PR 20022 CZ

Elektrochemická měření

pH- und
Měření
pH aRedox-Messung
redox-potenciálu
J ecoLine, JUMO BlackLine
Sondy pro měření pH a redox-potenciálu

J labLine
Sondy pro měření pH a redox-potenciálu,
iontově selektivní elektrody

Vysoce jakostní elektrody v typických provedeních
určené k laboratornímu použití
Osvědčené elektrody s vyjímečným poměrem
cena/výkon
n skleněné nebo plastové tělo elektrody
n aktivní díl u pH sond: vynikající měřicí výsledky díky
osvědčenému a mnoho let optimalizovanému
JUMO U-sklu
n aktivní díl u sond pro měření redox-potenciálu: robustní
platinová kulová membrána pro spolehlivé měření
a jednoduché čištění senzoru
n srovnávací systém: JUMO-Gel bez obsahu acrylamidu
se skládá z vysoce viskózního roztoku KCl
Oblasti použití:
Kontrola a úprava pitné vody, koupaliště, akvaristika
(včetně mořské akvaristiky), skleníková technika, lehce
znečištěné užitkové, procesní a odpadní vody, dešťové,
rybniční a povrchové vody

n vpichové a miniaturní, provedení s plošnou membránou
n skleněné vodivostní meřicí sondy s integrovaným
kompenzačním teplotním čidlem
n senzory pro měření amoniaku
Oblasti použití:
Chemické a farmaceutické laboratoře, kontrola chladicích
prostředků, měření s ručními přístroji, aplikace v zemědělství a v oblasti životního prostředí
Další informace: typový list 20.1030

J tecLine PRO pH/Redox
Sondy pro měření pH a redox-potenciálu

Další informace: typový list 20.1005

J tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Sondy pro měření pH a redox-potenciálu

Robustní elektrody s vysokou mechanickou
a chemickou odolností
n integrované teplotní čidlo
n stabilní tělo PVDF zamezuje nebezpečí porušení senzoru
n provedení s kulovou nebo plochou membránou
Oblasti použití:
Chemický průmysl, úprava odpadních vod, čistírny
odpadních vod, papírenský průmysl
Další informace: typový list 20.1030

Vysoce jakostní průmyslové/procesní elektrody
pro různé oblasti použití
n provedení bez diafragmy s pevným elektrolytem
n diaframa z oxidu zirkoničitého, platiny nebo s teflonovým
prstencem
n pro měření v iontově chudých médiích
n vysokoteplotní (do 135 °C) a vysokoalkalická provedení
Oblasti použití:
Průmyslová a komunální technika, technika odpadních
vod, procesní měření, galvanizační technika, výstupní kontroly, neutralizační zařízení, pitná a studniční voda, napájecí
voda pro kotle, použití pro nízké teploty (−30…+30 °C)
Další informace: typový list 20.1020

J Multitrode
Kombinovaná sonda

Pouze jeden senzor, pouze jedno přívodní vedení
n kombinace sondy pro měření pH a redox-potenciálu
v jednom tělese
n snadná manipulace
n pro zabudování nutné pouze jedno umístění Pg 13,5
Oblasti použití:
Praktické řešení pro aplikace, u kterých nemohou být použity samostatné senzory z důvodu prostorového omezení
či složité manipulace
Další informace: typový list 20.2900

Měření pH a redox-potenciálu
Přívodní kabely, pufrové roztoky pro pH,
vodivostní a redox-sondy

Další informace: typový list 20.1090

Simulátory pro hodnoty pH,
redox-potenciálu a vodivosti

n simulátory se připojují k převodníku namísto příslušné
měřicí sondy
n ulehčují uvedení zařízení do provozu „za sucha“
n testování přívodních vedení a vyhledávání chyb
Další informace: typový list 20.1090

