru, dwutlenku chloru, ozonu, konduktywności konduktancyjnej i indukcyjnej oraz temperatury

Wielokanałowe urządzenia
do analizy cieczy

Typ 202569, 202613

Typ 202560, 202565, 202566, 202568, 202569

Typ 202580, 202581

JUMO CTI-500 und CTI-750

JUMO ecoTRANS pH/Lf 03

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

Indukcyjny przetwornik konduktywności
z obudową z tworzywa lub stali kwasoodpornej

Mikroprocesorowy przetwornik/przełącznik
dla wartości pH/redox, przewodności i
temperatury

Seria przetworników/sterowników dla
wartości pH, potencjału redox, chloru,
dwutlenku chloru, ozonu, przewodności
elektrycznej i temperatury

Typ 202755, 202756

Typ 202723, 202732

Typ 202551, 202552, 202553
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Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Rejestracja – Automatyka – Inżynieria – Serwis
Rejestracja ważnych parametrów procesu w formacie da-

T ze zintegrowanym sterownikiem PLC - JUMO oferuje

nych chronionych przed manipulacją pozostaje obowiązkiem

wszystkie niezbędne komponenty, począwszy od jednoka-

operatora, szczególnie w zakładach wodonośnych. JUMO

nałowego monitorowania parametrów, aż po pełną kontrolę

oferuje zarówno urządzenia pomiarowe, jak i regulatory ze

procesu. Zespół JUMO Engineering zapewnia wsparcie

zintegrowaną funkcją zapisu oraz autonomiczne rejestra-

od planowania, poprzez wdrożenie, aż po oddanie do eks-

tory ekranowe spełniające wszystkie wymagania zgodnie

ploatacji, nawet złożonych systemów sterowania. Serwis

z 21 CFR część 11 (FDA). Niezależnie od tego, czy jest to

posprzedażowy obejmuje również usługi takie jak hotline

oprogramowanie do wizualizacji procesów SVS3000, czy też

techniczny, umowy serwisowe i usługi kalibracyjne.

kompleksowy, kompletny system automatyki JUMO mTRON

JUMO LOGOSCREEN fd

JUMO LOGOSCREEN nt

JUMO LOGOSCREEN 600

Rejestrator ekranowy do zgodnej z FDA
rejestracji danych pomiarowych

Rejestrator ekranowy z wyświetlaczem TFT,
kartą CF i interfejsem USB

Rejestrator z ekranem dotykowym

Typ 706585

Typ 706581

Typ 706520

JUMO mTRON T – jednostka centralna

JUMO SVS3000

System do pomiarów, regulacji i automatyki
z modułem regulatora oraz modułami wejścia/
wyjścia

Oprogramowanie do wizualizacji
Typ 700755

Typ 705000
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Woda pitna
Woda pitna jest najważniejszą i niemożliwą do zastąpienia substancją
odżywczą człowieka. Bez względu na wykorzystywaną metodę uzdatniania
wody czujniki pH, konduktywności i poziomu wspomagają proces i zapewniają stały poziom jakości wody pitnej.
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Technika pomiaru i regulacji

Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Seria JUMO tecLine pH/Rd

JUMO tecLine CR

JUMO tecLine Cl2

Kombinowane elektrody pH i redox

Czujniki 2-elektrodowe
konduktywności

Sonda do pomiaru
wolnego chloru

Typ 202924

Typ 202630

Typ 201020, 201025, 201021, 202026

Pomiar pH wody pitnej
W celu monitorowania wody pitnej
mierzone są różne parametry. Jednym z najważniejszych parametrów
jest wartość pH. Wartość pH wody pitnej nie powinna wynosić mniej niż 6,5
i więcej niż 9,5. Pomiar pH w wodzie
pitnej wykonuje się za pomocą elektrod
pH JUMO tecLine i przetwornika/regulatora JUMO AQUIS 500 pH.
Pomiar poziomu wody gruntowej
Pomiar poziomu wody gruntowej lub
wody w studniach wykonuje się za

