
P
R

 2
00

22
 S

Analytisk mätteknik



J ecoLine, J BlackLine 
pH och redox elektroder

Noggrant testade elektroder med fördelaktigt
pris/kvalitets förhållande.

utformade med glas- eller plastskaft 
aktiv komponent för pH: utomordentligt mätresultat med,
under flera år utprovat, JUMO U-glas
aktiv komponent för redox: robust platina topp för pålitlig 
mätning och enkel rengörning av elektroden.
referenssystem: JUMO-gel utan akrylamid, bestående av 
hög viskositets KCL lösning

Mer information: Datablad 20.1005

J tecline pH, JUMO tecLine Rd
pH och redox elektroder

Industri/process elektroder med  hög kvalitet
för ett brett applikations område.

utförande med fast elektrolyt utan diafragma
zirkondioxid-, platina- och teflonringdiafragma
för mätning i jonsvaga medier
högtemperatur och högalkaliskt utförande upp till 135 °C
steriliserbart och fluoridbeständigt utförande
påfyllningsbara elektroder för jonsvaga medier

Mer information: Datablad 20.1020

J labLine givare
pH, redox och jonselektiva
elektrodsystem

Högkvalitets elektroder i typiska laboratorieutförande.

insticks, mikro och platt membran utförande
glas konduktivitetsceller och kompensations termometrar
ammoniak givare

Mer information: Datablad 20.1030

J tecLine PRO pH/redox
pH och redox elektroder

Robusta elektroder med hög mekanisk och kemisk
hållbarhet.

integrerad temperaturgivare
den kraftiga PVDF kroppen ser till att givaren inte
går sönder
rund topp eller platt membran, beroende på applikation

Mer information: Datablad 20.1020

J Multitrode – 
kombinationsgivaren

En givare, en anslutningskabel

en kombination av pH, redox och temperaturgivare, 
allt i ett skaft
enkel hantering
endast en PG 13,5 anslutning krävs för applikationen

Mer information: Datablad 20.2900

pH och redox mätning

Applikationsområden
Dricksvatten övervakning och behandling, simbassänger,
akvarium (även saltvatten), växthus, lätt kontaminerat 
process och avloppsvatten, regnvatten, dammar och 
vattensamlingar

Applikationsområden
Kemiska och farmaceutiska laboratorier, kylanläggningar,
handinstrument, jordbruk och miljö mätningar

Applikationsområden
Praktisk lösning för tillämpningar där enstaka givare inte kan
användas pga. platsbrist eller hanterings problem.

Applikationsområden
Industriella och kommunala vatten och avloppsanläggningar,
processanläggningar, ytbehandling, dricks och brunnsvatten,
ångpannor och låg temperaturs applikationer (-30..+30°C).

Applikationsområden
Kemisk industri, avloppsvatten, reningsverk och pappers-
industri



Anslutningskablar och buffertvätskor
för pH, redox och konduktivitets givare

Mer information: Datablad 20.1090

Simulatorer för pH, redox potential
och konduktivitet

simulator kan anslutas till instrument istället för elektrod 
eller konduktivitetscell
underlättar vid igångkörning av anläggning 
för test av anslutningskablar och felsökning

Mer information: Datablad 20.1090

Impedans omvandlare för elektroder

Omvandlar pH-elektrodens höga impedanssignal
till en låg impedanssignal.

stabiliserar signalen, oberoende av spänningsförsörjningen
kan monteras efter installation
möjliggör användning av långa kablar.

