
Portáteis para Medição de Oxigênio e Sensores – Linha de Produtos 

Portavo 907 Oxy N.º p/ Pedido 

Portavo 907 para medição com sensor óptico de oxigênio ou outro 
sensor digital Memosens para pH, condutividade ou oxigênio. Inclui 
software de configuração Paraly SW 112 e cabo USB. 

907 Multi Oxy

Portavo 904 Oxy

Portavo 904 para medição com sensores digitais de oxigênio 
Memosens. Inclui software de configuração Paraly SW 112  
e cabo USB. 

904 Oxy

Portavo 907 Oxy (jogo)

Portavo 907, sensor digital óptico de oxigênio SE 340, software de 
configuração Paraly SW 112 e cabo USB. 

907 Multi Oxy Set

Sensor de oxigênio 

Sensor de oxigênio SE 315 com conector Memosens. Requer pouca 
manutenção e possui detector de temperatura. Caracteriza-se pela 
longa estabilidade, resposta rápida e pouca dependência de fluxo.  
Este sensor é indicado para medição simultânea de oxigênio 
dissolvido e temperatura. 

SE 315 MS

Sensor óptico de oxigênio 

D-14163 Berlin

Made in Germany
SE 340

pO
2   0 ... 400 mbar

Tamb  0 ... 50 °C

Com medição óptica e transferência de dados digitais, o sensor de 
oxigênio SE 340 é idealmente indicado para uso com o Portavo 907. 
É um dispositivo robusto e à prova d’água (IP 68) e, devido à sua 
resposta extremamente rápida, é indicado para uma diversidade de 
aplicações. Uma outra vantagem é a membrana inclinada de fluxo 
livre e fácil de limpar.  Inclui cabo fixo de 1,5 m. 

SE 340

Cápsula de proteção/calibração do sensor

Tampa de proteção que serve também como béquer de calibração 
do sensor óptico de oxigênio SE 340. 

ZU 0911

Cápsula protetora 

Tampa do sensor, peça sobressalente para sensor óptico de oxigênio 
SE 340. 

ZU 0913
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Acessórios – Linha de Produtos

Cabo Memosens N.º p/ Pedido 

Cabo de medição para sensores digitais com conector Memosens, 1,5 m CA/MS-001XFA

Tubos de proteção

5 tubos de proteção sobressalentes à prova de vazamento  
para guardar os sensores 

ZU 0929

Maleta de campo robusta 

Para medidor e sensor ZU 0934

Bateria de lítio 

Bateria de íons de lítio (carregável via USB,  
apenas para Portavo 904 e 907) 

ZU 0925

Célula de vazão 

Para sensor de oxigênio SE 315, com conexões para tubos flexíveis ZU 0284

Kit de manutenção 

Eletrólito, 3 cápsulas de membrana ZU 0879
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