Impedanční měnič pro měřicí sondy

J dTRANS pH01
Převodník/regulátor pro hodnoty pH
resp. redox-potenciálu
Přístroj měří a reguluje – dle konfigurace – hodnoty pH
nebo redox-potenciálu ve vodných roztocích
n
n
n
n

zobrazení pH resp. mV/ORP a teploty
přepínatelný z hodnot pH na mV/ORP (redox-potenciál)
jednoduchá a názorná kalibrační procedura
sériově dvě relé, programovatelné funkce pro regulátor
mezních hodnot nebo P-, PI-, PID-, PD-regulátor
s šířkově nebo frekvenčně modulovanými impulsními
výstupy nebo jako třípolohový krokový regulátor
n dva galvanicky oddělené analogové výstupy
0(4)…20 mA / 0(2)…10 V, volně konfigurovatelný výstup
naměřených hodnot pro pH či redox-potenciál, druhý
výstup pro teplotu resp. jako spojitý regulátor (volitelné)
n dva binární vstupy
n simulace výstupu naměřených hodnot pro snadné
uvedení do provozu („za sucha“) a vyhledávání chyb
n Profibus DP resp. sériové rozhraní RS 485/422, protokol
MOD-/J-Bus (volitelné)
n vestavná skříňka dle DIN 43 700, čelní krytí IP65
n provedení pro polní montáž, krytí IP67
Další informace: typový list 20.2530

J dTRANS Rd 01
Převodník/regulátor pro redox-potenciál
Přístroj měří a reguluje redox-potenciál ve vodných
roztocích

Upravuje vysokoóhmický signál pH elektrody
na nízkoóhmický signál
n nezávislý na síti, stabilizující signál
n možnost dodatečné montáže
n umožňuje větší délky přívodních vedení
Další informace: typový list 20.2995

n rozsah zobrazení +/−2000 mV resp. 0…100 %
n jednobodová nebo dvoubodová kalibrace („třívědrová
metoda“)
n teplotní vstup lze aktivovat jako nezávislý měřicí kanál
n další technický popis viz dTRANS pH 01
Oblasti použití:
Průmyslová a komunální technika, odpadní vody, farmacie
a medicína, chemický průmysl, výroba polovodičů, stavba
zařízení
Další informace: typový list 20.2535

Konduktivní vodivostní systémy
J BlackLine Lf-GT/-EC
Dvouelektrodové vodivostní sondy

J tecLine Lf-VA
Dvouelektrodové vodivostní sondy

Kompaktní vodivostní sondy s vynikajícím poměrem
cena/výkon.
JUMO BlackLine Lf-GT, materiál elektrody – grafit
n konstanty článku K=1,0 a 3,0 pro měřicí rozsahy do
max. 200 mS/cm
n provedení s pevým kabelem nebo závitem Pg13,5
n montážní délka 120 mm, průměr 12 mm
n použitelné do teploty 90 °C a tlaku 6 barů
n integrované teplotní čidlo (volitelné)
JUMO BlackLine Lf-EC, materiál elektrody – titan resp.
nerezová ocel 1.4571
n konstanty článku K=0,01; 0,1 a 1,0
n provedení s pevým kabelem se závitem G1/2" nebo 1/2"
NPT od montážní délky 40 mm
n použitelné do teploty 100 °C a tlaku 6 barů
n integrované teplotní čidlo Pt100
n alternativně ponorné provedení s délkou ponoru
do 1500 mm (volitelné)
Oblasti použití:

Robustní provedení z ušlechtilé oceli resp. titanu
s různými procesními připojeními.
n pro měřicí rozsahy od 0,05 μS/cm do 1 mS/cm
n provedení s osvědčením pro farmaceutické aplikace –
atest specifický dle EN 10204-3.1 a potvrzení FDA
n vysokoteplotní provedení do 200 °C a tlaku 17 barů
Oblasti použití:
Oblast čisté a velmi čisté vody, farmacie, chemie, potravinářská technika, výroba čipů, iontové výměníky, zařízení
pro reverzní osmózu
Další informace: typový list 20.2924

J tecLine Lf-GT
Dvouelektrodové vodivostní sondy

Úprava pitné a povrchové vody, iontové výměníky a zařízení
pro reverzní osmózu, výstavba klimatizačních a chladicích
zařízení, zahradní technika, mořská a sladkovodní akvaristika,
lehce znečištěné průmyslové odpadní a procesní vody.
Další informace: typový list 20.2922

J ecoLine Lf-PVC
Dvouelektrodové vodivostní sondy

Průmyslová provedení s grafitovými elektrodami pro
měřicí rozsahy do 200 mS/cm
n konstanty článku K= 1,0; 3,0 nebo 10
n optimální přizpůsobení procesním podmínkám díky
různým druhům připojení
Oblasti použití:
Separace médií, úprava pitné vody, kontrola odpadních
vod, úprava koncentrátů, zpracování užitkové vody
Další informace: typový list 20.2925