Mer information: Datablad 20.2995

J dTRANS pH01
Mätomvandlare/Regulator 
för pH eller redox potential
Instrumentet mäter och reglerar (beroende på konfigure-
ring) pH värdet eller redox potentialen på vattenlösningar.

displayen visar pH eller mV/ORP och temperatur
programmerbar från pH till mV/ORP (redox potential)
enkel, guidad kalibrerings procedur
två relä som standard, fritt programmerbara som 
gränslarm eller P, PI, PID, PD regulator med pulsbredd 
eller pulsfrekvensutgång, eller som trepunkt steg regulator
två galvaniskt isolerade analogutgångar 0(4) - 20 mA 
eller 0(2) - 10 V, fritt programmerbara som ärvärdesut-
gång för pH, redox eller temperatur, eller som kontinuer-
lig reglerutgång (option)
två logikingångar
simulering av ärvärdesutgången, för test och felsökning
PROFIBUS-DP eller RS485-/422 seriellt gränssnitt med
MODbus/Jbus protokoll (option)
panelmonterad kapsling enligt DIN 43700, fronten har 
skyddsklass IP 65
väggmonterad kapsling med skyddsklass IP 67

Mer information: Datablad 20.2530

J dTRANS Rd 01
Mätomvandlare/Regulator 
för redox potential
Instrumentet mäter och reglerar redox 
potentialen i vattenlösningar. 

isplayområde +/–2000 mV eller 0-100 %
1 eller 2 punkts kalibrering 
temperaturingången kan aktiveras som egen mätkanal
för mer teknisk information se dTRANS pH01

Mer information: Datablad 20.2535

pH och redox mätning

Applikationsområden
Industriellt och kommunalt vatten och avloppsvatten,
farmaci och medicin, kemisk industri, halvledareteknik



J BlackLine Lf-GT/-EC
2-elektrods konduktivitetmätceller

Kompakt konduktivitetsgivare med 
enastående pris/prestandaförhållande.
JUMO BlackLine Lf-GT, grafit elektroder

cell konstant K = 1.0 och 3.0 för områden upp till 
200 mS/cm
fast kabel eller skruvanslutning med Pg 13.5
inbyggnadslängd 120 mm, diameter 12 mm
max temperatur 90 °C och tryck 6 bar
integrerad temperaturgivare (option)

JUMO BlackLine Lf-EC, elektroder i titan
eller rostfritt stål 1.4571

cellkonstant K =0,01; 0,1 och 1,0
G1/2" skruvanslutning med fast kabel eller ½"NPT 
med insticks längd från 40 mm
max temperatur 100°C och tryck upp till 6 bar
integrerad Pt 100 temperaturgivare 
finns i nedsänknings versioner med längder upp 
till 1500 mm (option)

Mer information: Datablad 20.2922

J ecoLine Lf-PVC
2-elektrods konduktivitetcell

Provade och testade för industriell användning

mätområden: 0-1 mS/cm (K = 0.1)
eller 0.01-15 mS/cm (K = 1.0)
max temperatur upp till 55 °C och tryck 6 bar vid 20°C
utförande i rostfritt stål: K = 0.1, med tre pinnelektroder 
i metall, utförande i grafit K = 1.0
PVC genomflödesarmatur kan levereras

Mer information: Datablad 20.2923

J tecLine Lf-VA 
2-elektrods konduktivitetcell

Robusta i rostfritt stål eller titan,
med ett brett urval av processanslutningar.

för mätområden från 0.05 µS/cm till 1 mS/cm
farmaceutiskt utförande med fabrikscertifikat
enligt EN 10 204-3.1 och FDA godkännande
hög temperatur utförande upp till 200°C och 17 bar

Mer information: Datablad 20.2924

J tecLine Lf-GT
2-elektrods konduktivitetcell

Industriversion med grafitelektroder
för mätområden upp till 200 mS/cm

cellkonstant K=1,0; 3,0 eller 10,0
olika anslutningar ger optimal anpassning till processen

Mer information: Datablad 20.2925 

JUMO tecLine Lf-TA
2-elektrods konduktivitetcell

Väl etablerat utförande för industriell användning.
typiska mätområden: 0-1 mS/cm (K = 0.1)
eller 0.01-15 mS/cm (K = 1.0)
temperatur områden upp till 90°C
och tryck upp till 6 bar vid 20°C