JUMO AQUIS 500 pH/CR/Ci/AS

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

Seria przetworników/regulatorów dla wartości
pH, redox, stężenia amoniaku, chloru, dwutlenku chloru, ozonu, przewodności konduktancyjnej i indukcyjnej oraz temperatury

Seria przetworników/sterowników dla
wartości pH, chloru, dwutlenku chloru,
ozonu, konduktywności i temperatury

Typ 202560, 202565, 202566, 202568

Typ 202551, 202552, 202553

pomocą sondy do hydrostatycznego
pomiaru poziomu. Do tego celu nadaje
się w szczególności sonda pomiaru poziomu JUMO MAERA S28 z piezorezystancyjną celą pomiarową. Posiada ona
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,
które chroni elektroniczne elementy
sondy do pomiaru poziomu w przypadku pośredniego uderzenia pioruna.
Dzięki wysokiej odporności na prze-

JUMO AQUIS touch S/P

JUMO ecoLine NTU

Wielokanałowe urządzenia
do analizy cieczy
Typ 202580, 202581

Optyczny czujnik mętności
ze wskaźnikiem/regulatorem
JUMO AQUIS 500 RS

JUMO flowTRANS MAG S01

JUMO MAERA S28

Przepływomierz elektromagnetyczny
do zastosowań przemysłowych

Sonda do pomiaru
poziomu

Typ 406015

Typ 404392

Typ 202569, 202670

ciążenia i długoterminową stabilność
zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa.

Pomiar mętności wody
gruntowej
Stały pomiar mętności wykonywany
za pomocą urządzenia JUMO ecoLine
NTU stanowi prostą metodę monitorowania jakości wody surowej pod względem substancji nierozpuszczalnych
w wodzie. Ponadto informacje o mętności wody surowej ułatwiają oszacowanie zapotrzebowania na koagulator
i energię na poziomie flokulacji.

10

11

Woda gruntowa
Skąd się bierze woda pitna?

Od wody gruntowej do wody pitnej

Uzdatnianie wody oznacza przetwarzanie wód źródlanych,

Przeważająca część wody pitnej pochodzi z wody gruntowej.

powierzchniowych lub gruntowych. Jako wodę źródlaną

W ramach uzdatniania wody wykonywane są różne procesy.

określa się wodę wydobywającą się ze źródeł z ziemi. Woda

Flokulacja to proces oczyszczania ścieków w celu zmniej-

powierzchniowa pochodzi z powierzchniowych akwenów

szenia istniejącego zmętnienia, podczas którego następuje

wody stojącej lub płynącej. Źródła wody powierzchniowej

koagulacja najdrobniejszych zawieszonych lub koloidalnych

stanowią zapory, jeziora i rzeki. Woda gruntowa jest częścią

cząsteczek, które się osadzają lub mogą zostać odfiltro-

naturalnego obiegu wody. Pochodzi głównie z wody deszczo-

wane. Wytwarzające się substancje stałe i zmętnienia są

wej, która przedostaje się przez glebę i podłoże do warstwy

rozdzielane w procesie sedymentacji. Filtracja to proces,

wodonośnej.

w którym mieszaninę substancji stałych i płynnych rozdziela
się na wodę lub ścieki za pomocą filtrów. W wyniku dezynfekcji usuwane są lub zabijane mikroorganizmy w celu uzyskania higienicznej czystości.

Koagulacja i flokulacja
-- Przepływ
-- Poziom
-- Wskaźnik
-- Regulator

Woda gruntowa/
studnie

Dezynfekcja
-- Chlor
-- Regulator

Gromadzenie
-- Poziom
-- Wskaźnik

-- Wartość pH
-- Mętność
-- Poziom
-- Wskaźnik

Rejestrator

Sedymentacja

Filtracja
-- Wartość pH
-- Przewodność
-- Ciśnienie
-- Wskaźnik

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji

Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Woda słonawa i morska
Odsalanie wody słonawej i morskiej