J tecLine Lf-TA
Dvouelektrodové vodivostní sondy
Osvědčená provedení pro průmyslové aplikace
n měřicí rozsahy: 0…1 mS/cm (K=0,1) resp.
0,01…15 mS/cm (K=1,0)
n teplotní rozsah do 55 °C, maximální tlak do 6 barů
při 20 °C
n alternativa z ušlechtilé oceli K=0,1 se třemi metalickými
hrotovými elektrodami, grafitové provedení K=1,0
n možnost dodání s PVC průtočnou armaturou
Oblasti použití:
Všeobecná vodní technika, chladící a klimatizační
technika, úprava pitné vody a úpravny vod pro koupaliště
Další informace: typový list 20.2923

Osvědčená provedení pro průmyslové využití
n typické meřicí rozsahy: 0…1 mS/cm (K=0,1)
resp. 0,01…15 mS/cm (K=1,0)
n teplotní rozsah do 90 °C, maximální tlak do 6 barů při
teplotě 20 °C
Oblasti použití:
Verze s ponorem do 2000 mm pro nádrže a otevřená
koryta
Další informace: typový list 20.2926

Konduktivní vodivostní systémy
J ecoTRANS Lf 01/02
Převodník/spínač pro vodivost
konstanta článku K
0,01 / cm
0,01 / cm
0,1 /cm
0,1 /cm
1 /cm
1 /cm
10 /cm
10 /cm

měřicí rozsah
0...5 S/cm
0...20 S/cm
0...200 S/cm
0...1000 S/cm
0...2 mS/cm
0...20 mS/cm
0...100 mS/cm
0...200 mS/cm

Přístroj měří vodivost kapalin
n volně programovatelný pomocí PC a setup-programu
n galvanicky oddělený výstup skutečné hodnoty
(Lf 01) 0/4…20 mA resp. 0/2…10 V
n spínaný výstup – přepínací relé (Lf 02); učící se funkce
pro spínací bod
n vstup pro teplotní čidlo sloužící k teplotní kompenzaci
(Pt100 / Pt1000 / programovatelná křivka)
Oblasti použití:
Zařízení pro kontrolu čerstvé vody, úpravny vody, zařízení
pro reverzní osmózu, iontové výměníky atd.
Další informace: typový list 20.2731

J ecoTRANS Lf 03
Převodník/spínač pro vodivost

J dTRANS Lf 01
Převodník/regulátor pro
konduktivní vodivost
Přístroj měří a reguluje odpor resp. vodivost
ve vodných roztocích
n zobrazení vodivosti μS(mS)/cm a teploty
n kalibrační procedura pro relativní konstantu článku
a teplotní koeficient měřeného roztoku
n meřicí rozsahy od 0…0,5 μS do 0…200 mS v jednom
přístroji
n sériově dvě relé, programovatelné funkce pro regulátor
mezních hodnot nebo P-, PI-, PID-, PD-regulátor
s šířkově nebo frekvenčně modulovanými impulsními
výstupy nebo jako třípolohový krokový regulátor
n dva galvanicky oddělené analogové výstupy
0(4)…20 mA / 0(2)…10 V, volně konfigurovatelný výstup
naměřené hodnoty pro vodivost, druhý výstup pro
teplotu resp. jako spojitý regulátor (volitelné)
n dva binární vstupy
n Profibus DP resp. sériové rozhraní RS 485/422, protokol
MOD-/J-Bus (volitelné)
n vestavná skříňka dle DIN 43 700, čelní krytí IP65
n provedení pro polní montáž, krytí IP67
Další informace: typový list 20.2540

J dTRANS Rw 01
Převodník/regulátor pro velmi čisté vody
Přístroj měří vodivost resp. odpor a teplotu kapalin
n zobrazení v jednotkách μS/cm, mS/cm, kOhm×cm,
MOhm×cm, μmho/cm, mmho/cm
n měřicí rozsahy od 0…1 μS/cm do 0…200 mS/cm,
nastavitelné po 17 krocích
n 2 volně programovatelné výstupy naměřených hodnot
pro vodivost a procesní teplotu 0(4)…20 mA / 0(2)…10 V
n spínaný výstup (relé s přepínacím kontaktem nebo
alternativně 2 výstupy s otevřeným kolektorem)
Oblasti použití:
Použití pro velmi čisté vody a farmacii, intové výměníky,
pitná a užitková voda
Další informace: typový list 20.2732