Mer information: Datablad 20.2926

Applikationsområden
Dricksvattenövervakning, jonbytare och omvänd osmos,
HVAC och kylanläggningar, växthus, havsvatten och akva-
rier, lätt kontaminerat industrivatten

Applikationsområden
Allmän vattenteknik, kyl och klimatanläggningar, dricks- och
badvatten

Applikationsområden
Pure and high-purity water, pharmaceuticals, chemicals,
food technology. chip production, ion exchangers,
reverse osmosis plant

Applikationsområden
Separatorer, dricksvattenbehandling, avloppsvatten, kon-
centrations övervakning

Applikationsområden
Nedsänkningsmodell upp till 2000 mm för behållare och
öppna vattendrag

Elektrolytisk konduktivitet



J dTRANS Lf 01
Mätomvandlare/Regulator
för elektrolytisk konduktivitet
Instrumentet mäter och reglerar konduktivitet 
i vattenlösningar.

display för konduktivitet µS/cm (mS/cm) och temperatur
kalibrerings procedur för relativ cellkonstant och 
vätskans temperaturkoefficient
mätområden från 0-0,5 µS till 0-200 mS i ett instrument
två relä som standard, fritt programmerbara gränslarm
eller P, PI, PID, PD reglering med pulsbredd eller 
frekvensutgång, eller som trepunkt-steg regulator.
två galvaniskt isolerade analogutgångar
0(4)-20 mA / 0(2)-10 V, fritt programmerbara som 
ärvärdesutgång för konduktivitet eller temperatur,
eller som kontinuerlig reglerutgång (option)
två logiska ingångar
PROFIBUS-DP eller MODbus RS485-/422 seriellt 
gränssnitt
panelmonterad kapsling enligt DIN 43 700, IP 65 front
Väggmonterad kapsling med skyddsklass IP 67

Mer information: Datablad 20.2540

J dTRANS Rw 01
Mätomvandlare/Regulator 
för ultrarent vatten
Instrumentet mäter konduktivitet
(eller resistivitet) i ultrarent vatten

temperaturkompensering enligt ASTM D-1125-95
svarar mot kraven från USP<645>
linjär kompensation är möjligt
USP kontakt
för mer teknisk info, se JUMO dTRANS Lf 01

Mer information: Datablad 20.2545

J ecoTRANS  Lf  01/ 02
Mätomvandlare/gränslarm för konduktivitet

Instrumentet mäter konduktivitet i vätskor.
fritt programmerbar via PC setup program
Galvaniskt isolerad ärvärdesutgång 
(Lf 01) 0/4-20 mA eller 0/2-10 V
växlande reläutgång (Lf 02);
inlärningsfunktion för larmpunkt
temperaturingång för kompensering 
(Pt100/Pt1000/programmerbar kurva)

Mer information: Datablad 20.2731

J ecoTRANS  Lf  03
Mätomvandlare/gränslarm för konduktivitet

Instrumentet mäter konduktivitet (eller resistivitet) och
temperatur i vätskor.

displayenheter µS/cm, mS/cm, kOhm x cm, Mohm x cm, 
µmho/cm mmho/cm
mätområden 0-1 µS/cm till 0-200 mS/cm 
justerbara i 17 steg
två parallella ärvärdesutgångar för konduktivitet och 
temperatur 0(4)-20 mA / 0(2) -10 V; fritt programmerbara
växlande utgång (reläkontakt eller, alternativt, 
två open-collector utgångar)

Mer information: Datablad 20.2732

Applikationsområden
Anläggningar för färskvatten övervakning och vattenbehand-
ling, omvänd osmos anläggningar och jonbytare

Applikationsområden
Ultrarent vatten och farmaceutiska anläggningar,
jonutbytare och dricksvatten