Pomiar ciśnienia przed odwróconą osmozą

Według UNESCO w wielu częściach świata zaopatrzenie

Moduł odwróconej osmozy stanowi podstawę instalacji

w wodę pitną stanowi poważny problem. Zasoby wody na

odsalania wody morskiej. Podczas odwróconej osmozy woda

naszej planecie są ograniczone, a 97,5 % wody na świecie

morska jest przepuszczana pod dużym ciśnieniem przez

stanowi woda słona. Ze względu na ograniczoną dostępność

półprzepuszczalną membranę. Membrana ta działa jak filtr

wody pitnej jej istotne źródło stanowi woda morska. Odsa-

i przepuszcza tylko określone jony i cząsteczki. Ze względu

lanie wody morskiej oznacza pozyskiwanie wody pitnej lub

na dużą zawartość soli w wodzie morskiej konieczne jest

procesowej z wody morskiej poprzez zmniejszenie jej zaso-

ciśnienie od 60 do 80 barów. Dlatego też, aby zapewnić nie-

lenia.

zawodne działanie instalacji, przed procesem odwróconej
osmozy należy monitorować ciśnienie. Do tego celu nadaje
się przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS C08.

Obróbka wstępna

Filtracja

(chlorowanie-dechloracja, regulacja pH)
-- Wartość pH
-- Chlor
-- Regulator

-- Poziom
-- Wskaźnik

Gromadzenie
-- Poziom
-- Wskaźnik

-- Przepływ
-- Wskaźnik

Rejestrator

Woda morska
-- Wartość pH

Odwrócona osmoza

Obróbka końcowa

-- Redox
-- Przewodność
-- Ciśnienie
-- Wskaźnik

-- Wartość pH
-- Chlor
-- Regulator

(Dezynfekcja)
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Woda basenowa
Pływanie jest jedną z ulubionych, a przy tym zdrowych form rekreacji
– o ile zachowana jest odpowiednia jakość wody. W celu utrzymania jej na
stałym poziomie, baseny są nieustannie monitorowane i kontrolowane.
Również w tym obszarze JUMO oferuje niezawodne rozwiązania.

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Pomiar pH w basenach

Seria JUMO tecLine pH/Rd

JUMO tecLine Cl2

Wartość pH w wodzie basenowej sta-

Kombinowane elektrody pH i redox

Sona do pomiaru wolnego chloru

Typ 201020, 201025, 201021, 202026

Typ 202630

nowi jej najważniejszy parametr. Optymalna wartość pH dla wody basenowej
powinna wynosić od 7,2 do 7,8. Zbyt
niskie lub zbyt wysokie wartości pH
mogą prowadzić do różnych problemów, np. korozji, podrażnień skóry
i oczu. Do monitorowania wartości pH
wody basenowej możemy zaoferować
rozwiązanie składające się z elektrody
pH JUMO tecLine w połączeniu z przetwornikiem/ regulatorem JUMO AQUIS

JUMO AQUIS 500 pH/CR/Ci/AS

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

Seria przetworników/regulatorów dla wartości pH, redox, stężenia amoniaku, chloru,
dwutlenku chloru, ozonu, przewodności konduktancyjnej i indukcyjnej oraz temperatury

Seria przetworników/regulatorów dla
wartości pH, chloru, dwutlenku chloru,
ozonu, przewodności konduktancyjnej oraz
temperatury

Typ 202560, 202565, 202566, 202568

Typ 202551, 202552, 202553

ozonu (typ 202630) z przetwornikiem/

JUMO AQUIS touch S/P

JUMO ecoTRANS pH/Lf 03

regulatorem JUMO AQUIS 500 AS.

Wielokanałowe urządzenia
do analizy cieczy

Mikroprocesorowy przetwornik dla
wartości pH/redox,
konduktywności i temperatury

500 pH.
Stężenie środka dezynfekującego
Raz w tygodniu należy określać zawartość środka dezynfekującego. W przypadku chloru idealna proporcja wynosi
między 0,3 a 0,6 mg/l (wolny chlor). Do
tego celu nadają się w szczególności
amperometryczne cele pomiarowe
firmy JUMO przeznaczone do pomiaru
wolnego chloru, dwutlenku chloru,

Typ 202580, 202581

JUMO flowTRANS MAG I02
wirnikowy czujnik przepływu
Typ 406011, 406020

Typ 202723, 202732

Termostat do nabudowy
Typ 603026
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Uzdatnianie wody basenowej
Pływanie w basenach wiąże się z określonymi zagroże-

