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Drogi Czytelniku,
W niniejszej broszurze przedstawiono podstawowe metody

Nasza globalna struktura sprzedaży oraz niezawodny serwis

punktowego i ciągłego pomiaru poziomu poprzez sondy

ekspercki zapewniają wsparcie na każdym etapie współpracy

poziomu, przełączniki pływakowe i przetworniki poziomu.

z JUMO. Dotyczy to zarówno doradztwa produktowego, jak
i instalacji, kalibracji lub odpowiedzi na pytania w trakcie

Jeśli chodzi o sondy poziomu, JUMO dysponuje dużym

eksploatacji.

doświadczeniem w produkcji urządzeń wykorzystujących do
pomiaru metodę hydrostatyczną. Jesteśmy również wielo-

Stała jakość produktów, wysoka dostępność urządzeń

letnim dostawcą pływaków. Poszerzyliśmy naszą ofertę

i maksymalna efektywność pod względem kosztów

o urządzenia do punktowego pomiaru poprzez przełączniki

Państwa maszyn są dla nas podstawą udanej współpracy.

pływakowe oraz przetworniki poziomu wykorzystujące

W związku z tym stawiamy sobie najwyższe wymagania,

pływaki.

wprowadzając, stale oceniając i doskonaląc standardy
jakości. Jednym z rezultatów takiego podejścia jest to, że

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie ogólnej idei

urządzenia pomiarowe są poddawane dokładnym testom

dwóch podstawowych zasad pomiaru poziomu. Chętnie

i szczegółowym badaniom w naszym laboratorium

pomożemy Ci wybrać odpowiedni produkt dla Twojego

testowym.

zadania pomiarowego.
Niezawodność, którą gwarantują nasze produkty
Jako że JUMO jest nie tylko dostawcą urządzeń, ale również

i pracownicy, jest kolejnym podstawowym filarem naszej

rozwiązań systemowych, oferujemy możliwości wdrożenia

rodzinnej firmy.

kompletnych projektów z zakresu techniki pomiarowej.
To, co nas wyróżnia, to wyjątkowa elastyczność produkcji

Więcej informacji na temat naszych produktów można

urządzeń, które dostosowujemy do Państwa wymagań.

znaleźć na stronie internetowej: www.jumo.pl.
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Hydrostatyczny
pomiar poziomu
Hydrostatyczne sondy poziomu służą do ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach wentylowanych lub
otwartych. Zasada pomiaru oparta jest na pomiarze ciśnienia hydrostatycznego z wykorzystaniem
wartości ciśnienia względnego. Wymaga ona całkowitego zanurzenia sondy poziomu w cieczy. Do
zastosowań w zbiornikach ciśnieniowych, takich jak kotły parowe, oferujemy przetworniki różnicy
ciśnień do pomiaru poziomu.

Metoda pomiaru dla zbiornika wentylowanego

Metoda pomiarowa dla zbiornika zamkniętego

z sondą poziomu lub przetwornikiem ciśnienia.

z przetwornikiem różnicy ciśnień

Poziom
Hydrostatyczny pomiar poziomu

Ciągły pomiar poziomu
za pomocą sondy hydrostatycznej
Sondy

poziomu

wykorzystują

pomiar

Zalety sond poziomu JUMO MAERA


ciśnienia

hydrostatycznego. Mierzone jest ciśnienie wywierane przez

Niezawodna zasada pomiaru metodą hydrostatyczną
oraz niskie koszty utrzymania.



Powszechnie stosowana metoda pomiaru, na którą nie

słup cieczy znajdujący się nad czujnikiem. Najczęściej

mają wpływu takie czynniki jak kurz, piana, para wodna

stosowanymi jednostkami są: mH2O, bar, psi i MPa. Do

lub przewodność medium.

obliczenia aktualnej wartości poziomu (h) stosuje się



Pomiar poziomu niezależny od kształtu zbiornika
i instalacji.

poniższy wzór.
h=

(p – p0)
[m]
(ρ x g)



Prosta instalacja od góry w punkcie pomiarowym.



Liniowy sygnał wyjściowy umożliwia łatwą konwersję



Wysoka odporność chemiczna, dzięki dostępności

W tym wzorze p oznacza mierzone obecnie ciśnienie,

różnych materiałów.

p0 oznacza ciśnienie atmosferyczne, ρ oznacza gęstość me-



wyłącznie do cieczy stojących w zbiornikach zamkniętych



dium, a g to przyśpieszenie ziemskie. Wzór ma zastosowanie

Używane w kontenerach, zbiornikach, basenach i studniach wodnych.
Możliwość pomiaru poziomu aż do 300 m.

lub otwartych.

