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JUMO digiLine O-DO S10
Inteligentny czujnik optyczny tlenu
rozpuszczonego z interfejsem cyfrowym
i wyjściem analogowym
Opis skrócony
Informacje ogólne
JUMO digiLine O-DO S10 to inteligentny czujnik do pomiaru tlenu rozpuszczonego. Pomiar
tlenu odbywa się zgodnie z optyczną zasadą pomiaru polegającą na wygaszeniu
luminescencji wg ASTM D888-05. Korzyści dla użytkownika:
•
Brak konieczności uzupełniania elektrolitów
•
Napięcie polaryzacji nie jest wymagane
•
Minimalny przepływ nie jest wymagany
•
Rzadka kalibracja dzięki małemu dryftowi
•

Niezawodny pomiar dzięki długoterminowej stabilności

Wartość pomiarowa dla tlenu rozpuszczonego jest automatycznie kompensowana
z
temperaturą. Dodatkowo, za pomocą czujników zewnętrznych, wartość pomiarowa
może zostać skompensowana z ciśnieniem powietrza i zasoleniem medium.
JUMO digiLine O-DO S10 posiada 2 interfejsy, za pomocą których można przesyłać d a n e
z czujnika do urządzenia rejestrującego. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsu
cyfrowego poprzez protokół RS485 Modbus RTU lub jako sygnał analogowy poprzez
dwuprzewodowy interfejs prądowy od 4 do 20 mA.
Dane związane z konfiguracją, parametrami i kalibracją są zapisywane w elektronicznych
komponentach czujnika JUMO digiLine O-DO S10. Specyfikacja czujnika i punkty pomiarowe
mogą być zapisywane i wywoływane. Dodatkowo, 10 ostatnich pomyślnych kalibracji jest
rejestrowanych w elektronicznym dzienniku, dzięki któremu użytkownik ma wgląd w historię
poprzednich kalibracji. Ponadto, czujnik jest wyposażony w autodiagnostykę, w celu wykrycia
ewentualnych usterek. Informacja o błędzie jest przekazywana w formie ostrzeżenia lub
komunikatu.
Czujnik ma opływowy kształt i trwałą konstrukcję. Nasadkę czujnika można łatwo wymienić
w przypadku jej zużycia. Korpus czujnika JUMO digiLine O-DO S10 wykonany jest z materiału
PVC, dzięki czemu może być instalowany w wodzie słodkiej i słonej. Na czujniku zamocowany
jest na stałe kabel z 5-biegunowym złączem M12. Podłączenie elektryczne do urządzenia
pomiarowego lub systemu automatyki jest szybkie i łatwe do wykonania.
Do montażu w armaturze dostępne są 2 opcje podłączenia - gwint Rp1 na wale czujnika lub
zestaw montażowy G1 dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Zastosowanie
•
•
•
•
•
•

Monitorowanie wody pitnej
Ochrona zbiorników wodnych
Hodowla ryb (słodko i słonowodnych)
Technologia wody (komunalna, przemysłowa)
Inżynieria wodna i ściekowa
Uniwersytety i instytucje dydaktyczne

Typ 202614/...

Cechy szczególne
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Wartość wyjściowa mierzona
w %SAT,% ol, ppm, hPa pO2
Czujnik przystosowany do instalacji
w słodkiej i słonej wodzie
Natychmiastowa gotowość do pracy
dzięki fabrycznej kalibracji
2 opcje połączeń: Interfejs RS485
Modbus RTU i wyjście analogowe
4 do 20 mA (dwuprzewodowy interfejs
prądowy)
3 tryby pracy: praca JUMO digiLine na
urządzeniu nadrzędnym digiLine (JUMO
AQUIS touch S/P), praca Modbus na JUMO
mTRON T i JUMO AQUIS 500 RS, praca
analogowa.
Bezpieczna transmisja danych pomiarowych
poprzez interfejs komunikacyjny
Łatwe w obsłudze okablowanie magistrali
Instalacja Plug and Play na urządzeniu
JUMO AQUIS touch S/P
Kalibracja czujnika na komputerze PC
z zapisem danych kalibracyjnych
w elektronice czujnika
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Podłączenie
Łatwe i szybkie podłączenie czujnika wpływa na znaczne zredukowanie nakładów finansowych oraz czasu przeznaczonego na montaż
i konserwację.
Po podłączeniu JUMO digiLine O-DO S10 do urządzenia nadrzędnego digiLine z serii JUMO AQUIS touch użytkownik ma do dyspozycji wszystkie
funkcje charakterystyczne dla czujników JUMO digiLine.
Funkcja Plug and Play w dużej mierze ułatwia podłączanie i wymianę czujnika w urządzeniu digiLine master. Czujnik jest natychmiast gotowy do pracy.
Posługując się JUMO AQUIS touch można jednocześnie obsługiwać do 6 czujników, natomiast za pomocą magistrali digiLine do 30 czujników.
Dalsze możliwości podłączenia poprzez interfejs cyfrowy są dostępne z przetwornikiem AQUIS 500 RS, sterownikiem PLC JUMO mTRON T lub
jednostką sterującą innych producentów.
Alternatywnie, JUMO digiLine O-DO S10 z dwuprzewodowym interfejsem prądowym 4 do 20 mA może być zintegrowany z istniejącymi,
niecyfrowymi instalacjami i systemami.