W praktyce przygotowuje się najpierw roztwór chloru ga-

niami, m.in. infekcjami, dlatego tak ważne jest zapewnie-

zowego lub chloranu, a następnie dodaje się go do oczysz-

nie odpowiedniej jakości wody. Z tego względu wszystkie

czanej wody w odpowiedniej ilości. Przy uzdatnianiu wody

baseny muszą być stale monitorowane i kontrolowane.

dąży się do zniwelowania niepożądanych skutków ubocznych

Obróbka wody ma przede wszystkim na celu zlikwidowanie

dezynfekcji. Jest to w pewnej mierze możliwe poprzez kon-

lub ograniczenie ilości występujących w niej drobnoustrojów

trolowanie warunków (ilości chloru, temperatury, wartości

(bakterii, wirusów, itp.). Proces ten można określić jako de-

pH), w jakich przebiega dezynfekcja.

zynfekcję lub wyjaławianie. Najczęściej stosowaną metodą
dezynfekcji wody jest chlorowanie.

Flokulacja

Dezynfekcja
-- Chlor
-- Regulator

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Pomiar poziomu
Pod pojęciem hydraulika basenowa rozumiana jest stała

wody. Zapewnia doprowadzenie świeżej wody do basenu,

cyrkulacja wody w basenie. Dobra hydraulika basenowa

jeżeli jest jej za mało w wyniku spłukiwania, lub ponow-

zapewnia odpowiednie dozowanie środków dezynfekujących.

nie włącza pompę, gdy w zbiorniku przelewowym groma-

W hydraulice basenowej stosuje się tanią metodę skim-

dzi się za dużo wody. Pomiar poziomu można wykonać

merową polegającą na zgarnianiu wody z powierzchni oraz

metodą hydrostatyczną. Do tego celu służą sondy do pomiaru

skuteczną technologię rynny przelewowej. W tym przypadku

poziomu w bezciśnieniowych lub otwartych zbiornikach. Te

woda tłoczona do basenu za pomocą dysz jest prowadzona

sondy są zaprojektowanymi specjalnie do pomiaru poziomu.

do rynny przelewowej, z której dociera do zbiornika spię-

Odpowiednio do wymogów technicznych firma JUMO oferuje

trzającego wodę. Zbiornik zaprojektowany jest w taki spo-

duży wybór sond do pomiaru poziomu wykonanych ze stali

sób, aby pomieścić nadmiar wody odpływający z basenu

szlachetnej lub z elementami z tworzywa sztucznego, do-

i ją wykorzystać do spłukiwania wstecznego. Pomiar po-

stosowanych do różnych procesów, z przyłączami elektrycz-

ziomu w zbiorniku przelewowym chroni pompę filtra wody

nymi i specjalnymi kablami.

przed pracą na sucho w przypadku niewystarczającej ilości

Gromadzenie
-- Poziom
-- Wskaźnik

Basen
-- Wartość pH
-- Chlor
-- Regulator
-- Poziom
-- Temperatura
-- Wskaźnik

Regulacja pH
-- Wartość pH
-- Regulator
16
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Woda ultraczysta
Woda ultraczysta znajduje zastosowanie w różnych procesach produkcyjnych, np. w przemyśle półprzewodników jako środek czyszczący,
w przemyśle spożywczym jest używana po właściwym płukaniu za pomocą środków czyszczących, a w przemyśle farmaceutycznym służy do
czyszczenia i rozcieńczania. Produkty JUMO zapewniają wodę
o najwyższej jakości, bez względu na to, jaki jej poziom jest wymagany
w procesach.

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Pomiar pH w wodzie ultraczystej

Woda ultraczysta

Woda basenowa

Woda chłodząca

Ścieki

JUMO tecLine pH

JUMO ecoTRANS pH/Lf 03

W niektórych branżach zalecany jest

Kombinowane elektrody pH
z dopełnieniem roztworem KCl

pomiar pH w wodzie ultraczystej.