Ciśnienie
atmosferyczne

p0

Wysokość
słupa cieczy

h

p

Gęstość cieczy

MPa
mWs
mbar

bar
psi

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne: p = p0 + ρ × g × h
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Przegląd sond do pomiaru poziomu

ü odpowiednia
– nieodpowiednia

Dane techniczne

Aplikacja

Typ

1

2

JUMO MAERA S25
Sonda poziomu, typ 401015

JUMO MAERA S26
Sonda poziomu, typ 402090

JUMO MAERA F27
Sonda poziomu, typ 404391

Montaż zewnętrzny1
Montaż wewnętrzny1

ü

ü

–

ü
ü

Dopuszczenia

–

ACS

–

Zintegrowane zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe

–

–

ü2

Czujnik temperatury
Pt100 (opcjonalnie)

–

–

ü2

–

Zakres pomiarowy

2.5...10 mH20
0.25...1 bar

Temperatura medium

0...+50 °C

-20...+60 °C

Czujnik

Piezorezystancyjny czujnik krzemowy

Ceramiczny czujnik
pojemnościowy

Dokładność
(liniowość)

±0,3 %

±0,2 % ( 0,4 bar)
±0,3 % ( 0,4 bar)

±0,2 %

Sygnał wyjściowy

4...20 mA dwuprzewodowy
0...10 V trójprzewodowy
0.5...4.5 V trójprzewodowy
1...5 (6) V trójprzewodowy

0...20 mA trójprzewodowy
4...20 mA 2-/3-przewodowy
0.5...4.5 V trójprzewodowy
0...10 V trójprzewodowy
1...5 (6) V trójprzewodowy

4...20 mA dwuprzewodowy
0.5...4.5 V trójprzewodowy

Materiał kabla

PE, PA

PE, FEP, PUR

Materiał obudowy

Stal nierdzewna

2.5...10 mH20
0.25...2.5 bar

Zalecenia te opierają się na wieloletnim doświadczeniu. Jednakże w indywidualnych przypadkach mogą one nie mieć zastosowania.
Chętnie udzielimy dalszych informacji, w tym informacji o konkretnych aplikacjach.
Tylko dla wersji ze stali nierdzewnej z sygnałem wyjściowym 4...20 mA dwuprzewodowym.

0.5...16 mH20
0.05...1.6 bar

Stal nierdzewna lub PTFE

Poziom
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ü odpowiednia
– nieodpowiednia
Typ

JUMO MAERA S28
Sonda poziomu, typ 404392

JUMO MAERA S29 SW
Sonda poziomu, typ 404393

JUMO dTRANS p33
Sonda poziomu, typ 404753

ü
ü

ü

–

–
ü

ACS

DNV GL, ATEX

ATEX

Zintegrowane zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe

ü2

–

–

Czujnik temperatury
Pt100 (opcjonalnie)

ü2

–

–

Dane techniczne

Aplikacja

Montaż zewnętrzny1
Montaż wewnętrzny1

1

2

Dopuszczenia

Zakres pomiarowy

2.5...100 mH20
0.25...10 bar

Temperatura medium

0...+50 °C

Czujnik

Piezorezystancyjny czujnik krzemowy

Dokładność
(liniowość)

±0.2 % ( 2.5 bar)
±0.3 % ( 2.5 bar)

±0.3 %

±0.5 %

Ogólna dokładność w temp. 20 °C
wyrażona w % wartości końcowej

±0.3 % ( 2.5 bar)
±0.5 % ( 2.5 bar)

±0.5 %

±0.6 %

Sygnał wyjściowy

4...20 mA dwuprzewodowy

Materiał kabla

PE, FEP, PUR, EPR

FEP

PE

Materiał obudowy

Stal nierdzewna

Tytan

Stal nierdzewna

1...100 mH20
0.1...10 bar

2.5...100 mH20
0.25...10 bar

Zalecenia te opierają się na wieloletnim doświadczeniu. Jednakże w indywidualnych przypadkach mogą one nie mieć zastosowania.
Chętnie udzielimy dalszych informacji, w tym informacji o konkretnych aplikacjach.
Tylko dla wersji ze stali nierdzewnej z sygnałem wyjściowym 4...20 mA dwuprzewodowym.
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Wybór odpowiedniej sondy poziomu
Wybierając sondę poziomu, odpowiednią dla danego zastosowania, bierze się pod uwagę wiele różnych kryteriów.
W związku z tym należy wcześniej wyjaśnić pewne kwestie. Obejmują one medium, w którym sonda poziomu ma
przeprowadzać pomiary, jego temperaturę oraz gęstość. Konieczne jest również określenie maksymalnej mierzonej
wysokości poziomu oraz długości kabla. Chętnie udzielimy Państwu specjalistycznych porad dotyczących właściwego
doboru sondy poziomu.

Sensor (celka pomiarowa)

Przyłącze procesowe

W przypadku sondy poziomu z wbudowaną celką pomiarową

Przyłącze procesowe sondy poziomu musi być dobrane pod

do wyboru są różne materiały, które mają kontakt

kątem właściwości cieczy i jej parametrów na dnie zbiornika.

z medium, w zależności od zastosowania. Dostępne są

Zamknięte połączenie chroni celę pomiarową przed usz-

warianty wykonane ze stali nierdzewnej, ceramiki i tytanu.

kodzeniem (np. z powodu obecności stosunkowo dużych

W zależności od potrzeb, czujniki mogą wykorzystywać

cząstek stałych w medium). Z drugiej strony, system otwarty

zasadę pomiaru pojemnościowego lub piezorezystancyjnego.

oferuje korzyści w przypadku mediów zanieczyszczonych

Zakres pomiarowy, który należy określić, zależy od

lub o wysokiej lepkości lub gdy istnieje ryzyko tworzenia się

maksymalnej mierzonej wysokości słupa cieczy oraz gęstości

osadów. Przyłącze procesowe z gwintem może być użyte do

i temperatury medium. Gęstość medium jest uzależniona

zamocowania sondy poziomu na dnie zbiornika.

od temperatury. Zależności te są wyszczególnione
w tabelach. Dla przykładu, gęstość wody wynosi 999.964 kg/m³
w temperaturze 5 °C. Po podgrzaniu o 25 K gęstość spada
natomiast do 995.645 kg/m³. Przy wyliczaniu odpowiedniego
zakresu pomiarowego zastosowanie ma wzór na ciśnienie
hydrostatyczne (patrz strona 5).