Konfiguracja i kalibracja
Po podłączeniu do modułowego przetwornika JUMO AQUIS touch S/P, czujnik JUMO digiLine O-DO S10 można konfigurować i kalibrować bezpośrednio
w terenie. Istnieje możliwość użycia oprogramowania JUMO DSM (Digital Sensor Management) jako zamiennika, w celu zapewnienia
niezawodnej kalibracji i zarządzania punktami pomiarowymi. Uwaga: Podłączenie do komputera PC odbywa się za pomocą specjalnego
konwertera USB (nr katalogowy 00746250) z koncentrycznym złączem zasilania prądem stałym DC w celu doprowadzenia napięcia do czujnika.
Urządzenie JUMO digiLine O-DO S10 jest wstępnie skalibrowane do pierwszego uruchomienia i może być używane bezpośrednio po wyjęciu
z opakowania.

Schemat blokowy

Opis
Interfejs cyfrowy
Komunikacja magistrali JUMO digiLine O-DO S10 po podłączeniu do przetwornika JUMO AQUIS touch S/P odbywa się poprzez interfejs
cyfrowy. Zintegrowana funkcja Plug and Play znacznie ułatwia uruchomienie czujnika w systemie JUMO digiLine. Po podłączeniu do JUMO AQUIS
touch S/P czujnik jest natychmiast gotowy do pracy.
Do obsługi JUMO digiLine, wykorzystywany jest również protokół Modbus (Modbus RTU) na JUMO mTRON T z dostępem do danych
pomiarowych. W takim przypadku czujnik jest konfigurowany i kalibrowany na komputerze PC (interfejs USB) za pomocą oprogramowania
JUMO DSM.
Ponadto czujnik może być obsługiwany przez JUMO AQUIS 500 RS (przetwornik dla czujników cyfrowych z protokołem Modbus). Ustawienia
podstawowe umożliwiają szybkie uruchomienie czujnika.

Dwuprzewodowy interfejs prądowy dla standardowego sygnału od 4 do 20 mA
JUMO digiLine O-DO S10 posiada dwuprzewodowy interfejs komunikacyjny do pracy jako przetwornik dwuprzewodowy. Interfejs wyprowadza sygnał
pomiarowy zależny od temperatury jako dowolnie skalowalny sygnał standardowy 4 do 20 mA. Konfiguracja interfejsu odbywa się poprzez DSM.

V1.00/EN/00748482/2021-02-25

20261400T10Z001K000

-802Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Telefon:
Fax:
Email:
Internet:

71 339 32 79
71 339 32 80
info.pl@jumo.net
www.jumo.pl

Karta katalogowa 202614

Strona 3/19

Oprogramowanie do zarządzania czujnikami cyfrowymi JUMO dla PC
Za pomocą oprogramowania JUMO DSM (DSM = Digital Sensor Management) można zarządzać, kalibrować i testować czujnik JUMO digiLine
O-DO S10 na komputerze. Dodatkowo służy ono jako narzędzie konfiguracyjne dla dwuprzewodowego interfejsu prądowego
zaimplementowanego w czujniku. Podłączenie do interfejsu USB komputera odbywa się poprzez konwerter, który jest dostępny jako wyposażenie
dodatkowe.

Parametry kompensacji
Rozpuszczalność tlenu w ciekłych mediach zależy od różnych czynników fizycznych. W celu określenia zawartości tlenu należy uwzględnić
parametry takie jak temperatura, ciśnienie powietrza i zawartość soli (zasolenie) jako zmienne kompensacyjne.

Sygnał pomiarowy z kompensacją temperatury
JUMO digiLine O-DO S10 wysyła sygnał pomiarowy z kompensacją temperatury. Temperatura kompensacji może być mierzona przez sondę
temperatury zainstalowaną w czujniku. Co więcej, temperatura może być również przekazywana z zewnątrz z urządzenia nadrzędnego JUMO digiLine.
Kolejną możliwością jest wprowadzenie stałej wartości temperatury podczas konfiguracji czujnika JUMO digiLine lub poprzez protokół Modbus
z dowolnego urządzenia.