Typ 201020

Mikroprocesorowy przetwornik/
przełącznik dla wartości pH/ redox,
konduktywności i temperatury
Typ 202723, 202732

Jednak ze względu na jej niską konduktywność i niską jonizację pomiar
pH wiąże się często z problemami

USP<645>

technicznymi. JUMO oferuje rozwiązanie w tym zakresie: elektrody pH JUMO
tecLine ze z dopełnieniem ciekłym KCl.
Pomiar konduktywności
Monitorowanie jakości wody ultraczystej poprzez pomiar konduktywności
jest najpewniejszą i najbardziej niezawodną metodą. Kompletny układ po-

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

JUMO AQUIS touch S/P

Seria przetworników/regulatorów dla
wartości pH, chloru, dwutlenku chloru,
ozonu, przewodności konduktancyjnej oraz
temperatury

Wielokanałowe urządzenia
do analizy cieczy
Typ 202580, 202581

Typ 202551, 202552, 202553

miarowy do mierzenia konduktywności
USP<645>

w wodzie ultraczystej składa się z przetwornika/regulatora wody ultraczystej
JUMO AQUIS 500 CR, JUMO dTRANS
CR 02 lub JUMO ecoTRANS Lf 03, celki
konduktywności ze zintegrowanym
czujnikiem temperatury JUMO tecLine
CR i kabla podłączeniowego. Przetworniki pomiarowe wody ultraczystej
JUMO zapewniają dokładne wprowadzanie stałych celi pomiarowej, kompensację temperatury według ASTM D

JUMO tecLine CR
2-elektrodowa celka
konduktywności ze stali
szlachetnej lub tytanu

Armatury procesowe
i wymienne ze stali
szlachetnej

JUMO MIDAS C18 SW

Typ 202822, 202825, 202831

Typ 401012

Typ 202924

Przetwornik ciśnienia OEM
– woda morska

1125-95 i monitorowanie wartości granicznych według USP (konduktywność
wody <645>).

Certyfikat ASTM

JUMO flowTRANS MAG S01

JUMO LOGOSCREEN fd

Przepływomierz elektromagnetyczny
do zastosowań przemysłowych

Rejestrator ekranowy do zgodnej z FDA
rejestracji danych pomiarowych

Typ 406015

Typ 706585
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Woda ultraczysta w farmacji
Pozyskiwanie wody ultraczystej zalicza się do najważniej-

szym stopniu czystości (woda czysta, woda ultraczysta, woda

szych procesów w przemyśle farmaceutycznym. Ponieważ

do wstrzykiwań itd.) jest opisana w niektórych w normach

jakość wody ultraczystej warunkuje stały poziom jakości

i zaleceniach, np. w ASTM International, EP (Pharmacopoea

produktów, bez niej nie byłaby możliwa produkcja większo-

Europaea, Ph. Eur.), USP (United States Pharmacopeia)

ści substancji czynnych. Monitorowanie ultraczystej wody

i w normach DIN lub ISO. Celki konduktancyjne do pomiaru

poprzez pomiar konduktywności jest najbezpieczniejszą

konduktywności w wodzie ultraczystej JUMO tecLine CR

i najbardziej niezawodną metodą. Jakość wody o najwyż-

spełniają naturalnie wszystkie wymagania.

Sanityzacja
-- Temperatura

Wstępna filtracja

Zmiękczanie

-- Wartość pH
-- Ciśnienie
-- Wskaźnik

-- Konduktywność

(wymiennik jonowy)

Filtracja

Odwrócona osmoza
-- Konduktywność
-- Ciśnienie
-- Wskaźnik

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Produkcja wody ultraczystej
Woda ultraczysta znajduje zastosowanie w różnych proce-

Ultrafiltracja jest typową metodą filtracji membranowej.