System zamknięty

System otwarty

Osłona ochronna

Poziom
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Uwagi dotyczące wyboru produktów
Przewód
Zazwyczaj do transmisji danych pomiarowych sondy

Ponadto promień zginania kabla nie może spaść poniżej

poziomu stosuje się specjalne kable. Kable te prowadzone

ustalonej wartości, ponieważ w przeciwnym razie może

są na zewnątrz, w zbiornikach lub studniach wodnych.

dojść do niedostatecznej kompensacji ciśnienia otoczenia

W rezultacie na kabel oddziałują rozmaite czynniki. Są

z powodu załamania. Kabel do transmisji sygnału można

to między innymi promieniowanie słoneczne, wahania

również wydłużyć w sposób ekonomiczny poprzez

temperatury oraz czynniki związane medium. Podstawowym

zastosowanie opcjonalnie dostępnej skrzynki zaciskowej

kryterium wyboru materiału na kabel jest jego odporność

z kompensacją ciśnienia.

chemiczna na oddziaływanie medium z uwzględnieniem
jego temperatur i stężeń. Osłony kablowe muszą być do-

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

brane odpowiednio dla danego zastosowania. Wszystkie

Ochrona przeciwprzepięciowa lub odgromowa jest szcze-

kable charakteryzują się odpornością na promieniowanie

gólnie zalecana w przypadku zastosowań zewnętrznych.

UV. Aby zapobiec problemom, począwszy od błędów wartości

Obejmuje to między innymi aplikacje w studniach

pomiarowych do awarii urządzenia, stosuje się kompensację

głębinowych lub pomiary na wolnym powietrzu.

ciśnienia za pomocą zintegrowanego węża wyrównującego

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni sondę

ciśnienie, który nie pozwala na przenikanie wilgoci.

poziomu przed zniszczeniem spowodowanym ewentualnym

Przenikanie cieczy do węża wyrównującego ciśnienie można

uderzeniem pioruna w otaczający zbiornik wodny.

wyeliminować stosując filtr wyrównujący ciśnienie.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe jest już zintegrowane
z sondami poziomu JUMO MAERA S28 i JUMO MAERA F27.

Końcówka kabla z wężem do kompensacji ciśnienia

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
8
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Uwagi dotyczące wyboru produktów
Zintegrowany czujnik temperatury

Jak dobrać odpowiednią sondę poziomu?

Czujnik temperatury zintegrowany z sondą poziomu

Formularz "Poziom" jest dla Państwa narzędziem, za pomocą

umożliwia pomiar temperatury medium. Jest to ważne

którego można w jasny i zwięzły sposób zestawić wszystkie

w aplikacjach charakteryzujących się wahaniami

istotne wymagania Państwa aplikacji. Dzięki temu możliwe

temperatury, ponieważ gęstość zależy od temperatury

jest szybkie i efektywne realizowanie zamówień. Dostęp do

i wpływa na dokładność pomiaru. W rezultacie możliwe

formularza można uzyskać za pomocą poniższego linku:

jest połączenie dwóch przyrządów pomiarowych w jeden

http://www.jumo.pl/attachments/JUMO/attachmentdownlo

produkt, co umożliwia prostą instalację.

ad?id=18550&filename=00579889_Checkliste_Fuellstand_
EN_FD_A9.pdf

Zintegrowany czujnik temperatury

Dopuszczenia
Wiele zastosowań narzuca zwiększone wymagania
wobec produktów. Należą do nich między innymi ochrona
przeciwwybuchowa, dopuszczenie do pracy z wodą pitną
i w budownictwie okrętowym. Sondy poziomu mogą
być indywidualnie konfigurowane zgodnie z Państwa
wymaganiami.

Dopuszczenia

Formularz

Poziom
Hydrostatyczny pomiar poziomu

Akcesoria
Obudowa zaciskowa z kompensacją ciśnienia
Obudowa zaciskowa służy jako łącznik pomiędzy końcem

Głowica przyłączeniowa
typu J, montaż naścienny

kabla sondy poziomu a kablem do późniejszej jednostki

TN 00602744

analizującej (np. rejestratora elektronicznego). Posiada ona

Obudowa zaciskowa
z kompensacją ciśnienia
TN 00061206

stopień ochrony IP65.
Uchwyt kablowy
Uchwyt kablowy utrzymuje sondę poziomu w cieczy
na określonej głębokości. Dzięki temu można uzyskać

Uchwyt kablowy

optymalną odległość sondy od podstawy zbiornika podczas

Śruba
uszczelniająca

instalacji.