Sygnał pomiarowy z kompensacją ciśnienia
Do obliczenia zawartości tlenu w jednostkach %SAT i %vol wymagana jest kompensacja ciśnienia powietrza. Można to wykonać poprzez wprowadzenie
stałej wartości ciśnienia podczas konfiguracji czujnika JUMO digiLine. Alternatywnie ciśnienie powietrza może być również przekazywane z zewnątrz
z urządzenia nadrzędnego JUMO digiLine lub przez protokół Modbus z dowolnego urządzenia.

Kompensacja zasolenia
Aby określić stężenie tlenu (jednostka ppm (mg/l)) w zasolonym medium pomiarowym, należy skompensować zasolenie (zawartość soli). Obliczenie
zawartości soli opiera się na przewodności elektrolitycznej kompensowanej temperaturowo (jednostka mS/cm). Kompensacja zasolenia może być
przeprowadzona poprzez wprowadzenie stałej wartości przewodności elektrolitycznej skompensowanej temperaturowo podczas konfiguracji
czujnika JUMO digiLine, lub zewnętrznie z urządzenia nadrzędnego JUMO digiLine lub przez Modbus z dowolnego urządzenia.

Kalibracja
Kalibracja JUMO digiLine O-DO S10 może być przeprowadzona w terenie na przyrządach JUMO AQUIS touch S/P, mTRON T lub AQUIS 500 RS,
a także w laboratorium np. przy użyciu oprogramowania JUMO DSM. Dane kalibracyjne są zapisywane w czujniku JUMO digiLine. Następnie
czujnik może być już tylko zamontowany na urządzeniu.
Urządzenie JUMO digiLine O-DO S10 jest wstępnie skalibrowane i może być używane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Dziennik kalibracji
W elektronice czujnika zapisany jest dziennik kalibracji, który zawiera dane z ostatnich 10 kalibracji wraz z datą, godziną i ustawionymi
wartościami. Dziennik ten zapewnia przegląd w historii kalibracji czujnika. Może być on wywołany zarówno na JUMO AQUIS touch S/P jak i na
komputerze PC za pomocą oprogramowania JUMO DSM. Liczba zapisanych w bazie danych DSM wpisów jest nieograniczona.

Informacje z czujników
W elektronice urządzenia JUMO digiLine O-DO S10 przechowywane są liczne dane, takie jak informacje o typie, dane eksploatacyjne, informacje
o identyfikacji punktu pomiarowego itd. Informacje te umożliwiają jednoznaczną identyfikację i optymalne zarządzanie każdym czujnikiem.
Dane te można wywołać na panelu JUMO AQUIS touch S/P lub za pomocą oprogramowania JUMO DSM.

Funkcje do autodiagnostyki
Urządzenie JUMO digiLine O-DO S10 posiada możliwość autodiagnostyki w celu wykrycia ewentualnych usterek. Informacje o błędzie są przekazywane
w formie ostrzeżenia lub komunikatu. Za pomocą interfejsu RS485 można określić wartości pomiarowe przekraczające zakresy tolerancji lub awarię wejścia
pomiaru tlenu i temperatury, na przykład zarówno w trybie JUMO digiLine, jak i w trybie Modbus. Identyfikowany i zgłaszany jest również brak osłony
czujnika. Ponadto użytkownik jest informowany o złej jakości osłony w celu jej szybkiej wymiany.
Analogowy dwuprzewodowy interfejs prądowy 4 do 20 mA może być skonfigurowany zgodnie z zaleceniami NAMUR, w celu wyświetlenia nieprawidłowego
zdarzenia.
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Dane techniczne
Specyfikacje
Zasada pomiaru

Pomiar optyczny zgodnie z zasadą wygaszania luminescencji

Wielkość mierzona

Tlen rozpuszczony
Temperatura

Zakresy pomiarowe
Tlen rozpuszczonya

Temperatura

0,00 do 20,00 ppm (mg/l)
0,00 do 250,00% SAT
0,00 do 52,00% obj.
0,00 do 514,00 hPa pO2b
-5 do +50°Cc

Dokładność (przy 25°C)
Tolerancja podstawowa
Plus

Czas reakcji (przy 25°C)

1% SAT (≙ 0,1mg/l lub 0,2% obj. lub 2hPa pO2)
≤ 1% wartości pomiarowej od 0% SAT
≤ 2% wartości pomiarowej przy 100% SAT
≤ 3% wartości pomiarowej przy 200% SAT