Applikationsområden
Industriellt, kommunalt vatten och avloppsvatten,
reningsanläggningar, farmaci och medicin, kemisk industri,
halvledareteknik

Elektrolytisk konduktivitet

USP<645>

Cellkonstant K Mätområde
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



J CTI-500
Konduktivitets mätomvandlare
med växlande kontakter

Kompakt mätcell i polypropylen (PP)
upp till 100°C och tryck upp till 6 bar.

fyra områden och temperatur koefficienter 
(går att växla mellan)
koncentrations mätning av
– natriumhydroxid NaOH
– salpetersyra HN03
– fritt definierbar kurva (via setup program)
mätområden från 0-500 µS/cm till 0-2000 mS/cm 
temperaturgivare med kort reaktionstid
temperaturkompensering
– linjär
– vanligt vatten
– integrerad karakteristik (inlärningsfunktion)
handhavande
– med knappsats och LC-display
– med setup program
setup program
– enkel programmering
– dokumentation av anläggning
två analoga ärvärdesutgångar för konduktivitet/
koncentration och temperatur (0/4-20 mA eller 0/2-10 V),
galvaniskt isolerade
stort urval av processanslutningar
elektrisk anslutning med M12 kontakt (option)
fjärrutförande med 10 meter anslutningskabel

Mer information: Datablad 20.2755

Induktiv konduktivitet

Kombinerat instrument

Fjärrutförande

Fjärrutförande



J CTI-920
Konduktivitets mätomvandlare

Konduktivitets mätomvandlare CTI-920 för mätning
av specifik konduktivitet i vätskor.

induktiv konduktivitetcell tillverkad i PVDF eller PEEK®

isolerad och hermetiskt tillsluten givare med
integrerad Pt100 för temperatur mätning
och korrigering av konduktivitets mätningen
max temperatur 120°C (upp till 140°C under kort 
period, vid t.ex. sterilisering)
max tryck 10 bar
en andra strömutgång för temperatur är standard
upp till nio integrerade mätområden
mätområden från 0-1mS/cm till 0-2000mS/cm
upp till fyra temperatur koefficienter kan ställas in
robust kapsling, tillverkad i glasfiber förstärkt polyamid, 
skyddar elektroniken och de elektriska anslutningarna 
från frätande miljöpåverkan (skyddsklass IP67)
instrumentet innehåller en 3-tråds mätomvandlare
för konduktivitet och en 2-tråds mätomvandlare
för temperatur (utsignaler 4-20 mA)

Mer information: Datablad 20.2752

Applikationsområden

Mat, dryck och farmaceutisk industri, produktövervakning 
i dryckesindustrin, bryggerier och mejerier, tvätt- och rengö-
ringsanläggningar inom livsmedelsindustrin, CIP anläggnin-
gar, biltvättar

Induktiv konduktivitet
J CTI-750
Konduktivitets mätomvandlare
med växlande kontakter

Hög kvalité, provad och testad mätcell i polyeterketon
(PEEK®) upp till 140°C och 10bars tryck.

teknisk beskrivning som för JUMO CTI-500

technical description as for JUMO CTI-500

Mer information: Datablad 20.2756

Applikationsområden för CTI-500 och CTI-750

Allmän vattenteknik, HVAC system, kylvatten övervakning,
avsaltning, dricksvattenkontroll, flaskrengörningsanläggnin-
gar, CIP anläggningar (mejerier), 
Applikationer inom områden för dryck och livsmedels indu-
strier, och i CIP system med sterilisering med het ånga.