TN 00061389

TN 00333329

Śruba uszczelniająca
Śruba uszczelniająca służy jako przepust kablowy
i mocowanie kabli w takich aplikacjach jak np. w zamkniętych
zbiornikach lub studniach wodnych z głowicą. Umożliwia
ona bezpieczne zamocowanie, chroniąc powłokę kabla
przed uszkodzeniem.

JUMO MAERA S25

JUMO MAERA F27

JUMO MAERA S28

Typ 401015

Typ 404391

Typ 404392

Głowica przyłączeniowa
Głowica przyłączeniowa jest stosowana z sondą poziomu
JUMO MAERA S25 (typ 401015). Posiada ona stopień
ochrony IP67. Dostępne są warianty do montażu na ścianie
i na pokrywie zbiornika.
Analizator
JUMO diraVIEW (type 701510) – cyfrowy wskaźnik
z wyświetlaczem LCD do wyświetlania różnych zmiennych
procesowych.
JUMO LOGOSCREEN 600 (type 706520) – rejestrator
elektroniczny wyposażony w rezystancyjny ekran dotykowy
oraz intuicyjną, opartą na ikonach obsługę i wizualizację,
dzięki czemu jest bardzo łatwy w obsłudze.
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Zalecenia dotyczące stosowania sond poziomu

ü odpowiednia
– nieodpowiednia

Aplikacja

Typ

JUMO MAERA S25
Sonda poziomu, typ 401015

JUMO MAERA S26
Sonda poziomu, typ 402090

JUMO MAERA F27
Sonda poziomu, typ 404391

Sonda

Sonda

Sonda

Przewód

Przewód

Przewód

Ścieki

–

–

ü

FEP

ü

FEP

Woda studniowa (bez zawartości soli)

ü

PE

ü

PE

ü

FEP

Woda pitna

–

–

ü1

PE

–

–

Olej grzewczy

ü

PA

ü

FEP

ü

FEP

Myjnie samochodowe

ü

PE

ü

PE

ü

FEP

Paliwo: olej napędowy

ü

PA

ü

FEP

ü

FEP

Woda morska

–

–

–

–

ü2

FEP

Soda kaustyczna
(20 %, 20 °C)

–

–

ü1

PE

ü1.2

PE

Woda deszczowa

ü

PE

ü

PE

ü

PE

Kwas siarkowy
(50 %, 20 °C)

–

–

–

–

ü2

PE

Baseny kąpielowe
(środek odkażający: chlor)

–

–

–

–

ü2

FEP

Zalecenia te opierają się na wieloletnim doświadczeniu. Jednakże w indywidualnych przypadkach mogą one nie mieć zastosowania.
Chętnie udzielimy dalszych informacji, w tym informacji o konkretnych aplikacjach.
1
Uszczelnienie: EPDM.
2
Wariant PTFE.

Poziom
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ü odpowiednia
– nieodpowiednia

Aplikacja

Typ

JUMO MAERA S28
Sonda poziomu, typ 404392

JUMO MAERA S29
Sonda poziomu, typ 404393

JUMO dTRANS p33
Sonda poziomu, typ 404753

Sonda

Sonda

Sonda

Przewód

Przewód

Przewód

Ścieki

ü

FEP

ü

FEP

ü

PE

Woda studniowa (bez zawartości soli)

ü1

FEP

ü

FEP

ü

PE

Woda pitna

ü1

PE

–

–

–

–

Olej grzewczy

–

–

ü

FEP

ü

PE

Myjnie samochodowe

ü

PE

ü

FEP

ü

PE

Paliwo: benzyna

–

–

–

–

ü

PE

Paliwo: olej napędowy

ü

FEP

ü

FEP

–

–

Woda morska

–

–

ü

FEP

–

–

Soda kaustyczna
(20 %, 20 °C)

ü1

PE

ü

FEP

–

–

Woda deszczowa

ü

PUR

ü

FEP

ü

PE

Baseny kąpielowe
(środek odkażający: chlor)

–

–

ü

FEP

–

–

Zalecenia te opierają się na wieloletnim doświadczeniu. Jednakże w indywidualnych przypadkach mogą one nie mieć zastosowania.
Chętnie udzielimy dalszych informacji, w tym informacji o konkretnych aplikacjach.
1
Uszczelnienie: EPDM.
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Przykład zastosowania - studnia głębinowa
Aplikacja
Producenci wód mineralnych oraz dostawcy wody muszą

JUMO MAERA S28

monitorować poziom wód gruntowych z wykorzystaniem

Sonda poziomu

studni głębinowych lub punktowych pomiarów poziomu.
Aby uzyskać wodę mineralną lub wodę pitną, wiercone
są studnie wodne. Woda jest następnie pobierana z tych
studni za pomocą wydajnych pomp. Wydobycie wody nie
może być jednak dokonywane w sposób dowolny, ponieważ
może to spowodować długotrwałe naruszenie naturalnej
równowagi obiegu wody. Dlatego dodatkowo umieszcza
się sondę poziomu w studni/odwiercie w celu pomiaru wód
gruntowcych. Jeżeli w okresach suszy lub w przypadku
nadmiernego wypompowywania wody powstaje niedobór
wody, w wyniku którego poziom wód gruntowych spada
poniżej określonej wartości granicznej, wówczas taki stan
zostanie szybko wykryty, a pompa zostanie wyłączona.
Z kolei podczas normalnej pracy, objętość wypompowywanej
wody jest rejestrowana za pomocą przepływomierzy
elektromagnetycznych, takich jak JUMO flowTRANS MAG
S01. Dzięki temu możliwy jest precyzyjny pomiar natężenia
przepływu lub prędkości przepływu w celu zapewnienia
optymalnego wykorzystania pojemności studni.
Zastosowanie w szybach kopalnianych
Podobną zasadę stosuje się również w szybach kopalnianych. W tym przypadku jednak woda jest pompowana,
a nie pobierana. Woda umożliwia poprawną pracę szybu kopalnianego. Chroni ona również ludzi i środowisko naturalne
przed potencjalnymi zagrożeniami.

