
P
R

 2
00

22
 N

L

Analysemeettechniek



JUMO ecoLine, JUMO BlackLine
pH- en redoxelektrodes

Betrouwbare elektrodes met een goede prijs/
kwaliteitverhouding.

� in glazen en kunststofuitvoering
� actieve deel pH: uitstekende meetresultaten door het

betrouwbare en vele jaren geoptimaliseerde JUMO U-glas
� actieve deel Redox: robuuste platina kop voor zekere 

meetwaarden en eenvoudige reiniging van de sensor
� vulling: de JUMO-gel, die vrij is van acrylamide, bestaat 

uit een hoogviscose KCI-oplossing of vast elektrolytgel

Meer informatie: typeblad 20.1005

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
pH- en redox-combi-elektrodes

Hoogstaande industriële/proceselektrodes voor 
uiteenlopende inzetgebieden.

� uitvoeringen zonder diafragma en met vast elektrolyt
� zirkoondioxide-, platina, Teflon-ring-diafragma's 
� hoge temperatuur- en hoge alkali-uitvoeringen tot 135 °C
� steriliseerbare en fluoridenbestendige uitvoeringen
� navulbare elektrodes voor ion-arme media

Meer informatie: typeblad 20.1020

JUMO labLine sensoren
pH-,  redox- en ionselectieve elektrodes

Eersteklas elektrodes in laboratoriumuitvoeringen.

� insteek-, micro- en vlakmembraanversies
� glasgeleidbaarheidsmeetcellen en compensatie-

thermometer 
� ammoniaksensoren

Meer informatie: typeblad 20.1030, 20.1080

JUMO tecLine PRO pH/Redox
pH- en redox-combi-elektrodes

Robuuste elektrodes met hoge mechanische en 
chemische duurzaamheid.

� geïntegreerde temperatuurvoeler
� door de sterke PVDF-behuizing is er praktisch geen 

breukrisico van de sensor 
� al naar gelang toepassing met kop- of vlakmembraan

Meer informatie: typeblad 20.1020

JUMO Multitrode – 
De combinatiesensor 

Eén sensor, één kabel, drie metingen.

� combinatie van een pH-, redox- en temperatuursensor
in één buis

� alleen een Pg 13,5 aansluiting is vereist

Meer informatie: typeblad 20.1030

pH- en redox-meting 

Mogelijke inzetgebieden
drinkwatertoezicht en -zuivering, zwembad, aquaria (ook
zoutwateraquaria), broeikastechniek, licht vervuild water
voor industriële doeleinden, proces- en rioolwater, regen-,
vijver- en oppervlaktewater

Mogelijke inzetgebieden
chemische en farmaceutische laboratoria, koelmiddel-
controle, metingen met handmeetapparatuur, landbouw- en
milieumetingen

Mogelijke inzetgebieden
praktische oplossing voor situaties waar weinig ruimte is

Mogelijke inzetgebieden
industriële en algemene water- en afwatertechniek, proces-
metingen, galvanica, neutralisatie-installaties, drink- en
bronwater, ketelwater, dieptetemperatuurtoepassingen 
(–30 … +30 °C)

Mogelijke inzetgebieden
chemische industrie, afvalwaterzuivering, zuiveringwerk-
bereik, papierindustrie



Aansluitkabels, referentieoplossingen voor
pH-, redox- en geleidbaarheidssensoren

Meer informatie: typeblad 20.1090

Simulatoren voor pH-waarde/
redoxspanning en geleidbaarheid

� simulatoren worden in plaats van een elektrode resp. 
geleidbaarheidsmeetcel op de meetomvormer aangesloten 

� vereenvoudigt een droge inbedrijfstelling van de installatie 
� testen van aansluitkabels en het zoeken naar storingen

Meer informatie: typeblad 20.1090

Impedantieomvormer voor insteekelektrodes

Vormt het hoog-ohmige signaal van de pH-elektrode om
in een laagohmig signaal.
� net-onafhankelijke en signaalstabiliserend 
� montage achteraf mogelijk 
� maakt langere kabellengten mogelijk
� ook voor elektroden met SMEK-aansluitkop leverbaar
Meer informatie: typeblad 20.2995

JUMO dTRANS pH 01
Meetomvormer/regelaar
voor pH-waarde resp. redox-spanning
Het apparaat meet en regelt - al naargelang configuratie
- de pH-waarde of de redox-spanning in oplossingen.