Přístroj měří a reguluje odpor resp. vodivost velmi
čistých vod
n teplotní kompenzace dle ASTM D-1125-95
n odpovídá aktuálním požadavkům dle USP <645>
n možnost přídavné lineární kompenzace
n „USP“ kontakt
n další technický popis viz JUMO dTRANS Lf 01
Oblasti použití:
Průmyslová a komunální technika, odpadní vody, farmacie
a medicína, chemický průmysl, výroba polovodičů, stavba
zařízení
Další informace: typový list 20.2545

Induktivní vodivostní systémy
J CTI-500
Převodník vodivosti
se spínacími kontakty

oddělená verze

kombinovaný přístroj
Kompaktní sonda z polypropylenu (PP) do max. 100 °C
a tlaku 6 barů

Oddělená verze
s ponornou sondou
(ponor až 2000 mm)

n čtyři přepínatelné měřicí rozsahy
a čtyři teplotní koeficienty
n měření koncentrace:
– NaOH
– HNO3
– volně definovatelná křivka (pomocí setup-programu)
n teplotní senzor s rychlou odezvou
n teplotní kompenzace:
– lineární
– přirozené vody
– vlastní charakteristika (učící se funkce)
n ovládání:
– pomocí klávesnice a LC displeje
– pomocí setup-programu
n setup-program
– komfortní programovací možnosti
– dokumentace o nastavení zařízení
n Dva analogové výstupy naměřených hodnot pro
vodivost/koncentraci a teplotu (0/4…20 mA resp.
0/2…10 V), galvanicky oddělené
n velký výběr procesních připojení
n integrované řízení odsolení
n elektrické připojení přes konektor M12 (volitelné)
n oddělená verze s připojovacím kabelem délky 10 m
Další informace: typový list 20.2755

Induktivní vodivostní systémy
J CTI-750
Převodník vodivosti
se spínacími kontakty

J CTI-920
Převodník vodivosti

kombinovaný přístroj

Převodník vodivosti CTI-920 k měření specifických
vodivostí v kapalných médiích

oddělená verze

Vysokojakostní, osvědčená měřicí sonda
z materiálu Polyether-Ether-Keton (PEEK®) do 140 °C
a tlaku 10 barů
n technický popis viz JUMO CTI-500
Oblasti použití CTI-500 a CTI-750:
Všeobecná vodní technika, klimatizační zařízení, kontrola
chladicí vody (řízení odsolení), oplachové lázně, kontrola
vstupní a výstupní vody ve vnitropodnikových čistírnách,
kontrola pitné vody, zařízení pro čištění lahví, čištění CIP
(mlékárny), použití např. v nápojové/potravinářské technice
a zařízeních CIP včetně sterilizace horkou parou
Další informace: typový list 20.2756

n induktivní vodivostní meřicí sonda (PVDF nebo PEEK)
n izolovaný, hermeticky uzavřený senzor s integrovaným
teploměrem Pt100 k měření teploty a korekci
naměřených hodnot vodivosti.
n provozní teplota max. 120 °C (krátkodobě do 140 °C,
např. při sterilizaci párou)
n provozní tlak max.10 barů
n sériově druhý proudový výstup pro teplotu
n integrováno až 9 meřicích rozsahů
n meřicí rozsahy od 0…1 mS/cm do 0…2000 mS/cm
n až 4 nastavitelné teplotní koeficienty
n robustní pouzdro z polyamidu zesíleného skleněnými
vlákny chrání elektroniku a elektrická připojení před
agresivními okolními vlivy (krytí IP 67)
n přístroj obsahuje jeden třívodičový převodník vodivosti
a jeden dvouvodičový převodník teploty (výstupní
signály 4…20 mA)
Oblasti použití:
Potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl, kontrola
produktů (oddělení fází produkt / směs produktů / voda)
v nápojovém průmyslu, pivovarech a mlékárnách, řízení
čistících procesů např. pro zařízení na čištění lahví a při
čištění obalů (odddělení fází čistící prostředek / oplachová
voda), regulace koncentrace u kyselin a louhů (např. v galvanizační technice a procesní chemii), použití v zařízeních
CIP, vodní a odpadní technika (např. myčky aut a kontrola
užitkové vody), dávkování chemikálií, indikace netěsností
u oddělených okruhů (např. topná a chladicí zařízení).
Další informace: typový list 20.2752