Zakres ciśnienia

t90 < 60s
0 do 5 barów

Temperatura otoczenia

0 do 50°C

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C

Kompensacja temperatury

Poprzez zintegrowany czujnik temperatury, w zakresie -10 do 60oC

Kompensacja ciśnienia powietrza

10 do 2000hPa

Kompensacja zasolenia

0.00 do 60.00mS/cmd

Przedział pobierania próbek

3s

Typ ochrony

IP68

Żywotność luminoforu
Do 3 lat (w zależności od warunków procesu)
a Czujnik nie jest przystosowany do pomiaru stężeń śladowych. Specyfikacje obowiązują dla następujących wpływów środowiska:
temperatura = 25oC, ciśnienie powietrza = 1013HPa i zasolenie = 0mS/cm.
b pO2

= ciśnienie parcjalne tlenu. Ten zakres pomiarowy jest obliczany na podstawie danych pierwotnych. Wszystkie inne zakresy pomiarowe
są obliczane przez czujnik w zależności od temperatury, ciśnienia i zasolenia. Zakres pomiarowy nadaje się przede wszystkim do pomiarów
w atmosferach gazach; może być używany tylko do specjalnych pomiarów w przypadku analizy cieczy.
c Pomiar
d

tlenu może być kalibrowany w zakresie temperatur od 5 do 40°C.

Wartością wejściową jest przewodność elektrolityczna skompensowana z temperaturą, temperatura odniesienia = 25°C.

Interfejsy

Interfejs RS485
Protokół komunikacyjny

digiLinea
Modbus RTUb

Adres urządzenia

1 do 247

Format danychc

8 - 1 - brak parytetu
8 - 2 - brak parytetu
8 - 1 - nieparzysty parytet
8 - 1 - parzysty parytet

Prędkość transmisji

9600 bodów
19200 bodów
38400 bodów

Minimalny czas reakcji

Regulacja od 0 do 500ms

Protokół digiLine przypisuje parametry interfejsu automatycznie podczas uruchamiania (Plug and Play).
b Protokół Modbus RTU jest przeznaczony do pracy z czujnikiem na sterowniku JUMO mTRON T lub przetworniku AQUIS 500 RS.
W przypadku pracy na JUMO mTRON T, parametry interfejsu muszą być ustawione przed pierwszym uruchomieniem za pomocą
oprogramowania JUMO DSM. JUMO AQUIS 500 RS rozpoznaje czujnik automatycznie i ustawia odpowiednie parametry interfejsu.
a

c Specyfikacja

w użytecznym formacie : bit-stop bit-parytet.
Dwuprzewodowy interfejs prądowy 4 do 20 mA.
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Zakres sygnału

4 do 20mA

Napięcie zasilania

DC 18 do 30V

Maksymalna odporność na obciążenie

500Ω

Dokładność

1%

Wpływ temperatury otoczenia

100ppm/K
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Dane elektryczne
Napięcie zasilaniaa

SELV lub PELV

podczas pracy interfejsu RS485

DC 10 do 30 V

podczas pracy dwuprzewodowego
interfejsu prądowego 4 do 20mA

DC 18 do 30 V

Zużycie energii
podczas pracy interfejsu RS485

Około 70mW bez przerw, maks. 660 mW z przerwami

podczas pracy dwuprzewodowego
interfejsu prądowego 4 do 20mA

Maks. 660mW

Kompatybilność elektromagnetyczna
Emisja zakłóceń
Odporność na zakłócenia

Zgodnie z normą DIN EN 61326-1
Klasa A
Wymagania przemysłoweb

Stopień ochrony
III
zasilające magistrali digiLine musi być zgodne ze specyfikacją SELV lub PELV.
b Czujnik nie jest zabezpieczony przed przepięciami.

a Napięcie

Przykład
Wymiary

Ø 20 mm (wał) × 310 mm (bez kabla przyłączeniowego)

Waga
Czujnik z kablem 10m

770 g

Czujnik z kablem 30m

1850 g

Dopuszczalna długość kabla

Maks. 50m

Materiały mające kontakt z medium
Wałek czujnika

PVC

Kapturek membranowy

PC

Kabel połączeniowy (płaszcz)

PUR

Przepust kablowy

PA

Środki ostrożności podczas stosowania
produktu

Membrana musi być chroniona przed czynnikami mechanicznymi (uderzenia, ścieranie),
rozpuszczalnikami i agresywnymi chemikaliami.