Typ 404392

Poziom
Hydrostatyczny pomiar poziomu

Przykład zastosowania - zbiornik na olej napędowy
Aplikacja
W regionach o słabej infrastrukturze zakłady są często

JUMO LOGOSCREEN 600
Rejestrator elektroniczny z innowacyjną obsługą
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Typ 706520

eksploatowane z wykorzystaniem silników wysokoprężnych.
Eksploatacja, konserwacja i naprawa jest w tym przypadku
szczególnie kosztowna. Jednym z przykładów zastosowania

JUMO AQUIS touch S / P
Wyświetlacz/regulator/rejestrator, zintegrowane
zasilanie dwuprzewodowe, 8 linearyzacji
dostosowanych do potrzeb klienta, każda
z 40 parami wartości, funkcja matematyczna,
zapisywanie par wartości pomiarowych przez
okres do 6 miesięcy. (4 kanały, do 19 kanałów
opcjonalnie)

pomiaru poziomu jest napełnianie zbiorników olejem
napędowym. Ze względu na duże odległości pomiędzy
poszczególnymi zakładami, wiarygodne informacje na

2

temat aktualnego poziomu w zbiornikach są szczególnie
ważne dla bezpiecznej eksploatacji i związanych z tym

Typ 202581

kosztów. Dla przykładu, dokładne informacje mogą pomóc

Również dostępny jako urządzenie do
montażu panelowego (opcjonalnie zasilanie
dwuprzewodowe, 3 kanały).

dostawcy lub personelowi w efektywnym planowaniu
napełniania zbiornika. Ponadto nasz system JUMO mTRON
T umożliwia korzystanie z innych opcji, takich jak alarmy
za pośrednictwem komunikatów/poczty elektronicznej,

Typ 202580
JUMO AQUIS 500 AS
Urządzenie wyświetlające i przełączające w obudowie
naściennej, IP67, z kompensacją ciśnienia, zintegrowane
dwużyłowe zasilanie, funkcja linearyzacji dla poziomu z
20 parami wartości pomiarowych.
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a także funkcji rejestratora elektronicznego, w tym
webserwera. Połączenie sprawdzonej techniki pomiarowej

Typ 202568

i najnowocześniejszych rozwiązań automatyki w postaci
monitoringu stanów magazynowych otwiera drzwi dla
przemysłu 4.0. Sondy poziomu JUMO w znaczącym stopniu
przyczyniają się do zwiększenia efektywności pod względem
kosztów i niezawodności instalacji.
Przypadek szczególny: zbiornik poziomy
Jeżeli ciecz jest przechowywana w poziomym zbiorniku
cylindrycznym, należy wziąć pod uwagę, że objętość

4

JUMO diraVIEW
Cyfrowy wskaźnik z wyświetlaczem LCD
do wyświetlania rozmaitych zmiennych
procesowych.
Typ 701510
JUMO dTRANS T05
Programowalny przetwornik dwuprzewodowy
Typ 707050, 707051

napełnienia nie zmienia się liniowo względem poziomu.
W celu zapewnienia przyjaznego użytkownikowi wyświetlania
lub zapisu mierzonych wartości, można zastosować
linearyzację dostosowaną do potrzeb klienta lub zintegrowaną

Obudowa zaciskowa
z kompensacją ciśnienia
TN 00061206

funkcję matematyczną. Wariant podłączenia nr 4 (patrz
rysunek) jest podany jako przykład: sonda poziomu
mierzy ciśnienie wywierane przez słup cieczy.

Śruba uszczelniająca
TN 00333329

Obudowa zaciskowa działa jako łącznik pomiędzy
sondą poziomu a przetwornikiem JUMO
dTRANS T05. Przetwornik skaluje odpowiedni
sygnał standardowy, a za pomocą diraVIEW
można wyświetlać wartości w litrach lub metrach
sześciennych.

JUMO MAERA S26
Sonda poziomu
Typ 402090
14
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Przełączniki pływakowe
i przetworniki poziomu
Przełączniki pływakowe służą do pomiaru wartości punktowej, a przetworniki poziomu za
pośrednictwem pływaków umożliwiają quasi-ciągły pomiar poziomu cieczy. Pomiar odbywa się
zgodnie z zasadą Archimedesa i jest stosowany zarówno dla zbiorników bezciśnieniowych, jak
i ciśnieniowych.