� aanduiding pH resp. mV/ORP en temperatuur
� om te schakelen van pH naar mV/ORP (redoxspanning)
� eenvoudige, geregistreerde kalibratieprocedure
� standaard twee relais, vrij te programmeren als 

grenswaarderegelaar of P-, PI-, PID-, PD-regelaar met 
impulslengten resp. impulsfrequentieuitgang of driepunt-
stappenregelaar 

� twee galvanisch gescheiden analoge uitgangen 
0(4)…20mA/0(2)…10V vrij te configureren als gemeten 
waarde-uitgang voor pH, Redox of temperatuur resp. 
voor continu-regelaars (optioneel)

� twee binaire ingangen
� simulatie van de gemeten waarde-uitgang voor droge 

inbedrijfstelling en het zoeken naar storingen
� PROFIBUS-DP resp. seriële interface RS 485/422 met 

MOD-/J-Bus-Protocol (optioneel) 
� inbouwbehuizing conform DIN 43 700, aan de voorkant 

beschermklasse IP65
� wandopbouwbehuizing beschermklasse IP67

Meer informatie: typeblad 20.2530

JUMO dTRANS Rd 01
meetomvormer/regelaar
voor redox-spanning
Het apparaat meet en regelt de redox-spanning in
oplossingen. 

� aanwijzing +/– 2000 mV resp. 0 ...100%
� éénpunts- of tweepuntskalibratie
� temperatuuringang als onafhankelijk meetkanaal 

te activeren
� voor verdere technische beschrijving, zie dTRANS pH 01

Meer informatie: typeblad 20.2535

pH- en redox-meting 

Mogelijke inzetgebieden
industriële techniek, water- en afvalwatertechniek, farmacie
en geneeskunde, chemische industrie, halfgeleidertechniek,
installatiebouw

❶

❷

❸

❶ S7-/S8-stekker-
aansluitingssysteem

❷ SixPlug-systeem (SMEK)

❸ VP- / Variopin- of 
Variopolsysteem

❹ BNC-stekker

❹



JUMO BlackLine Lf-GT/-EC
2 elektrodes geleidbaarheidsmeetcellen

Compacte geleidbaarheidssonden met uitstekende 
prijs-/kwaliteitverhouding.

JUMO BlackLine Lf-GT, elektrodesmateriaal grafiet
� cellenconstante K=1,0 en 3,0 voor meetbereiken tot 

max. 200 mS/cm
� vaste kabel of inschroefuitvoering Pg 13,5 
� inbouwlengte 120mm, doorsnede 12mm
� tot 90°C en 6bar druk inzetbaar
� met geïntegreerde temperatuurvoeler (optioneel)

JUMO BlackLine Lf-EC, elektrodemateriaal titanium
resp. edelstaal 1.4571 
� cellenconstante K=0,01; 0,1 en 1,0
� vaste kabeluitvoering met schroefdraad G1/2" of ½"NPT

vanaf 40mm inbouwlengte
� tot 100°C en 6bar druk inzetbaar
� geïntegreerde temperatuurvoeler Pt100
� als dompelversie met dompellengte tot 1500mm 

(optioneel)

Meer informatie: typeblad 20.2922

JUMO ecoLine Lf-PVC
2 elektrodes geleidbaarheidsmeetcellen

Betrouwbare uitvoeringen voor industriële inzet.

� meetbereiken: 0…1 mS/cm (K=0,1) resp. 
0,01…15mS/cm (K=1,0)

� temperatuurbereik tot 55°C, maximale druk tot 6bar 
bij 20°C

� edelstaalvarianten K=0,1 met drie metalen stiftelektrodes,
grafietvarianten K=1,0

� PVC-doorstroomarmaturen

Meer informatie: typeblad 20.2923

JUMO tecLine Lf-VA 
2 elektrodes geleidbaarheidsmeetcellen

Robuuste bouwvormen in edelstaal- of titaniumuitvoe-
ring met verschillende procesaansluitingen. 