sach produkcyjnych, np. w przemyśle półprzewodników jako

W przypadku ultrafiltracji średnica porów filtracyjnych jest

środek czyszczący, w przemyśle spożywczym jest używana

bardzo duża. Stosowana jest metoda chromatografii wyklu-

po właściwym płukaniu za pomocą środków czyszczących,

czenia, w wyniku której zatrzymywane są cząsteczki większe

a w przemyśle farmaceutycznym służy do czyszczenia i roz-

niż średnice porów membrany. Elektromechaniczna dejo-

cieńczania. W zależności od wymagań dotyczących wody

nizacja stanowi najnowszą technologię w produkcji wody

ultraczystej konieczne jest wykonanie dodatkowych etapów

ultraczystej. Po przyłożeniu odpowiedniego napięcia aniony

obróbki. Do częstych procesów produkcyjnych zaliczają się

dążą do anody, a kationy do katody, usuwając przy tym jony

odwrócona osmoza, wymiana jonowa, ultrafiltracja, dejoni-

z wody poprzez wymiennik jonowy.

zacja elektromechaniczna (EDI). Wymienniki jonowe zawierają ruchome jony. Ze względu na ich strukturę chemiczną
można je wymieniać na inne jony o takim samym znaku ładunku.

Sanityzacja
-- Temperatura

Rejestrator

Odgazowanie membranowe

Elektrodejonizacja (EDI)
-- Konduktywność
-- Wartość pH

Gromadzenie
-- Poziom
-- Wskaźnik
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Woda chłodząca
W wielu zakładach przemysłowych konieczne jest odprowadzenie ciepła.
W tym celu w procesach technologicznych często stosuje się jako nośnik
ciepła wodę chłodzącą. Wszędzie tam, gdzie woda lub roztwory wodne
stosuje się jako chłodziwa i środki chłodzące, konieczne jest monitorowanie jakości wody. Indukcyjne przetworniki konduktywności JUMO idealnie
się do tego celu nadają.

Kondensator
Wieża
chłodnicza
 Potencjał redox
 Konduktywność

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Technologia pomiarowa do higienicznej pracy wież chłodniczych

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

JUMO tecLine Rd/HD Rd

JUMO tecLine Cl2/Br

Kombinowane elektrody redox

Pomiar wolnego chloru lub bromu

Typ 201025, 201026

Typ 202630, 202637

nie do istniejących już instalacji.

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

JUMO AQUIS touch S/P

JUMO dostarcza odpowiednie urzą-

Seria przetworników/regulatorów przeznaczona dla wartości pH, chloru, dwutlenku chloru, ozonu, konduktywności
konduktancyjnej oraz temperatury

Wielokanałowe urządzenia
do analizy cieczy

Aby zapewnić higieniczną eksploatację
chłodni parowych, od stycznia 2015 r.
obowiązuje dla producentów i operatorów wytyczna techniczna VDI 2047,
arkusz 2. Ponadto uruchomiono inicjatywę ustawodawczą. Dyrektywa i planowana ustawa sprawią, że operatorzy
będą odpowiedzialni za higieniczne
utrzymanie, opiekę i eksploatację. Zasady te będą miały również zastosowa-

dzenia pomiarowe i kontrolne do wyposażania nowych wież chłodniczych

Typ 202580, 202581

Typ 202551, 202552, 202553

- w szczególności do modernizacji
i przebudowy istniejących instalacji.
Modułowe wielokanałowe urządzenie
do analizy płynów JUMO AQUIS touch
jest idealnie dostosowane do wytycznych VDI. Oprócz odsalania wieży
chłodniczej poprzez pomiar przewodności, urządzenie oferuje możliwość
kontrolowanego dozowania biocydów
do jej czyszczenia. Można również kontrolować blokadę odsalania podczas
dozowania biocydów, przestrzeganie

JUMO AQUIS 500 pH/CR/Ci/AS

JUMO CTI-500

Seria przetworników/regulatorów dla wartości
pH, redox, stężenia amoniaku, chloru, dwutlenku chloru, ozonu, przewodności konduktancyjnej i indukcyjnej oraz temperatury

Indukcyjny przetwornik konduktywności
w obudowie z tworzywa sztucznego
Typ 202755

Typ 202560, 202565, 202566, 202568

czasów ekspozycji na biocydy oraz
monitorowanie wartości granicznych
wszystkich ważnych parametrów.