Poziom
Przełączniki pływakowe i przetworniki poziomu

Quasi-ciągły pomiar poziomu i pomiar Zalety przełącznika pływakowego i
punktowy za pomocą pływaków
przetwornika poziomu - JUMO NESOS
Pomiar punktowy i ciągły jest wykonywany dla cieczy



wzdłuż rury prowadzącej w miarę podnoszenia się lub



materiałów i form; własna produkcja pływaków

kontaktronowy - lub kilka styków - zainstalowanych w rurze


Pomiar punktowy i pomiar poziomu niezależny od
geometrii zbiornika.

sygnału przełączającego i zastosowania, dostępne są
funkcje przełączania jako zestyk normalnie otwarty, zestyk

Możliwe jest opracowanie rozwiązań dostosowanych
do potrzeb klienta - dla pływaka dostępnych jest wiele

opadania poziomu. Magnes w pływaku uruchamia styk
prowadzącej. W zależności od dalszego przetwarzania

Sprawdzona metoda pomiarowa, niezawodna
technologia i niskie koszty eksploatacji.

zgodnie z zasadą Archimedesa. Pływak porusza się



Niezależne od właściwości mediów na jakie mają wpływ:

normalnie zamknięty, zestyk przełączny lub przełącznik

powstawanie piany, przewodność (ε), ciśnienie, próżnia,

bistabilny. Dalsze styki kontaktronowe umożliwiają

para wodna, kondensacja.

przesyłanie dodatkowych informacji dotyczących poziomu



Zastosowanie w przemyśle, procesach i aplikacjach
inżynierii procesowej

napełnienia. Montaż odbywa się z reguły poprzez gwint
lub kołnierz od góry lub u dołu zbiornika. Specjalne typy



Szybka kontrola błędów podczas serwisowania

wykonania umożliwiają mocowanie boczne (np. na rurze).



Wysoka odporność chemiczna, dzięki dostępności
różnych materiałów.

Przetwornik poziomu przekazuje pomiary zawartości
zbiorników za pomocą quasi-ciągłego standardowego



PLC, zaworami, sygnałami, silnikami lub pompami.

sygnału. Zamiast kontaktronu do interpretacji poziomu
stosuje się łańcuch kontaktronowy i przetwornik głowicowy.
Ochrona przeciwwybuchowa (obudowy iskrobezpieczne

Punktowy pomiar poziomu do sterowania wejściami



Pomiar poziomu dla niskich wysokości napełniania od
0,1 do 4 m.

i ognioszczelne) oraz dopuszczenia dla przemysłu
stoczniowego są dostępne dla zastosowań o specjalnych
wymaganiach.

Punktowy pomiar poziomu - przełącznik pływakowy

Pomiar poziomu - przetwornik poziomu.
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Przegląd produktów przełączniki pływakowe i przetworniki poziomu

Dane techniczne

Podst. inf.

ü dostępny
– niedostępny
Typ

JUMO NESOS R01 LS oraz
JUMO NESOS R02 LS
Przełącznik pływakowy
w wersji miniaturowej lub
standardowej, typ 408301/02

JUMO NESOS R03 LS
Przełącznik pływakowy
z naczyniem referencyjnym,
typ 408303

JUMO NESOS R20 LT
Pływakowy przetwornik
poziomu, typ 408320

Dopuszczenia (opcjonalnie)

ATEX, IEC Ex, DNV GL

DNV GL

ATEX, IEC Ex, DNV GL

Czujnik temp. (opcjonalnie)

ü

ü

ü

Przełącznik temp. (opcjonalnie)

ü

ü

–

Długość rury prowadzącej
(maks.)

0.5 m (typ 408301)
4 m (typ 408302)

0.11 m

4m

Temperatura medium

-52...+240 °C

-30...+150 °C

-52...+200 °C

Czujnik

Styk kontaktronowy

Styk kontaktronowy

Łańcuch kontaktronowy

Dokładność

± 2 mm (punkt przełączania)

± 2 mm (punkt przełączania)

Do 5 mm (rozdzielczość)

Sygnały wyjściowe

Do 5 styków przełączających

Do 5 styków przełączających

4...20 mA
Wartość rezystancji,
potencjometr

Funkcja przełączania

SPST-NO, styk N/O;
SPST-NO, styk N/O;
SPST-NC, styk N/C;
SPST-NC, styk N/C;
SPDT-CO, zestyk przełączny; SPDT-CO, zestyk przełączny
SPST-NO, styk N/O bistabilny

Części mające kontakt z medium

Stal nierdzewna AISI 316;
opcjonalnie tytan,
Hastelloy-C

Stal nierdzewna AISI 316,
aluminium;
opcjonalnie tytan,
Hastelloy-C

Stal nierdzewna AISI 316;
opcjonalnie tytan,
Hastelloy-C

Przyłącze procesowe

Gwint,
flansza

Naczynie referencyjne ze
złączem zaciskowym

Gwint,
flansza

Podłączenie elektryczne

Kabel, kabel z wtyczką, gniazdo kablowe, okrągła wtyczka M12 × 1

Gniazdo kablowe

Kabel, gniazdo kablowe

–

Poziom
Przełączniki pływakowe i przetworniki poziomu

Zalecenia dotyczące przełączników
pływakowych i przetworników poziomu.