� voor meetbereiken van 0,05µS/cm tot 1mS/cm
� farmageschikte uitvoering met productkeurcertificaat 

conform EN 10204-3.1 en FDA-verklaring leverbaar
� hoge temperatuuruitvoering tot 200°C en 17bar

Meer informatie: typeblad 20.2924

JUMO tecLine Lf-GT
2 elektrodes geleidbaarheidsmeetcellen

Industriële uitvoering met grafietelektrodes voor 
meetbereiken tot 200mS/cm.
� cellenconstante K=1,0; 3,0 of 10,0
� optimale aanpassing aan procesvoorwaarden door 

verschillende procesaansluitingen

Meer informatie: typeblad 20.2925 

Mogelijke inzetgebieden
drink- en oppervlaktewatertoezicht, ionenuitwisselaar en
omkeerosmose-installatie, klimaat- en koelinstallatiebouw,
tuinbouwtechniek, zee- en zoetwateraquaria, licht vervuild
industrieel spoel- en proceswater

Mogelijke inzetgebieden
algemene watertechniek, koeling- en klimaatinstallatietechniek,
drink- en zwemwatersector

Mogelijke inzetgebieden
zuiver en gedemineraliseerd waterbereik, farmacie, chemie,
levensmiddelentechniek, chip-productie, ionenwisselaar,
omkeerosmose-installatie

Mogelijke inzetgebieden
vloeistofscheiding, drinkwaterzuivering, afwateringscontrole,
waterbehandeling voor industriële of agrarische doeleinden

Conductieve geleidbaarheid



JUMO dTRANS Lf 01
Meetomvormer/regelaar 
voor conductieve geleidbaarheid
Het apparaat meet en regelt de geleidbaarheid in 
waterige oplossingen.

� aanwijzing geleidbaarheid µS(mS)/cm en temperatuur
� kalibreerprocedure voor de relatieve celconstante en

temperatuurcoëfficiënt van de meetoplossing
� meetbereiken van 0 ...0,5µS tot 0 ...200mS in één

apparaat
� standaard twee relais, vrij programmeerbaar als 

grenswaarderegelaar of P-, PI-, PID-, PD-regelaar met 
impulsduur resp. impulsfrequentieuitgang of 
driepuntstappenregelaar

� twee galvanisch gescheiden analoge uitgangen 
0(4) ...20mA/0(2) ...10V vrij configureerbaar als gemeten 
waarde voor pH, redox of temperatuur resp. voor 
continu regelaar (optioneel)

� twee binaire ingangen
� PROFIBUS-DP resp. seriële interface RS 485/422 met 

MOD-/J-Bus-Protocol (optioneel)
� inbouwbehuizing conform DIN 43 700, aan de voorzijde 

beschermklasse IP65
� wandopbouwbehuizing beschermklasse IP67

Meer informatie: typeblad 20.2540

JUMO dTRANS Rw 01
Meetomvormer/regelaar
voor gedemineraliseerd water
Het apparaat meet en regelt de weerstand resp. de
geleidbaarheid van gedemineraliseerd water.

� temperatuurcompensatie conform ASTM D-1125-95
� stemt overeen met de actuele eisen conform USP <645>
� extra lineaire compensatie mogelijk
� USP-contact
� verdere technische beschrijvingen zoals de 

JUMO dTRANS Lf 01

Meer informatie: typeblad 20.2545

JUMO ecoTRANS Lf 01/02
Meetomvormer/schakelapparaat 
voor geleidbaarheid

Het apparaat meet de geleidbaarheid van vloeistoffen.
� vrij programmeerbaar via PC-Setupprogramma
� galvanisch gescheiden gemeten waarde-uitgang (Lf 01) 

0/4 ...20mA resp. 0/2...10V
� schakeluitgang omschakelrelais (Lf 02); schakelpunt 

leerfunctie
� ingang voor temperatuurvoeler ter compensatie 

(Pt100/Pt1000/programmeerbare curven)

Meer informatie: typeblad 20.2731

JUMO ecoTRANS Lf 03
Meetomvormer/schakelapparaat 
voor geleidbaarheid

Het apparaat meet de geleidbaarheid en temperatuur
van vloeistoffen.