JUMO ecoTRANS pH/Lf 03

JUMO flowTRANS MAG S01

Przetwornik/urządzenie przełączające dla
wartości pH/ napięcia redoks, konduktywności i temperatury

Przepływomierz elektromagnetyczny
do zastosowań przemysłowych

Typ 202723, 202732

Typ 406015
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Ścieki
Jak powszechnie wiadomo, ścieki oczyszczane są w oczyszczalniach
ścieków. Oprócz metod mechanicznych wykorzystuje się w nich
również procesy biologiczne i chemiczne. Niezależnie od ciśnienia,
poziomu i przepływu, rozwiązania JUMO sprostają wszelkim wymaganiom. Nasze urządzenia do pomiaru ciśnienia są dostosowane do
wszystkich procesów w technologii oczyszczania ścieków.

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Regulacja dopływu tlenu
w zbiornikach do napowietrzania

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

JUMO tecLine Rd/HD Rd

JUMO AQUIS touch S/P

Kombinowane elektrody redox
Typ 201025, 201026

Wielokanałowe urządzenia
do analizy cieczy

JUMO ecoTRANS pH/Lf 03

JUMO ecoLine O-DO/NTU

Mikroprocesorowy przetwornik/
przełącznik do pomiarów wartości pH/redox,
konuktywności i temperatury

Czujniki optyczne tlenu rozpuszczonego i
zmętnienia z wyświetlaczem/sterownikiem
JUMO AQUIS 500 RS

Typ 202723, 202732

Typ 202613, 202569, 202670

JUMO flowTRANS MAG S01

JUMO LOGOSCREEN nt

Przepływomierz elektromagnetyczny
do zastosowań przemysłowych

Rejestrator ekranowy z wyświetlaczem TFT,
kartą CF oraz interfejsami USB

Typ 406015

Typ 706581

Typ 202580, 202581

Aby zapewnić bakteriom optymalne
warunki do życia, zbiorniki do napowietrzania powinny być stale zaopatrywane w tlen (O2). Napowietrzanie
powoduje od 50 do 80 % zużycia energii

w procesie oczyszczania i stanowi ono
pierwszy i oczywisty aspekt oszczędności energii w odniesieniu do zawartości
tlenu w zbiornikach do napowietrzania.
W tym celu niezbędne jest określenie
zawartości tlenu w osadnikach i jego
ciągła regulacja. Solidnym i ekonomicznym urządzeniem pomiarowym
jest dwuprzewodowy przetwornik JUMO
dTRANS O2 01 lub JUMO ecoLine O-DO.
Monitorowanie fermentacji
Aby zapewnić aktywność bakterii,
w wieży fermentacyjnej wymagana jest
stała temperatura wynosząca od 35
do 37 ºC. Niezbędne jest więc monitorowanie temperatury. Do tego celu
odpowiedni jest termometr oporowy
JUMO PROCESStemp z dopuszczeniami ATEX i cyfrowy wskaźnik JUMO
di 308. Dodatkowo w wieży fermentacyjnej należy kontrolować także poziom i ciśnienie. Idealne rozwiązanie
w tym zakresie stanowią przetwornik
ciśnienia JUMO dTRANS p20 i sonda
do pomiaru poziomu JUMO dTRANS

JUMO exTHERM-AT

JUMO dTRANS p20

JUMO MIDAS S21 Ex

Termostat z dopuszczeniami
ATEX do nabudowy dla strefy
1, 2, 21 i 22

Przetwornik ciśnienia
ze wyświetlaczem

Przetworniki ciśnienia

Typ 605055

Typ 403025

Typ 404710

p33. W celu skontrolowania pomiarów
można połączyć urządzenia pomiarowe
z rejestratorem JUMO LOGOSCREEN.
JUMO PROCESStemp
Termometry oporowe dla
technologii procesowej
Typ 902820

JUMO dTRANS p33

JUMO MAERA S29

Przetwornik ciśnienia i
sonda poziomu

Typ 404393

Sonda poziomu z tytanu

Typ 404753
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Ścieki przemysłowe
Ścieki przemysłowe powstają w procesach produk-