Kombinerat instrument

Fjärrutförande



Grund utförande
Mätomvandlarens inställningar sker endast via 
setup programmet 

Standard utförande

Mätomvandlarens inställningar kan utföras via knappsats 
och display eller via setup program

Maximum utförande
med integrerad nätdel erhålls „stand-alone“ enhet med 
möjlighet till två extra kontaktfunktioner

J dTRANS O2 01
Tvåtråds mätomvandlare
för fritt syre (DO)

2-tråds mätomvandlare med kopplingslåda 
eller betjäningsenhet för mätning av fritt syre
i vattenlösningar

mäter fritt syre i vattenlösningar
enkelt och pålitligt underhåll med kemikalie fri 
utbytesmodul 
pålitlig 1-punkts kalibrering
2-tråds mätomvandlare
(för grund- och standardutförande)
galvaniskt skiljd mätsignal (DO) och utsignal (mA)
enkelt att koppla ihop med existerande system t.ex. PLC
maximum utförandet har två växlande kontakter
kompensering för temperatur, lufttryck, salthalt
utgång för temperatur
setup program för användarvänlig konfigurering
och dokumentation av mätvärden
bakgrundsbelysning, lätt avläst även i mörker
(vid maximum utförandet)

tillbehör
– setup program
– PC interface kabel
– utbytes sensor (set)
– anslutningar

Mer information: Datablad 20.2610

Syre mätning

Applikationsområden

Kommunala och industriella vattenreningsverk, dricksvat-
tenövervakning, vattenskyddsområden, fiskodlingar (sjö-
och havsvatten), processanläggningar



Mätceller för fritt klor, klordioxid eller ozon

Ampereometrisk mätcell med membran för koncentra-
tionsmätning av fritt klor, klordioxid eller ozon.

2- eller 3-elektrods princip
enkel kalibrering
integrerad temperaturkompensering

Mer information: Datablad 20.2630

Mätceller för väteperoxid
eller ättiksyra
Mätcell för mätning av väteperoxid
koncentration i vattenlösningar.

mäter väteperoxid eller ättiksyra koncentration
i milligram
membranet är okänsligt mot kemikalier och tensider
integrerad temperaturkompensering

Mer information: Datablad 20.2661

J CORROTRODE

För mätning av väteperoxid koncentration
i etsningsbad för mönsterkortstillverkning.

konsekvent mönsterkortskvalité
reducerad förbrukning av kemikalier
undviker fel dosering/applikation
alarm om mätvärdet driver

Mer information: Datablad 20.2660

Mätceller för fritt klor
och klordioxid i dricksvatten

Mätceller för bekämpning av legionellabakterier
i dricksvatten.

mätning kan endast utföras i lämplig genomflödesarmatur
ej för användning i process eller kylvatten

Mer information: Datablad 20.2635

J dTRANS Az 01 
Visarinstrument/Regulator
för analytisk mätning

Visarinstrument/regulator för mätcellerna
på denna sida.

ingång: standard 0/4-20mA signal och 
Pt100/Pt1000 temperaturgivare
matningsutgång för 2-tråds mätomvandlare (option)
för teknisk information se även JUMO dTRANS pH 01
eller JUMO dTRANS Lf 01

Mer information: Datablad 20.2550 

Klor, klordioxid, väteperoxid + ozon mätning

Applikationsområden

Galvanisering, farmaceutisk, mat och dryckesindustrin,
mejerier, badanläggningar

Applikationsområden

Dricks, bad, service, process och kylvatten

Applikationsområden

i matarvattenanläggningar på sjukhus, ålderdomshem,
skolor och offentliga duschar

Applikationsområden

Övervakning av desinficerande koncentrationer i vatten
system, i kombination med mätceller enligt datablad
20.2630, 20.2635 och 20.2661



J LOGOSCREEN  AQUA  500
Mätvärdesinsamling för
analytisk mätning

LOGOSCREEN AQUA 500 är en universell
bildskärmskrivare för mätvärdesinsamling
av olika mätområden och givare.

registreringsfunktioner: diagram, händelse markeringar, 
händelse listor
utvärdering av arkiverade mätvärden 
via PC-utvärderingsprogram
mätvärden lagras vid spänningsbortfall
fritt programmerbara ingångar

pH/redox mätning
anslutning av pH och redox elektroder via 
2-tråds mätomvandlare eller impedans omvandlare
menyguidad kalibrering
1-, 2-, eller 3-punkts kalibrering