Systémy pro měření kyslíku
J dTRANS O2 01
Dvouvodičový převodník pro měření
rozpuštěného kyslíku (DO)

vnější oblast

dohled

připojovací box

2-vodičové zapojení
výstup skutečné hodnoty kyslíku (4...20mA)

aktuální teplota
(Pt100)

zdroj napětí DC 24V
pro 2-vodičový
převodník
dTRANS O2 01

SPS
vizualizace
apod.

dTRANS O2 01

Základní provedení
n u základního provedení se provádí kompletní
parametrizace převodníku pomocí PC a setup-programu

vnější oblast

dohled

zobrazovací/obslužná jednotka

2-vodičové zapojení
výstup skutečné hodnoty kyslíku (4...20 mA)

2-vodičové zapojení
výstup skutečné hodnoty teploty (4...20 mA)

dvouvodičový převodník s volitelným připojovacím
boxem resp. ovládací jednotkou k měření rozpuštěného
kyslíku ve vodných roztocích
n měření rozpuštěného kyslíku (DO) ve vodných roztocích
n jednodušší a bezpečnější servis díky výměně modulu
bez použití chemikálií
n spolehlivá jednobodová kalibrace
n dvouvodičový převodník (u základního a standardního
provedení)
n bezproblémové připojení na existující zařízení
(např. SPS)
n v maximálním provedení Stand-alone řešení se spínacímí
kontakty
n kompenzace teploty, tlaku vzduchu a salinity
n výstup teploty měřeného média
n setup-program pro komfortní konfiguraci a dokumentaci
o nastavení zařízení
n podsvícený displej, tzn. snadno čitelný i za zhoršených
světelných podmínek (u maximálního provedení)
n rozsáhlé příslušenství

zdroj napětí DC 24V
pro 2-vodičový
převodník
dTRANS O2 01
(a pokud je
vyžadováno, také
pro 2-vodičový
převodník teploty)

SPS
vizualizace
apod.
dTRANS O2 01

Standardní provedení
n u standardního provedení se kompletní parametrizace
převodníku provádí pomocí klávesnici a displeje resp.
pomocí PC a setup-programu

vnější oblast
zobrazovací/obslužná jednotka

2-vodičové zapojení
výstup skutečné hodnoty kyslíku (4...20 mA)

Příslušenství
– setup-software

2-vodičové zapojení
výstup skutečné hodnoty teploty (4...20 mA)

dohled

zdroj napětí
AC 110...240 V nebo
AC/DC 20...53 V
pro zobrazovací/obslužnou jednotku
SPS
vizualizace
apod.

– PC-interface kabel
– náhradní senzorové moduly (set)
– montážní armatury
dTRANS O2 01

2 reléové výstupy

Oblasti použití:
Komunální a průmyslové čistírny, kontrola pitné vody,
ochrana vodních zdrojů, chov ryb (sladké a slané vody),
technologická zařízení
Další informace: typový list 20.2610

Maximální provedení
n díky vestavěnému síťovému zdroji lze realizovat
Stand-Alone řešení se dvěma přídavnými spínanými
výstupy

Měření chlóru, dioxidu chlóru, peroxidu a ozónu
Sondy pro měření volného chlóru
a dioxidu chlóru v pitné vodě

Sondy pro likvidaci bakterie „legionela“ v pitné vodě

Sondy pro měření volného chlóru,
dioxidu chlóru a ozónu
Ampérometrické sondy s krytou membránou pro měření
obsahu volného chloru, dioxidu chlóru resp. ozónu
n dvou- resp. tříelektrodový princip
n jednoduchá kalibrace
n integrovaná teplotní kompenzace
Oblasti použití:
Pitná, bazénová, užitková, procesní a chladící voda
Další informace: typový list 20.2630

n měření je možné výlučně ve vhodné průtokové armatuře
n nevhodné pro použití v technice užitkových a procesních
vod a u chladicích kapalin
Oblasti použití:
Zásobování vodou pro nemocnice, domovy důchodců,
školy, veřejné bazény a sprchy
Další informace: typový list 20.2635

J dTRANS Az 01
Zobrazovací jednotka/regulátor pro
elektrochemická měření

Sondy pro měření peroxidu vodíku
a kyseliny peroctové
Sondy pro určení koncentrace peroxidu vodíku ve
vodných roztocích.
n zjištění koncentrace peroxidu vodíku resp. kyseliny
peroctové v rozsahu mg
n membrány odolné vůči chemikáliím a tensidům
n integrovaná teplotní kompenzace
Oblasti použití:
Galvanizační zařízení, farmaceutické aplikace, potravinářský a nápojový průmysl, mlékárny, bazénová technika
Další informace: typový list 20.2661
Zobrazovací jednotka/regulátor s použitím pro
sondy uvedené v tomto prospektu