Typ ochrony

IP68
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Wymiary

(1)

Kabel przyłączeniowy (kabel stały ze złączem M12)

(2)

Tabliczka znamionowa

(3)

Korpus czujnika z optoelektroniką

(4)

Zdejmowana nasadka membranowa z luminoforem
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Przyłącze elektryczne
Kabel stały ze złaczem M12, kod A
Funkcja

Pin

nie podłączony

1

+24V napięcie zasilania z urządzenia sygnalizującego/kontrolera

2

GND

3

RS485 B (RxD/TxD-)

4

RS485 A (RxD/TxD+)
5
Podłączenie do złącza szeregowego urządzenia nadrzędnego lub przetwornika z zaciskami
śrubowymi lub sprężynowymi odbywa się za pomocą kabla przyłączeniowego JUMO M12
digiLine master
(rozdział "Akcesoria", strona 17).

Rysunek (złacze)

2
1

5

3

4

Jeśli czujnik ma przekazywać zmierzoną wartość jako sygnał analogowy 4 do 20 mA (dwuprzewodowy interfejs prądowy),
wymagane są tylko styki 2 (+24 V) i 3 (GND).
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Przykłady podłącze
ń
Przykład podłączenia z JUMO AQUIS touch S (obsługa DigiLine)
Przykład przedstawiony poniżej ilustruje instalację przeznaczoną do monitorowania akwakultury. Do przetwornika JUMO AQUIS touch S
podłączone są 3 czujniki (przewodności elektrolitycznej, zawartości tlenu i pH). Czujniki połączone są ze sobą za pomocą huba JUMO digiLine
i złączy M12. Do montażu czujników JUMO oferuje odpowiednie złączki.

(1) JUMO AQUIS touch S ze złączem terminatora magistrali RS485 w urządzeniu
(2) Kabel podłączeniowy JUMO M12, 5-biegunowy, kod A;
wymaganą całkowitą długość przewodów pomiędzy urządzeniem nadrzędnym a czujnikami można osiągnąć poprzez połączenie
kilku kabli przyłączeniowych M12. Przy planowaniu długości przewodów należy przestrzegać wskazówek dotyczących planowania kabli
zawartych w załączniku do instrukcji obsługi JUMO AQUIS touch S/P.
(3) Hub JUMO digiLine z 4 gniazdami M12 i 1 złączem wtykowym M12, każde 5-biegunowe z kodem A; zasilanie 24 V DC
z oddzielnego zasilacza
(4) Oddzielny zasilacz 24 V DC do zasilania systemu JUMO DigiLine-bus
(5) Czujnik pH JUMO z pięcioma biegunami JUMO digiLine pH
Przykład zamówienia: pH-Sensor 201021/10/12-04-22- 120/000 z JUMO digiLine-pH: 202705/10/86-530
(6) JUMO digiLine O-DO S10 - optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego
(7) JUMO digiLine Ci w wersji urządzenia z oddzielnym czujnikiem
(8) Indukcyjny czujnik przewodności
(9) Główny przewód przyłączeniowy JUMO digiLinem master z odsłoniętymi końcówkami styków na jednym końcu do podłączenia do
urządzeń z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi; sposób podłączenia opisany jest w instrukcji obsługi JUMO AQUIS touch S/P.
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Przykład połączenia z JUMO mTRON T (praca w trybie Modbus)
Przykład pokazany poniżej ilustruje instalację do monitorowania akwakultury. Do sterownika PLC JUMO mTRON T3 są podłączone 3 czujniki
(przewodności elektrolitycznej, zawartości tlenu i pH). Czujniki są połączone ze sobą za pomocą huba JUMO digiLine i przewodów połączeniowych
M12. Do montażu czujników JUMO oferuje odpowiednie złączki.

(1) Moduł interfejsu do kabla połączeniowego digiLine master, z zaciskami śrubowymi i 9-biegunowym złączem wtykowym D-sub
(2) Jednostka centralna mTRON T z interfejsem RS485 jako urządzenie nadrzędne digiLine (Modbus master)
(3) Główny kabel połączeniowy JUMO digiLine master z odsłoniętymi końcówkami styków na jednym końcu do podłączenia urządzeń
z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi (w celu podłączenia patrz opis interfejsu dla JUMO digiLine w JUMO mTRON T)
(4) Hub JUMO digiLine z 4 gniazdami M12 i 1 złączem wtykowym M12, każde 5-biegunowe z kodem A; zasilanie 24 V DC
z oddzielnego zasilacza
(5) Oddzielny zasilacz 24 V DC do zasilania systemu JUMO DigiLine-bus
(6) Czujnik pH JUMO z pięcioma biegunami JUMO digiLine pH
Przykład zamówienia: pH-Sensor 201021/10/12-04-22-120/000 z JUMO digiLine-pH: 202705/10/86-530
(7) JUMO digiLine O-DO S10 - optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego
(8) JUMO digiLine Ci w wersji urządzenia z oddzielnym czujnikiem
(9) Indukcyjny czujnik przewodności elektrolitycznej
(10) Kabel podłączeniowy D-sub (okrągły), gniazdo 9-biegunowe i listwa wtykowa

Schemat połączeń dla trybu Modbus
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Przykład połączenia z JUMO AQUIS 500 RS
Przykład przedstawiony poniżej ilustruje instalację do monitorowania zawartości tlenu w oczyszczalni ścieków. Czujnik JUMO digiLine O-DO
S10 jest podłączony do jednokanałowego urządzenia sygnalizującego i przetwornika JUMO AQUIS 500 RS. Do montażu czujnika JUMO
oferuje odpowiednią armaturę.