ü odpowiedni
– nieodpowiedni

Medium

Typ

1

JUMO NESOS R01 LS oraz
JUMO NESOS R02 LS
Przełącznik pływakowy
w wersji miniaturowej /
standardowej, typ 408301/02

JUMO NESOS R03 LS
Przełącznik pływakowy z
naczyniem referencyjnym,
typ 408303

JUMO NESOS R20 LT
Pływakowy przetwornik
poziomu, typ 408320

Ścieki1

ü

ü

ü

Woda pitna i deszczowa

ü

ü

ü

Płyn chłodniczy

ü

ü

ü

Olej mineralny
i transformatorowy

ü

ü

ü

Paliwo: benzyna

ü

–

ü

Paliwo: olej napędowy

ü

ü

ü

Wodorotlenek sodu
(20 %, 20 °C)

ü

–

ü

Kwas azotowy (50 %, 20 °C)

ü

–

ü

Kwas siarkowy (5 %, 20 °C)

ü

–

ü

Toluen (rozpuszczalnik)

ü

ü

ü

Aceton (20 °C)

ü

ü

ü

Amoniak (50 °C)

ü

ü

ü

Bez elementów, które mogłyby uszkodzić/unieruchomić pływak.

Zalecenia te opierają się na wieloletnim doświadczeniu. Jednakże w indywidualnych przypadkach mogą one nie mieć zastosowania.
Chętnie udzielimy dalszych informacji, w tym informacji o konkretnych aplikacjach.
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Aplikacja - odpuszczanie
Problem
Urządzenia do odpuszczania wymagają precyzyjnej regulacji
temperatury (np. w produkcji maszynowej). Narzędzia muszą
osiągać określoną temperaturę pracy, a po użyciu muszą się
ponownie ochłodzić. Urządzenia do odpuszczania zazwyczaj
składają się z pojemnika na ciecz, pompy obiegowej,
grzejnika, wymiennika ciepła i regulatora temperatury.
Wyzwanie
Bezpieczny i płynny proces to taki, w którym urządzenia
do odpuszczania ogrzewają/chłodzą narzędzia w celu
uniknięcia awarii instalacji lub sytuacji niebezpiecznych,
takich jak pożary. Poza kontrolą temperatury, wymagane
jest również rozwiązanie do pomiaru poziomu, które nie
ulega zużyciu/awarii, ponieważ pojemnik jest zabudowany

Poziom minimalny

w szczelnej obudowie maszyny, do której dostęp jest
utrudniony. Urządzenie do pomiaru poziomu musi być łatwe
w utrzymaniu i niezbyt skomplikowane w przypadku, gdy
wymagana jest konserwacja lub naprawa.
Rozwiązanie
Zbiornik jest napełniany z wykorzystaniem przełącznika
pływakowego JUMO NESOS R01 LS w formie miniaturowej
z kablem i gotową do użycia wtyczką. Styki przełącznika
pływakowego są zazwyczaj zaprojektowane jako normalnie
otwarte (pomiar quasi-ciągły). Przez to zawór napełniający w
systemie odpuszczania otwiera się podczas automatycznego
napełniania, aż do momentu, gdy styk wskaże stan "pełny".
Mechaniczna zasada pomiaru za pomocą przełącznika
pływakowego zapewnia niezawodny pomiar. Przełączanie
odbywa się bez kontaktu lub energii pomocniczej.

Poziom optymalny

Poziom
Przełączniki pływakowe i przetworniki poziomu

Rozwiązania systemowe - JUMO Engineering
JUMO Engineering, oddział serwisowy JUMO, łączy w jednym

Realizując wiele różnych aplikacji przemysłowych, zawsze

zespole wiedzę fachową i doświadczenie branżowe naszych

dążymy do uzyskania maksymalnych korzyści dla klienta.

pracowników. Nasi inżynierowie i technicy opracowują

Nasze innowacyjne usługi projektowe pozwalają nam

rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

osiągnąć ten cel. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić

i ściśle oparte na jego specyficznych wymaganiach. Zespół

kompleksowe wsparcie od dostarczenia odpowiedniej

inżynierów JUMO zapewnienia spersonalizowane wsparcie

sondy poziomu aż do realizacji w pełni zautomatyzowanego

i doradztwo swoim klientom od pierwszego kontaktu aż do

monitorowania poziomu w Państwa zakładach. Wspólnie

uruchomienia.

z Państwem opracowujemy rozwiązania w tym zakresie.

Nasze usługi

Twoje korzyści



Analiza możliwości wykonania



Stworzenie koncepcji technicznej obejmującej
wymagania dotyczące produktu/kartę specyfikacji.



Kompletne planowanie projektu i tworzenie
dokumentacji



Planowanie projektu, w tym: programowanie
sterowników PLC, wizualizacja, komunikacja
sieciowa itp.



Ciągłe zarządzanie projektem



Uruchomienie na miejscu u klienta



Szkolenia i wsparcie techniczne



JUMO, jako centralny partner kontaktowy,
opracowuje techniczne rozwiązanie systemowe
specjalnie dla Ciebie.



Korzystasz z bogatej wiedzy naszego zespołu w
zakresie wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych
i automatyki.



Globalne wsparcie doświadczonych specjalistów



Elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb
i zastosowań rozwiązanie

W skrócie


Precyzyjna i szybka komunikacja.
Oszczędza czas i zapobiega błędom!