J CORROTRODE
Sondy pro měření koncentrace peroxidu vodíku
v kyselých leptacích lázních při výrobě desek
plošných spojů
n konstantní kvalita desek plošných spojů
n snížení spotřeby dávkovacích prostředků
n prevence chybného dávkování či chybného nastavení
n signalizace při kolísání měřených hodnot
Další informace: typový list 20.2660

n vstup: normovaný signál 0/4…20 mA a teplotní čidlo
Pt100/Pt1000
n výstup: zdroj napětí pro dvouvodičový převodník
(volitelné)
n technické vlastnosti viz také JUMO dTRANS pH 01 resp.
JUMO dTRANS Lf 01
Oblasti použití:
Kontrola koncentrace dezinfekčních prostředků ve vodních
okruzích v kombinaci s měřicími sondami dle typových listů: 20.2630, 20.2635 a 20.2661
Další informace: typový list 20.2550

Záznam a vyhodnocení naměřených hodnot
J LOGOSCREEN AQUA 500
Multiparametrický registrační systém
pro elektrochemická měření

Servis / kalibrování / kalibrační deník

LOGOSCREEN AQUA 500 je univerzální registrační
systém pro různé signály elektrochemických senzorů

například:
n kalibrační podmínky
n zobrazení naměřené hodnoty
n okolní podmínky při kalibraci

n registrační funkce: diagramy, událostní stopy, seznamy
událostí
n vyhodnocení archivovaných dat na PC pomocí
vyhodnocovacího software (PCA 3000)
n uložení naměřených dat po výpadku proudu
n volně programovatelné univerzální vstupy

zobrazení

Měření pH/redox-potenciálu
n připojení běžných pH-elektrod a redox-elektrod pomocí
dvouvodičového převodníku nebo impedančního měniče
n kalibrace senzorů pomocí názorné kalibrační procedury
n jedno-, dvou-, nebo tříbodová kalibrace
Měření vodivosti
n konduktivní a induktivní měřicí články s normovanými
signály
n kalibrace konstanty článku a teplotního koeficientu
n automatická teplotní kompenzace
n integrované nelineární koncentrační křivky (H2SO4,
HNO3, NaOH a další)
n měření pro velmi čisté vody odpovídající ASTM a USP
Měření volného chlóru, dioxidu chlóru a ozónu
n připojení sond prostřednictvím proudového/napěťového
signálu
n kalibrace měřicích článků
n měření chlóru s korekcí na hodnotu pH a teplotu
Pro všechny meřicí vstupy
n hodnocení stavu elektrody textovým výpisem
n deník uskutečněných kalibrací a stárnutí senzorů

n analogové kanály a událostní stopy
n možnost zobrazit nebo skrýt popis funkčních tlačítek
Oblasti použití:
Kontrola vodních zdrojů, dokumentace na koupalištích,
kontrola přehrad, sumarizace výstupních kontrol, mobilní
registrační stanice, galvanizační technika, vodárny, čistírny
(průmysl)
Další informace: typový list 20.2595

Armatury
Průtočné armatury

Manuálně výměnné armatury

Průtočné armatury slouží k montáži elektrochemických sond
(např. sond pro měření pH a redox-potenciálu, skleněných
vodivostních sond, kompenzačních teploměrů atd.) se závitem Pg 13,5 a montážní délkou 120 mm. K dispozici jsou
typy armatur pro 1 až 3 snímače.
Armatury se instalují přímo do potrubního systému s měřeným médiem resp. do obtoku. Chrání vestavěné senzory
před poškozením a díky jejich speciální konstrukci je zabezpečen správný přítok zabraňující případným chybám měření.
K dispozici jsou rozličné upevňovací varianty a materiály.

Manuálně obsluhovatelné výměnné armatury umožňují montáž a demontáž senzoru za procesních podmínek, tzn. bez
nutnosti uzavření příslušného okruhu resp. přerušení hlavního procesu (vypuštění média).
Oblasti použití výměnných armatur jsou především měření
pH v uzavřených okruzích nebo měření na přítoku resp. odtoku v zařízeních pro úpravu odpadních vod. Armatury lze
instalovat rovněž do stěny nádrže, což umožňuje výměnu
senzoru bez nutnosti jejího vyprázdnění. Armatura umožňuje
montáž senzoru se závitem Pg 13,5 a montážní délkou 120
resp. 225 mm.