Konduktivitetsmätning
elektrolytiska och induktiva mätceller med 
standard signaler
kalibrering av cellkonstant och temperaturkoefficient
automatisk temperaturkompensering
olinjära koncentrationskurvor integrerat
(H2SO4, HNO3, NaOH, osv.) 

mätning av ultrarent vatten enligt ASTM och USP

Mätning av fritt klor, klordioxid och ozon
mätcellerna ansluts med ström eller spänningssignaler
kalibrering av mätcellerna
klormätning kompenseras för pH och temperatur

För alla mätingångar
utvärdering av elektrodens kondition i klartext
loggbok över kalibreringsprocedur och givarnas åldrande

Service/kalibrering/loggbok

till exempel:
kalibrerings valmöjligheter
visning av mätvärden
omgivande förhållande vid kalibrering

Visning

analoga kanaler och händelse markeringar
softkey display kan stängas av

Mer information: Datablad 20.2595

Mätvärdesinsamling

Applikationsområden
Vattenövervakning, dokumentation i simhallar, dammövervak-
ning, mobila stationer, galvanisering, vattenverk, vattenbe-
handlingsanläggningar



Genomflödesarmaturer

Genomflödesarmaturerna används för att montera elektro-
kemiska givare (t.ex. pH och redox elektroder, glas konduk-
tivitets mätceller, kompensations termometrar) med skru-
vanslutning Pg13,5 och instickslängd 120 mm. Olika model-
ler för en till tre givare.
Armaturerna monteras direkt på rörledningen där mätväts-
kan rinner eller via „bypass“ koppling. Armaturerna skyddar
de installerade givarna från fysisk påverkan och, tack vare 
konstruktionen, förhindrar mätfel genom korrekt flöde på
givarna. Det finns olika monteringar och material.

Mer information: Datablad 20.2810

Nedsänkningsarmatur

Nedsänkningsarmaturer används för montering av elektro-
kemiska givare (t.ex. pH och redox elektroder, glas konduk-
tivitets mätceller, kompensations termometrar) med skru-
vanslutning Pg13,5 och instickslängd 120 mm. Olika model-
ler för en till tre givare.
Armaturerna monteras i öppna kanaler och behållare. De
skyddar givarna från fysisk påverkan och tillåter mätning på
olika djup. Optioner och tillbehör gör det möjligt att anpassa
mätningen efter rådande förhållande. Standard versionen
har två rörklamrar för vägg montering, men det finns även
skjutbara flänsar för montering i lock eller liknande.

Mer information: Datablad 20.2820

Manuell snabbytes armatur

Gör det möjligt att ta bort och byta ut elektrod under drift.
Processen eller vätskeflödet behöver inte stängas av.
Huvudsakliga användningsområdet för denna armatur är i
slutna cirkulationssystem eller vid mätning i inlopp och utlopp
på avloppsvatten. Snabbytes armaturer kan även monteras i
sidoväggen på tankar – då kan elektroden tas bort utan att
först behöva tömma tanken. Elektroder med skruvanslutning
Pg13,5 och instickslängd 120 eller 225 mm passar i armatu-
ren.

Mer information: Datablad 20.2822

Processarmaturer i rostfritt stål

Används för att montera och skydda elektroderna. De kan
installeras direkt i existerande rostfria rör eller i tankväggar.
Typ 202825 används främst i processer med hygieniska
krav. Delar i kontakt med mediet och packningar, svarar mot
kraven från FDA (Food & Drug Administration). Typ 202831
används främst i vattenbehandlings och processanläggnin-
gar. Båda armaturtyperna är gjorda för elektroder med 
120 mm instickslängd.