(1) JUMO AQUIS 500 RS - urządzenie wskazujące i przetwornik do czujników cyfrowych
(2) JUMO digiLine O-DO S10 - optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego
(3) Główny przewód przyłączeniowy JUMO digiLine z odsłoniętymi końcówkami styków na jednym końcu do podłączenia urządzeń
z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi (sposób podłączenia znajduje się instrukcji obsługi JUMO AQUIS 500 RS)
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Obsługa dwuprzewodowego interfejsu prądowego (sygnał standardowy 4 do 20 mA)
JUMO digiLine O-DO S10
Ilustracja przedstawia podłączenie czujnika JUMO digiLine O-DO S10 do urządzenia pomiarowego/automatyki jako dwuprzewodowego
przetwornika ze standardowym sygnałem 4 do 20 mA. Czujnik może być podłączony do komputera PC za pomocą konwertera USB dostępnego
jako wyposażenie dodatkowe (nr katalogowy 00746250) oraz skonfigurowany i skalibrowany za pomocą oprogramowania JUMO DSM.

(1) Zasilacz stabilizowany z wyjściem 24 V DC do zasilania systemu automatyki, pętli prądowej (standardowy sygnał 4 do 20 mA) i czujnika
(2) Urządzenie pomiarowe lub automatyka z wejściem analogowym dla sygnału standardowego 4 do 20 mA; pętla prądowa dla sygnału
standardowego musi być zasilana napięciem wyjściowym 18 do 30 V DC przez zasilacz stabilizowany.
(3) JUMO digiLine O-DO S10 - optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego
(4) Dostarczony przez klienta kabel połączeniowy z 5-biegunowym gniazdem kablowym M12 do podłączenia z 5-biegunowym złączem M12
JUMO DigiLine O-DO S10; przyporządkowanie złączy widnieje na schemacie podłączenia dwuprzewodowego interfejsu prądowego
przedstawionym poniżej.

Schemat połączeń dla dwuprzewodowego interfejsu prądowego
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Ustawienie punktu pomiarowego
Poniżej przedstawiono zestawienie kompletnego systemu pomiarowego do pomiaru tlenu rozpuszczonego. Na rysunku pokazany jest słup
podporowy z podstawą, ramieniem wspornikowym i łańcuchem. Jako wyświetlacz/przetwornik służy JUMO AQUIS 500 RS, który jest zamontowany na
słupie podporowymLNWyU\SRVLDGDGaszHN chroniącyJR przed G]LDáDQLHP F]\QQLNyZ atmosferycznych (patrz rozdział "Akcesoria", strona 17).
Armatura podwieszana ZLGQLHMąFDna ilustracji A jest przymocowana do ramienia wspornikowego za pomocą łańcucha. Alternatywnie do ramienia
wspornikowego można przymocować również armaturę zanurzeniową za pomocą zacisku krzyżowego, patrz ilustracja B.



JUMO AQUIS 500 RS urządzenie wskazujące /



przetwornik, typ 202569/...
Ramię wspornikowe, regulowane








Zacisk krzyżowy z 2
Łańcuch
Słup podporowy
Podstawa

Słup podporowy z podstawą,
ramię wysięgnika i łańcuch;
nr części 00398163

Armatura podwieszana wraz z uchwytem czujnika (9),
nr katalogowy: 00740927
Basen/zbiornik/pojemnik

(10)

Zacisk krzyżowy do słupa podporowego (nr art. 00605468), niezbędny do zamocowania armatury zanurzeniowej

(11)

Kątowa armatura zanurzeniowa z uchwytem czujnika (9), nr katalogowy: 00740928
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Wyposażenie
Armatura podwieszana
Podwieszana armatura utrzymuje czujnik tlenu JUMO digiLine O-DO i jest
stosowana głównie do pomiarów w otwartych zbiornikach. Można ją umieścić
w znacznej odległości od brzegu zbiornika, np. zawieszając uchwyt na
łańcuchu. Różne głębokości zanurzenia są możliwe do osiągnięcia dzięki
zastosowaniu różnych długości rurki zanurzeniowej. Jako wyposażenie
dodatkowe do armatury podwieszanej dostępny jest zestaw
czyszczący (płukanie wodą/powietrzem).
Przy planowaniu ustawienia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
•
•
•