Další informace: typový list 20.2810

Další informace: typový list 20.2822

Ponorné armatury

Procesní armatury z ušlechtilé oceli
typ 202825

typ 202831

Ponorné armatury slouží k montáži elektrochemických snímačů (např. sond pro měření pH a redox-potenciálu, skleněných vodivostních sond, kompenzačních teploměrů atd.) se
závitem Pg 13,5 a montážní délkou 120 mm. K dispozici jsou
typy armatur pro 1 až 3 snímače.
Armatury se instalují do otevřených žlabů nebo nádrží. Chrání zabudované senzory před poškozením a dovolují měření
v různých hloubkách ponoru. Díky volitelnému příslušenství lze armatury přizpůsobit různým podmínkám použití.
Ve standardním provedení slouží k instalaci dvě trubkové
svorky umožňující montáž na stěnu. Volitelné příruby umožňují montáž do víka nádrže apod.

Tyto armatury slouží k ochraně a upevnění měřicí sondy.
Montáž lze provést přímo do existujícího trubkového systému z ušlechtilé oceli nebo do stěny nádrže. Armatury typu
202825 se instalují převážně do technologických zařízení
se zvýšenými hygienickými požadavky. Díly a těsnění
přicházející do styku s měřeným médiem odpovídají
požadavkům FDA (Food and Drug Administration). Armatury typu 202831 se používají převážně ve vodní a procesní
technice. Oba typy armatur jsou určeny pro montáž senzorů
s délkou ponoru 120 mm.

Další informace: typový list 20.2820

Další informace: typový list 20.2825

Mechanické díly
■
■
■
■
■

Nářadí a přípravky
Soustružené a frézované díly
Výlisky
Povrchové úpravy
Šroubení, jímky, návarky

Elektrochemická měření
■ snímače a převodníky
– pro pH a redox
– pro vodivost
– pro rozpuštěný kyslík
– pro peroxid vodíku a chlór
■ Elektrody pro pH, redox a vodivost
■ Armatury pro montáž snímaců

Měření tlaku
■
■
■
■
■

Převodníky tlaku a diferenčního tlaku
Tlakové spínače
Převodníky tlaku v Ex-provedení
Manometry
Široká paleta procesních připojení

Přehled výrobního programu

Termostaty
■
■
■
■
■

Vestavné termostaty
Termostaty pro vnější montáž
Prostorové termostaty
Termostaty v Ex-provedení
Elektronické termostaty

Ručkové teploměry
■
■
■
■
■

Bimetalové teploměry
Bimetalové spínače
Teploměry s tlakovým roztažným systémem
Kontaktní teploměry
Spínací hodiny

Elektronické regulátory
Akční členy
Systémová technika
■
■
■
■
■

Průmyslové a procesní regulátory
Programové regulátory a programátory
Tyristorové spínače a výkonové jednotky
Elektronické bezpečnostní omezovače teploty
Automatizační software

Snímače teploty a vlhkosti
■
■
■
■
■

Termočlánky
Odporové teploměry
Teploměry v Ex-provedení (ATEX)
Snímače vlhkosti
Kompenzační vedení

Teplotní senzory
■
■
■
■

Platina - sklo
Platina - keramika
Platina - fólie
Platina - čip
– s připojovacími vodiči
– zapouzdřené
– pro SMD montáž

Zobrazovací přístroje
Zapisovače
Převodníky teploty
■ Číslicové zobrazovací přístroje
■ Zapisovače
– bodové, liniové a obrazovkové bezpapírové
■ Převodníky
– pro montáž na lištu a do hlavice
■ Převodníky v Ex-provedení
■ Napájecí zdroje

JUMO Měření a regulace s.r.o.
Křídlovická 943/24a
CZ - 603 00 Brno
Telefon: 541 321 113
Telefax: 541 211 520
E-mail: info@jumo.cz
Internet: www.jumo.cz
JUMO Slovensko s.r.o.
Púchovská 8
SK - 831 06 Bratislava
Telefon: 02/44 87 16 76
Telefax: 02/44 87 16 76
E-mail: jumo@stonline.sk
Internet: www.jumo.sk
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