� aanwijseenheden µS/cm, mS/cm, kOhm x cm, 
MOhm x cm, µmho/cm, mmho/cm

� meetbereiken 0...1µS/cm tot 0 ...200mS/cm in 
17 niveaus instelbaar

� twee parallelle gemeten waarde-uitgangen voor 
geleidbaarheid en procestemperatuur 
0(4) ...20mA/0(2) ...10V; vrij programmeerbaar

� schakeluitgang (relais-wisselcontact of alternatief 
twee Open-Collector-Uitgangen)

Meer informatie: typeblad 20.2732

Mogelijke inzetgebieden
installatie voor de zoetwatercontrole en waterzuivering,
omkeer-osmose-installatie, ionenwisselaarinstallatie enz.

Mogelijke inzetgebieden
gedemineraliseerd water- en farmaceutische toepassingen,
ionenuitwisselaar, drinkwater en water voor de industriële of
agrarische doeleinden

Mogelijke inzetgebieden
industriële en algemene water- en rioolwatertechniek, 
farmacie en geneeskunde, chemische industrie, halfgeleid-
ertechniek

Conductieve geleidbaarheid

USP<645>

Cellenconstante K Meetbereik
0,01/cm 0...5µS/cm

0,01/cm 0...20µS/cm

0,1/cm 0...200µS/cm

0,1/cm 0...1000µS/cm

1/cm 0...2mS/cm

1/cm 0...20mS/cm

10/cm 0...100mS/cm

10/cm 0...200mS/cm



JUMO CTI-500
Geleidbaarheidsmeetomvormer 
met schakelcontacten

Compacte meetcellen van polyprofyl (PP) tot max. 100°C
en 6bar druk.

� vier meetbereiken en temperatuurcoëfficiënten om 
schakelbaar

� concentratiemeting van 
– natronloog (NaOH)
– salpeterzuur (HNO3 )
– een vrij definieerbare curve (via Setup-programma)

� snel reagerende temperatuursensor
� temperatuurcompensatie

– lineair
– natuurlijk water
– eigen grafiek (leerfunctie)

� bediening
– d.m.v. toetsenbord en LC-display
– via Setup-programma

� Setup-programma
– comfortabele programmeermogelijkheid
– installatie-documentatie

� twee analoge gemeten waarde uitgangen voor 
geleidbaarheid/concentratie en temperatuur (0/4...20mA 
resp. 0/2...10V) galvanisch gescheiden

� grote keuze aan procesaansluitingen leverbaar
� geïntegreerde afspuiregeling
� elektrische aansluiting via M12 stekker (optioneel)
� afgezette versie met aansluitkabel 10 meter maximaal

Meer informatie: typeblad 20.2755

Inductieve geleidbaarheid  

met gecombineerde sensor

elektronica

met separate sensor

met separate sensor tot 2000mm
indompeldiepte
(elektronica met separate sensor
met gecombineerde sensor/elektronica)

Mogelijke inzetgebieden voor de CTI-500

algemene watertechniek, klimaatinstallaties, koelwatertoe-
zicht (afspuiregeling), spoelbaden, toeloop- en eindcontrole
in bedrijfsinterne waterzuiveringsinstallatie, drinkwatercon-
trole.



JUMO CTI-750
Geleidbaarheidsmeetomvormer 
met schakelcontacten

Hoogstaande en betrouwbare meetcellen van polyether-
ether-keton (PEEK®)  resp. PVDF tot 140°C en 10bar druk.

� � vier meetbereiken en temperatuurcoëfficiënten om 
schakelbaar

� concentratiemeting van 
– natronloog (NaOH)
– salpeterzuur (HNO3 )
– een vrij definieerbare curve (via Setup-programma)

� snel reagerende temperatuursensor
� temperatuurcompensatie

– lineair
– natuurlijk water
– eigen grafiek (leerfunctie)

� bediening
– d.m.v. toetsenbord en LC-display
– via Setup-programma

� Setup-programma
– comfortabele programmeermogelijkheid
– installatie-documentatie

� twee analoge gemeten waarde uitgangen voor 
geleidbaarheid/concentratie en temperatuur (0/4...20mA 
resp. 0/2...10V) galvanisch gescheiden