•

Złącze musi być łatwo dostępne, aby umożliwić regularną
konserwację, czyszczenie czujnika i samego złącza.
Należy nie dopuścić do tego, aby armatura (a tym samym
czujnik) obijała się o krawędź zbiornika i uderzała w nią.
Podczas pracy z systemami gdzie występuje wpływ temperatury
należy upewnić się, że armatura i czujnik spełniają wszystkie
wymagania.
Projektant systemu musi sprawdzić, czy materiały, z których
wykonano złączkę i czujnik są odpowiednio przystosowane do
danego środowiska pomiaru (np. kompatybilność chemiczna).

Armatura podwieszana
Materiały

Rura:

PVC

Uchwyt czujnika:

PVC

Zakres temperatury

0 do 60°C

Zakres ciśnienia

Do zastosowań bezciśnieniowych

Długość całkowita

1517 mm

Nr części.

00740927
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(1)

Mocowanie z uchwytem na łańcuch

(2)

Uchwyt czujnika
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Armatura zanurzeniowa
Armatura zanurzeniowa służy do zamocowania czujnika tlenu JUMO
digiLine O-DO. Jest nachylone pod kątem i służy przede wszystkim do
pomiarów w zbiornikach napowietrzających. Złącze chroni czujnik
i umożliwia wykonywanie pomiarów na różnych głębokościach
zanurzenia. Złącze mocowane jest do słupa podporowego za pomocą
zacisku krzyżowego, patrz rozdział "Ustawienie punktu pomiarowego",
strona 12.
Oprócz wersji standardowej o długości całkowitej 3078mm, na
życzenie klienta dostępne są również krótsze wersje. Natomiast jako
wyposażenie dodatkowe dostępny jest zestaw do czyszczenia
(płukanie wodą/powietrzem).
Przy planowaniu ustawienia należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie:
•
•
•

•

Złącze musi być łatwo dostępne, aby umożliwić regularną
konserwację, czyszczenie czujnika i samego złącza.
Należy nie dopuścić do tego, aby armatura (a tym samym
czujnik) obijała się o krawędź zbiornika i uderzała w nią.
Podczas pracy z systemami gdzie występuje wpływ temperatury
należy upewnić się, że armatura i czujnik spełniają wszystkie
wymagania.
Projektant systemu musi sprawdzić, czy materiały, z których
wykonano złączkę i czujnik są odpowiednio przystosowane do
danego środowiska pomiaru (np. kompatybilność chemiczna).

Armatura zanurzeniowa
Materiały

Rura:

PVC

Uchwyt czujnika:

PVC

Zakres temperatury

0 do 60°C

Zakres ciśnienia

Do zastosowań bezciśnieniowych

Długość całkowita

3078mm

Nr części.

00740928
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Inne długości
na życzenie

(1)

Końcówka kątowa

(2)

Uchwyt czujnika
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Armatura przepływowa
Armatura przepływowa mieści czujnik tlenu JUMO digiLine O-DO i jest
montowana bezpośrednio na rurociągu doprowadzającym mierzone
medium lub na obejściu.
Specjalna konstrukcja armatury
zapewnia prawidłowy dopływ medium do czujnika, co zapobiega
błędom pomiarowym Przy planowaniu instalacji rurowej należy
zwrócić uwagę na poniższe wskazówki:
•

Mocowanie musi być łatwo dostępne, aby umożliwić regularną
konserwację, czyszczenie czujnika lub samego mocowania.
Zalecane są pomiary z obejściem. Musi istnieć możliwość
ponownego przemieszczenia czujnika poprzez zastosowanie
zaworów odcinających.
W przypadku pracy z systemami, w których występuje wpływ
ciśnienia i temperatury należy upewnić się, że złącze i czujnik
spełniają wszystkie odpowiednie wymagania.

•

•

•

Projektant systemu musi sprawdzić, czy materiały, z których
wykonana jest armatura i czujnik są przystosowane do
środowiska pomiaru (np. kompatybilność chemiczna).

Armatura przepływowa z PVC, gniazdo kątowe
Materiał

PVC

Dopuszczalna temperatura 0 do 60°C
Odporność na ciśnienie

Do 5 barów

Połączenie

Gniazda klejone

Przyłącze procesowe

Trójnik DN 50, 45°

Nr części.