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków galwanicznych jest

cyjnych w przemyśle (np. spożywczym, papierniczym,

usuwanie cyjanku i chromianu. Detoksykacja jest wykony-

chemicznym, tekstylnym i metalowym). Ścieki przemy-

wana w instalacjach o przepływie ciągłym. Po jej zakończe-

słowe mają różny skład w zależności od gałęzi prze-

niu należy wykonać kolejne etapy wytrącania i neutralizacji,

mysłu. Ścieki z przemysłu papierniczego są obciążone

usuwania wytrąconych osadów oraz osadów galwanicznych,

trudno degradowalnymi substancjami organicznymi.

poprzedzające ponowne odprowadzenie oczyszczonych

W procesach obróbki metalu powstają oleje, tłuszcze i metale

ścieków do instalacji kanalizacyjnej.

ciężkie. Przed odprowadzeniem ścieki przemysłowe muszą
zostać oczyszczone. Oczyszczoną wodę można odprowadzić

Pomiar pH w zakładach galwanicznych

z powrotem do procesu produkcyjnego lub do kanalizacji.

Do detoksykacji ścieków cyjankowych konieczna jest wartość pH wynosząca co najmniej 10. Chromian jest usuwany

Przykład: Oczyszczanie ścieków z galwanizerni

w środowisku kwaśnym. Pomiar pH służy do kontroli kąpieli

W kąpieli galwanicznej przedmioty są powlekane warstwą

galwanicznych i procesów detoksykacji. Elektrody JUMO

ochronną z metali nieszlachetnych, takich jak cynk lub

tecLine pH z przetwornikiem/sterownikiem pH JUMO AQUIS

żelazo. Może to być również warstwa miedzi lub niklu.

500 są właściwym wyborem do tego zastosowania.

Kanalizacja

System separujący

Osadnik piasku

-- Poziom
-- Wskaźnik

-- Wartość pH
-- Konduktywność

Osadnik wstępny

Technologia wodna i ściekowa
Technika pomiaru i regulacji Woda pitna

Woda basenowa

Woda ultraczysta

Woda chłodząca

Ścieki

Ścieki komunalne
Ścieki oczyszczane są w oczyszczalniach ścieków. Oprócz

na osad czynny. Zanim ścieki dotrą do tego osadnika są

metod mechanicznych wykorzystuje się w nich również

mieszane z osadem czynnym. Zawiera on mnóstwo mikro-

procesy biologiczne i chemiczne. W systemie separują-

organizmów, takich jak bakterie, które są w stanie rozbić

cym przechwytywana jest duża część cięższych substan-

organiczne zanieczyszczenia rozpuszczone i rozdrobnione

cji. Ciężkie substancje, takie jak cząsteczki piasku, które

w ściekach. W osadniku wtórnym odkłada się i gromadzi

są przenoszone wzdłuż, zatapiają się w osadniku piasku.

przy dnie osad czynny. Zebrany szlam jest odsysany i za-

Ostatnim etapem oczyszczania mechanicznego jest osad-

wracany do zbiornika napowietrzającego w postaci osadu

nik wstępny. Wszystkie lżejsze substancje nadal obecne

zwrotnego lub transportowany do wież fermentacyjnych

w ściekach, które nie zostały usunięte w osadniku pia-

w postaci nadmiaru szlamu. Wieża fermentacyjna to

sku, opadają tu na dno zbiornika i tworzą tzw. surowy

ostatnia stacja etapu oczyszczania biologicznego. W wieży

osad. Podczas gdy wstępnie oczyszczona woda jest od-

fermentacyjnej osad jest stabilizowany. Stabilizacja to

prowadzana do osadnika na osad czynny, osad z osad-

beztlenowa degradacja związków organicznych z pomocą

ników wstępnych jest tłoczony do wieży fermentacyjnej.

specjalnych bakterii. Te bakterie przetwarzają składniki

Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się w osadniku

organiczne przefermentowanego osadu na biogaz.

Osadnik na osad
czynny
-- Tlen
-- Wartość pH
-- Temperatura
-- Wskaźnik
-- Regulator

Wieża
fermentacyjna
Osadnik wtórny
-- Wartość pH
-- Temperatura
-- Wskaźnik
-- Mętność

-- Poziom
-- Ciśnienie
-- Temperatura
-- Wartość pH
-- Wskaźnik
Rejestrator
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