� grote keuze aan procesaansluitingen leverbaar
� geïntegreerde afspuiregeling
� elektrische aansluiting via M12 stekker (optioneel)
� afgezette versie met aansluitkabel 10 meter maximaal

Meer informatie: typeblad 20.2756

Mogelijke inzetgebieden voor de CTI-750 

levensmiddelen-, drank- en farma-industrie, product-
controle (fasescheiding product /productmix /water) in 
de drankindustrie, in brouwerijen en melkerijen; sturing 
(bijv. fasescheiding reinigingsmiddel / spoelwater) van 
reinigingsprocessen bijv. bij flessenreinigingsinstallaties en
bij de reservoirreiniging; concentratieregeling bij zuur en
loog bijv. in de galvanica en de proceschemie, inzet in CIP-
installatie, water- en rioolwatertechniek bijv. autowasserij
en toezicht op water voor industriële of agrarische doelein-
den; chemicaliëndosering, lekkage-aanwijzing bij geschei-
den kringlopen bijv. bij verwarmings- en koelinstallaties

Inductieve geleidbaarheid  

met gecombineerde sensor

roestvast staal

elektronica
met separate
sensor

Dompelsonde
van PVDF

met separate sensor 
tot 2000mm 

insteekdiepte
(elektronica met 

separate sensor)



Meetcellen voor vrij chloor, chloordioxide,
ozon

Membraanbedekte, amperometrische meetcellen voor
de meting van het gehalte aan vrije chloor, chloordioxi-
de resp. ozon.
� twee- resp. drie-elektrodesprincipe 
� eenvoudige kalibratie
� geïntegreerde temperatuurcompensatie
� betrouwbaar meetsysteem

Meer informatie: typeblad 20.2630

Meetcellen voor waterperoxide
Meetcellen ter bepaling van de concentratie waterstof-
peroxide in waterige oplossingen.

� registratie van de concentratie waterstofperoxide 
in mg-bereik

� chemicaliën- en tenside-ongevoelig membraan 
� geïntegreerde temperatuurcompensatie
� eenvoudige kalibrering
� twee-elektrodesprincipe

Meer informatie: typeblad 20.2630

JUMO dTRANS Az 01 
Aanwijzer/regelaar 
voor de analysemeettechniek

Aanwijzer/regelaar voor de meetcellen op deze bladzijde.
� ingang normsignaal 0/4...20mA en temperatuursensor 

Pt100/Pt1000
� voedingsspanninguitgang voor 

tweedraadsmeetomvormer (optioneel)
� technische kenmerken zie ook JUMO dTRANS pH 01 

resp. JUMO dTRANS Lf 01

Meer informatie: typeblad 20.2550 

Chloor-, chloordioxide-, ozon-, waterstofperoxide-, perazijnzuurmeting

Mogelijke inzetgebieden

galvanische installaties, farmabereik, levensmiddelen- en
drankindustrie, melkverwerkende installaties, zwembad-
techniek en ook de chemische industrie

Mogelijke inzetgebieden

drinkwater, zwemwater, water voor industriële of agrarische
doeleinden, proceswater en koelwater

Mogelijke inzetgebieden

toezicht op concentratie van ontsmettingsmiddelen in
waterkringlopen in combinatie met de meetcellen volgens
de typebladen: 20.2630, 20.2635 en 20.2661 



Basisuitvoering
� bij de basisuitvoering gaat de complete parametrering 

van de meetomvormer via het Setup-programma

Standaarduitvoering

� bij de standaarduitvoering gaat de complete parametrering 
van de meetomvormer via het toetsenbord en de 
tekstbediening op het grafische display resp. het 
Setup-programma

Maximale uitvoering
� door het geïntegreerde netgedeelte is een stand-alone-

oplossing met twee extra schakeluitgangen te realiseren

JUMO dTRANS O2 01
Tweedraadsmeetomvormer 
voor opgelost zuurstof

Tweedraadsmeetomvormer met optionele aansluitbox
resp. bedieneenheid voor meting van opgelost zuurstof
in waterige oplossingen.