Mer information: Datablad 20.2825 

Armaturer

Typ 202825

Typ 202831



❒ Information om mätning av ultrarent vatten (FAS 614)

❒ Information om redoxmätning (FAS 615)

❒ Information om mätning av klor/klordioxid och ozon
(FAS 619)

❒ Information om pH-mätning (FAS 622)

❒ Information om mätning av konduktivitet (FAS 624)

❒ Information om mätning av väteperoxid (FAS 628)

❒ JUMO Produktkatalog

❒ Kontakta mig för personlig kontakt:

Namn ....................................................................................

Telefon ..................................................................................

Datum ...................................................................................

Avsändare:

Namn

Företag

Adress

Telefon

Telefax

E-post

Datum

FAX SVAR

PR 20022 S „JUMO Analytisk mätteknik“

V.g. skicka följande dokument::

pH och redox mätning
❒ JUMO ecoLine/JUMO BlackLine (Datablad 20.1005)
❒ JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd (Datablad 20.1020)
❒ JUMO labLine sensors (Datablad 20.1030)
❒ JUMO tecLine PRO pH/Redox (Datablad 20.1020)
❒ JUMO Multitrode (Datablad 20.2900)
❒ Anslutningskablar, buffertvätskor (Datablad 20.1090)
❒ Simulatorer (Datablad 20.1090)
❒ Impedansomvandlare (Datablad 20.2995)
❒ JUMO dTRANS pH 01 (Datablad 20.2530)
❒ JUMO dTRANS Rd 01 (Datablad 20.2535)

Elektrolytisk konduktivitet
❒ JUMO BlackLine Lf-GT/-EC (Datablad 20.2922)
❒ JUMO ecoLine Lf-PVC (Datablad 20.2923)
❒ JUMO tecLine Lf-VA (Datablad 20.2924)
❒ JUMO tecLine Lf-GT (Datablad 20.2925)
❒ JUMO tecLine Lf-TA (Datablad 20.2926)
❒ JUMO ecoTRANS Lf 01/02 (Datablad 20.2731)
❒ JUMO ecoTRANS Lf 03 (Datablad 20.2732)
❒ JUMO dTRANS Lf 01 (Datablad 20.2540)
❒ JUMO dTRANS Rw 01 (Datablad 20.2545)

Induktiv konduktivitet
❒ JUMO CTI-500 (Datablad 20.2755)
❒ JUMO CTI-750 (Datablad 20.2756)
❒ JUMO CTI-920 (Datablad 20.2752)

Syremätning
❒ JUMO dTRANS O2 01 (Datablad 20.2610)

Klor, klordioxid, peroxid + ozon mätning
❒ Mätceller för fritt klor, klordioxid och ozon

(Datablad 20.2630)
❒ Mätceller för väteperoxid eller ättiksyra

(Datablad 20.2661)
❒ JUMO CORROTRODE (T 20.2660)
❒ Mätceller för fritt klor och klordioxid i dricksvatten

(Datablad 20.2635)
❒ JUMO dTRANS Az 01 (Datablad 20.2550)

Mätvärdes insamling
❒ JUMO LOGOSCREEN AQUA 500 (Datablad 20.2595)

Armaturer
❒ Genomflödesarmaturer (Datablad 20.2810)
❒ Nedsänkningsarmaturer (Datablad 20.2820)
❒ Manuella snabbytesarmaturer (Datablad 20.2822)
❒ Armaturer i rostfritt stål (Datablad 20.2825)

JUMO Mät- och Reglerteknik AB JUMO AS
Lilla Garnisonsgatan 33 Postboks 210
254 67 Helsingborg        1471 Lørenskog
Telefon: +46 42 38 62 80 Telefon: +47 67 97 37 10
Telefax: +46 42 38 62 81 Telefax: +47 67 97 37 11
E-mail: info@jumo.net E-mail: helge.hoff@jumo.no
Internet: www.jumo.se Internet: www.jumo.no 5.05/00456708
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