00740925

(1)

Uchwyt czujnika

(2)

Trójnik DN 50, 45°

(3)

Kierunek przepływu
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Szczegóły zamówieniowe
(1) Typ podstawowy
202614

JUMO digiLine O-DO S10 - optyczny czujnik tlenu

10

(2) Rozszerzenie typu podstawowego
Konstrukcja standardowa
(3) Zakres pomiarowy

37

0 do 20 ppm (mg/l)
(4) Podłączenie

elektryczne

21

Kabel stały z wtyczką M12

10

10m

30

30m

000

Brak

(5) Długość kabla stałego

(6)D odatkowe kody

(1)

Kod zamówienia
Przykład zamówienia

(2)
/

202614

/

(3)
-

10

-

(4)

(5)

37

-

(6)
/

21

-

10

/

000

Zakres dostawy
Czujnik w zamówionej wersji
Instrukcja obsługi
Świadectwo kalibracji

Wersje fabryczne
(Dostawa w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia)
Typ

Nr części.

202614/10-37-21-10/000

00727210

202614/10-37-21-30/000

00730250
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Akcesoria
(Dostawa w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia)
Ogólne akcesoria do czujników
Nazwa

Rysunek

Nr części.

Wymienny kapturek czujnika

00727215

Ochrona przed ugryzieniami, EPDM

00746848

Zestaw montażowy (złącze z gwintem G 1" + 2 pierścienie zciskowe)

00730253

Zestaw do montażu na rurze - piasta digiLine

00648759

Zestaw adaptera montażowego (kąt 45 ° Ø 40 DN 32, PVC
+ złączka redukcyjna gwintowana Rp1, PVC)

00747563

Kabel podłączeniowy
Nazwa

Rysunek

Nr części.

Kabel przyłączeniowy JUMO M12 digiLine master, 5-biegunowy, kodowany A,
długość 10m
Kabel przyłączeniowy JUMO M12 digiLine master, 5-biegunowy, kodowany A,
długość 5m
Kabel przyłączeniowy JUMO M12 digiLine master, 5-biegunowy, kodowany A,
długość 1,5m

00638341

Konwerter USB (rozdzielacz Y M12, USB, złącze DC)

00746250
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Elektronika
Nazwa

Rysunek

Nr części.

Zasilacz 24V / 1A

00743955

Koncentrator JUMO DigiLine

00646871

Zasilacz JUMO do koncentratora digiLine

00661597

Oprogramowanie
Nazwa

Nr części.

Oprogramowanie digiLine DSM

00655787

Oprogramowanie digiLine DSM wraz z zarządzaniem danymi

00663703

Wyposażenie
Nazwa

Nr części.

Armatura przepływowa z PVC, gniazdo kątowe

00740925

Armatura podwieszana, PVC, długość całkowita 1517mm

00740927

Armatura podwieszana z zestawem czyszczącym, PVC, długość całkowita 1534mm

00740929

Zestaw Retrofit - zestaw czyszczący do montażu podwieszanego

00741086

Armatura zanurzeniowa, PVC, długość całkowita 1878mm

00746563

Armatura zanurzeniowa, PVC, długość całkowita 3078mm

00740928

Armatura zanurzeniowa z zestawem czyszczącym, PVC, długość całkowita 1896mm

00746564

Armatura zanurzeniowa z zestawem czyszczącym, PVC, długość całkowita 3096 mm

00740931

Zestaw modernizacyjny - zestaw do czyszczenia armatury zanurzeniowej

00741090

Słup nośny z podstawą, ramieniem wysięgnika łańcuchem

00398163

Dodatkowy zacisk krzyżowy do słupa nośnego, niezbędny do zamocowania armatury zanurzeniowej

00605468

Odpowiednie urządzenia sygnalizujące i sterowniki
Nazwa
Modułowe wielokanałowe urządzenia pomiarowe do analizy cieczy z wbudowanym
procesorem i rejestratorem bez papieru JUMO AQUIS touch S/P
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Rysunek

Nr części.
Patrz karty
katalogowe
202580/
202581
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Skalowalny system do pomiarów, sterowania i automatyki JUMO mTRON T

Patrz karta
katalogowa
705000/
705001

JUMO AQUIS 500 RS cyfrowy wskaźnik panelowy

Patrz karta
katalogowa
202569

Akcesoria dla JUMO AQUIS 500RS
Nazwa

Nr części.

Zestaw do montażu na rurze dla AQUIS 500 RS

00398162

Daszek chroniący przed wpływem czynników atmosferycznych dla AQUIS 500 RS

00398161

Oprogramowanie dla JUMO AQUIS 500 na płycie CD-ROM

00483602

Interfejs PC, konwerter RS232/TTL

00301315

Interfejs PC, konwerter USB/TTL i adapter (piny/gniazdo)

00456352
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