� meting van opgelost zuurstof (DO) in waterige oplossingen
� eenvoudige, veilige service door chemicaliënvrije 

moduleruil
� betrouwbare eenpuntskalibratie
� tweedraadsmeetomvormer 

(bij basis- en standaarduitvoering)
� galvanische scheiding van meetsignaal (DO) 

en uitgangssignaal (mA)
� probleemloze koppeling aan een beschikbare installatie 

(bijv. Scada pakket)
� in maximale uitvoering als Stand-alone-oplossing 

met schakelcontacten
� compensatie van temperatuur en luchtdruk 
� indicatie van de meetpunttemperatuur
� Setup-programma voor comfortabele meetpunt-

configuratie en -documentatie
� achtergrondbelichting, d.w.z. ook bij duisternis makkelijk 

af te lezen (bij maximale uitvoering)
� diverse accessoires leverbaar

Leverbare accessoires:
– Setup-software
– PC-interface kabel
– vervangingssensormodule (Set)
– armaturen

Meer informatie: typeblad 20.2610

Zuurstofmeting  

Mogelijke inzetgebieden

industriële waterzuiveringsinstallaties, drinkwatercontrole,
bescherming van het oppervlaktewater, viskwekerij 
(zoet- en zoutwater), procestechnische installaties



Meten en regelen

JUMO AQUIS 500
Serie meetomvormers / regelaars voor 
de vochtanalyse

Serie meetomvormers/regelaars in de 
“voorplaatsbehuizing”

� bediening
– eenvoudige tekstbediening
– meertalig: Duits, Engels, Frans; meer talen zijn te laden
– duidelijke toetsaanwijzing

� grafisch display met achtergrondbelichting
� menugestuurde kalibrering van de sensoren
� complete regelfuncties (bij uitgeruste uitgangen)
� opbouwbehuizing, beschermklasse IP67
� schakelkastinbouw, beschermklasse IP65
� elektrodentoezicht
� complete instrumentfamilie
� max. twee relais (omschakelcontacten, AC 250 V, 3 A)
� PID-structuur (activeerbaar)
� max. twee constante uitgangen (0/4 … 20 mA/0 … 10 V)

Uitvoeringen 

JUMO AQUIS 500 pH
Voor de meting van pH-waarde, redoxspanning en ammoniak-
concentratie
� asymmetrische/symmetrische hoogohmige ingang
� éénpunts-, tweepunts- en driepuntskalibrering
� ISFET-elektroden (glasvrije meting) aansluitbaar

Mogelijke inzetgebieden
drinkwatercontrole- en zuivering, procesmetingen, galvani-
ca, industriële en algemene water- en afwatertechniek,
water voor industriële doeleinden, proces- en rioolwater,
drink- en bronwater, ketelwater, regen-, vijver- en opper-
vlaktewater, broeikastechniek, zwembad, aquaria (ook
zoutwateraquaria)

JUMO AQUIS 500 CR
Voor de meting van elektrolytische geleidbaarheid resp.
de specifieke weerstanden met twee- en vier-elektroden-
sensoren 
� temperatuurcompensatie geïntegreerd 

(lineair, natuurlijk water, ASTM)
� USP-functie (farmaceutisch water)
� zuiver water

JUMO AQUIS 500 AS
Voor de meting van desinfecterende middelen (zoals vrij
chloor, chloordioxide, ozon) alsmede opgelost zuurstof
� stroomtoezicht direct aansluitbaar

JUMO AQUIS 500 Ci
Voor de meting van elektrolytische geleidbaarheid resp.
de concentratie in vloeibare media
(inductief  meetprincipe, bijzonder geschikt bij hogere en
hoge geleidbaarheid alsmede aanslagvormende media)
� concentratiecurven gedeponeerd, bijv.:

– natronloog
– salpeterzuur

Meer informatie: typeblad  20.2560, 20.2565

Montagevarianten
Wandmontage

Schakelkastmontage



Doorstroomarmaturen

Doorstroomarmaturen dienen ter opname van elektrochemi-
sche sensoren (bijv. pH- en redox-combi-elektrodes, glas-
geleidbaarheidsmeetcellen, compensatiethermometer enz.)
met Pg 13,5 inschroefdraad en een inbouwlengte van
120mm. Er staan armaturentypen voor één tot drie meet-
waardeopnemers ter beschikking. 
De armaturen worden direct in transportleiding resp. in
bypass gemonteerd. Ze beschermen de ingebouwde senso-
ren voor breuk resp. zorgen door hun speciale bouwvorm
voor een correcte toestroom ter vermijding van meetfouten.
Diverse bevestigingsvarianten en materialen staan ter
beschikking.