Zaawansowana wiedza specjalistyczna dla maksymalnej elastyczności.
Korzyścią dla Państwa jest w pełni niezawodne i bezpieczne planowanie projektu!



Technologia, która sprawdza się od dziesięcioleci, skraca czas przestojów.
W rezultacie otrzymujesz doskonałą niezawodność procesu i instalacji!
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Usługi & wsparcie
Jakość produktów JUMO przekłada się na zadowolenie naszych Klientów. Doceniane są również nasze posprzedażowe
usługi serwisowe i wielozakresowe wsparcie. W dalszej części przedstawiamy Państwu usługi dla Klientów związane
z innowacyjnymi produktami JUMO. Możecie Państwo na nas
liczyć - zawsze i wszędzie.
Usługi & wsparcie JUMO - aby wszystko działało!

Usługi produkcyjne

Poszukują Państwo niezawodnego dostawcy komponentów / usług systemowych?
Chętnie nawiążemy z Państwem partnerską współpracę w zakresie obróbki metalu,
produkcji podzespołów elektronicznych lub odpowiednich sensorów. Jest to bez znaczenia, czy będzie to współpraca w zakresie małych serii czy też produkcji masowej.
Od projektu urządzenia aż po proces jego produkcji - oferujemy Państwu wszystkie rozwiązania z jednej ręki. W ścisłej współpracy z Państwa specjalistami
nasi doświadczeni eksperci znajdą optymalne rozwiązanie dla Państwa aplikacji i wykonają kompletny engineering. Firma JUMO rozwija swoje produkty dla
Państwa. Możecie Państwo przy tym odnosić korzyści wynikające ze stosowania
najnowszych technologii produkcji i naszego bezkompromisowego systemu
zapewnienia jakości.

Technika sensorów wg założeń Klienta

Podzespoły elektroniczne

Technika obróbki metalu















rozwój czujników temperatury,
przetworników ciśnienia, sond
przewodności, sond pH i redoks według
wiele rozwiązań do testowania



i sprawdzania urządzeń,



przejęcie kwalifikacji produktu dla
aplikacji,





gospodarka materiałowa,
badania mechaniczne,
badania termiczne.

projekt,
koncepcja testowania,
gospodarka materiałowa,

Państwa wymagań,



rozwój,

produkcja,
logistyka i dystrybucja,



serwis posprzedażowy.

narzędziownia,
technika tłoczenia i prasowania,
elastyczna obróbka blach,
produkcja naczyń pływakowych,
technika spawania, łączenia i montażu,
obróbka powierzchni,
usługowe badania materiałów.

Informacje i szkolenia

Macie Państwo zamiar poprawić jakość procesów i zoptymalizować Wasze
organizacje? Proponujemy zatem skorzystać z możliwości jakie niesie oferta
przedstawiona na stronie internetowej JUMO i partycypujcie w know-how jednego
z najbardziej uznanych na świecie producentów. W zakładce „Usługi & wsparcie
techniczne“ można znaleźć np. naszą szeroką ofertę seminariów szkoleniowych.
Pod hasłem „eLearning“ zamieszczono materiały video dotyczące techniki pomiarowej i regulacyjnej, a pod hasłem „Literatura“ można znaleźć pożyteczne
materiały zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych praktyków. W tym
miejscu można również znaleźć najnowsze wersje oprogramowania JUMO oraz
dokumentacje nowych i starszych urządzeń.

Serwis produktowy

W celu zapewnienia kompetentnego wsparcia w zakresie portfolio naszych produktów posiadamy na wszystkich pięciu kontynentach sieć sprzedaży, do której
zawsze można się zwrócić z prośbą o pomoc. W zakresie doradztwa, doboru
produktów, usług inżynierskich – także w pobliżu Państwa znajduje się kompetentny pracownik lub przedstawiciel JUMO. Chętnie pomożemy Państwu także
przy uruchomieniach. Szybkich odpowiedzi udzielamy poprzez nasze centrum
wsparcia telefonicznego. Jeśli zachodzi konieczność usunięcia awarii na miejscu,
posiadamy ekspresowy serwis naprawczy oraz 24-godzinny serwis części
zamiennych. Tak tworzymy podstawy Państwa bezpieczeństwa.

Konserwacja i kalibracja

Nasz serwis pomoże Państwu w utrzymaniu optymalnego stanu ruchowego
Waszych urządzeń i obiektów. W ten sposób można zapobiec awariom i przestojom.
Wraz z osobą odpowiedzialną z Państwa strony opracujemy perspektywiczną
koncepcję serwisową i chętnie opracujemy wymagana sprawozdania, dokumentację
i protokoły. Jesteśmy świadomi znaczenia precyzyjnych wyników pomiarów
i jakości regulacji w realizacji Waszych przebiegów procesowych - dlatego
chętnie podejmiemy się profesjonalnej kalibracji urządzeń JUMO - na miejscu
w Państwa firmie lub w naszym akredytowanym laboratorium pomiarowym
temperatury DAkkS. Wyniki zostaną zawarte w certyfikacie kalibracji zgodnym
z wymogami normy EN 10204.
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Źródło wykorzystanych zdjęć: Norma-Werk Briey, Francja
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