Meer informatie: typeblad 20.2810

Dompelarmaturen

Dompelarmaturen dienen ter opname van elektrochemische
sensoren (bijv. pH- en redoxelektrodes, glasgeleid-
baarheidsmeetcellen, compensatiethermometer enz.) met 
Pg 13,5 inschroefdraad en een inbouwlengte van 120mm. Er
staan armaturentypen voor één tot drie meetwaardeopne-
mers ter beschikking. 
De armaturen worden in open goten of reservoirs gemon-
teerd. Ze beschermen de ingebouwde sensor voor breuk en
maken metingen in verschillende dompeldiepten mogelijk.
Door opties en toebehoordelen kunnen de armaturen op de
inzetvoorwaarden worden aangepast. In de standaarduit-
voeringen dienen twee buisklemmen ter wandmontage;
optioneel verkrijgbare verschuifbare flensen maken ook de
inbouw in o.a. reservoirkleppen mogelijk. 

Meer informatie: typeblad 20.2820

Handmatige wisselarmaturen

De handmatig te bedienen wisselarmaturen maken de in- en
uitbouw van sensoren mogelijk onder procesvoorwaarden,
d.w.z. de betreffende bypass resp. hoofdstroom moet niet
onderbroken worden. 
De belangrijke inzetgebieden van de wisselarmatuur zijn pH-
metingen in gesloten systemen of metingen in toevoer resp.
afvoer van afvalwaterinstallaties. De wisselarmatuur kan ook
zijwaarts in het reservoir worden ingebouwd - een sensoruit-
bouw is dan zonder voorafgaand reservoirlediging mogelijk.
Het armatuur maakt de inbouw mogelijk van een sensor met
Pg 13,5 schroefdraad en een inbouwlengte van 120mm resp.
225mm. 

Meer informatie: typeblad 20.2822

Procesarmaturen van edelstaal

Deze armaturen bevorderen de bescherming en bevestiging
van de sensoren. De montage kan direct in beschikbare
edelstaal-buissystemen of in reservoirwanden. Armaturen
van het type 202825 worden vooral in procestechnische
installaties ingebouwd, waarin verhoogde hygiënische eisen
gelden. De mediaberoerde delen en de gebruikte dichting-
materialen zijn in overeenstemming met de eisen van de
FDA (Food and Drug Administration). Armaturen van het
type 202831 worden vooral in de water- en procestechniek
ingezet. Beide armatuurtypen zijn voor de inbouw voorzien
van sensoren met een lengte van 120mm.

Meer informatie: typeblad 20.2825 

Armaturen

Type 202825 Type 202831



JUMO ecoTRANS pH 03
Meetomvormer voor 
pH-waarde/redox-spanning en
temperatuur met schakelcontact

� meetwaarden
– pH-waarde (temperatuurgecompenseerd)
– redox-spanning

� toepasbare sensoren
– insteekelektrode
– elektrode met gescheiden referentie-elektrode

� aansluiting
– schroefklemmen
– asymetrische (gebruikelijke) aansluiting
– symetrische aansluiting

� schakeluitgang
– relais-wisselcontact

� twee continu-uitgangen, galvanisch gescheiden
– pH/redox
– temperatuur

� binaire ingang 
(geactiveerd d.m.v. een extern potentiaalvrij contact)
– hiermee kunnen de uitgangen in een vooraf 

gedefinieerde stand gebracht worden 
(bijv. tijdens onderhoud)

� behuizing voor DIN-railmontage 
– DIN-rail 35mm x 7,5mm 

volgens EN 60715 A.1 
– afmetingen: 

109mm x 22,5mm x 124,8mm (hxbxd)

� bediening/programmering
– d.m.v. toetsenbord en LC-display
– via Setup-programma (optioneel)

Mogelijke inzetgebieden
industriële en algemene water- en rioolwatertechniek, 
farmacie en geneeskunde, chemische industrie, halfgeleid-
ertechniek 

Meer informatie: typeblad 20.2723

pH-meting 

Head office Fulda
JUMO GmbH & Co. KG

+49 661 6003-0
mail@jumo.net
www.jumo.net

Darmstadt 
+49 6151 3508-0

http://darmstadt.jumo.info
Essen 

+49 201 86627-0
http://essen.jumo.info
Hanover 

+49 5723 9432-0
http://hannover.jumo.info
Ingolstadt 

+49 841 37934-0
http://ingolstadt.jumo.info
Leipzig 

+49 341 4900810
http://leipzig.jumo.info
Stuttgart 

+49 7021 95091-0
http://stuttgart.jumo.info

Austria
JUMO Mess- und Regelgeräte
Ges.m.b.H

+43 1 6 10 61 0
info@jumo.at
www.jumo.at

Belgium
JUMO Automation
S.P.R.L./P.G.M.B.H./B.V.B.A.

+32 87 59 53 00
info@jumo.be
www.jumo.be

Bulgaria
JUMO Izmervatelni uredi i Regulatori

+359 2 973 39 88
jumobg@centrum-group.com

Croatia
JUMO 
Mess- u. Regelgeräte Ges.m.b.H

+385 42 30 30 10
info@jumo.hr
www.jumo.hr

Czech Republic
JUMO Mereni a regulace s.r.o.

+420 541 321 113
info@jumo.cz
www.jumo.cz

Denmark
JUMO Mäle- og 
Reguleringsteknik A/S

+45 46 19 46 66
info.dk@jumo.net
www.jumo.dk

Hungary 
JUMO HUNGARIA Kft.

+36 1 467 08 35
jumobudapest@jumo.hu
www.jumo.hu

France
JUMO Régulation SAS

+33 3 87 37 53 00
info.fr@jumo.net
www.jumo.fr

Italy
JUMO Italia SRL

+39 02 24 13 55 1
info@jumo.it
www.jumo.it

Netherlands
JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.

+31 294 49 14 91
info@jumo.nl
www.jumo.nl

Norway
JUMO AS

+47 67 97 37 10
info.no@jumo.net
www.jumo.no

People’s Republic of China 
JUMO Automation Dalian Co. Ltd.

+56 2 355 4400
veto@veto.cl
www.veto.cl

Poland
JUMO Sp.z.o.o.

+48 71 3 39 82 39
biuro@jumo.com.pl
www.jumo.com.pl

Romania
S.C. JUMO Romania S.R.L.

+402 573 48 499
info@jumo.ro
www.jumo.r

Russia
JUMO GmbH

+7 495 961 32 44
jumo@jumo.ru
www.jumo.ru

Saudi Arabia
JUMO GmbH & Co. KG

+971 4 347 2936
Tahsin.Sayman@jumo.net

Sweden
JUMO Mät- och Reglerteknik AB

+46 42 38 62 80
info@jumo.se
www.jumo.se

Switzerland
JUMO Mess- und Regeltechnik AG

+41 44 928 24 44
info@jumo.ch
www.jumo.ch

Serbia/ Montenegro
JUMO Mereni i regulacioni uredajaj

+381 11 285 2279
sipljan@eunet.yu

Slovakian Republic
JUMO Slovensko s.r.o.

+421 244 87 16 76
jumo@stonline.sk
www.jumo.sk

Slovenia
JUMO merilni in regulacijski aparati

+386 2 421 51 83
info@jumo.si
www.jumo.si

Spain
JUMO Control S.A.

+34 93 4 10 94 92
g.jentsch@jumo.es

Turkey
Meter Elektronik San.Ve Tic A.S.

+90 212 886 64 57
info@meter.com.tr

USA
JUMO Process Control, Inc.

+1 315-697-5866
info@jumo.us
www.JUMO.us

United Arab Emirates 
JUMO GmbH & Co. KG
Middle East Office

+971 4 347 2936
info@jumo.ae

United Kingdom
JUMO Instrument Co. Ltd.

+44 1279 635533
sales@jumo.co.uk
www.jumo.co.uk

For further international locations
please visit www.jumo.net
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