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SE715Manual

Instruções de Uso dos Sensores de Oxigênio Série SE715

1 Conector (Memosens®)
2 A/F 19, número de série
3 Rosca PG 13.5
4 Ânodo 
5 Cátodo
6 Tampa de membrana
7 Adaptador ZU0939

! ATENÇÃO – Se este aviso for ignorado, po-
derão ocorrer ferimentos graves
O símbolo de alerta (triângulo com exclama-

ção) na etiqueta de identificação significa:
Leia estas instruções de uso, observe as especifi-
cações e siga as instruções de segurança. 

O sensor de oxigênio amperométrico SE715 está 
equipado com a tecnologia Memosens. Isto oferece 
benefícios a sua aplicação, como um funcionamento 
seguro, graças à isolação galvânica perfeita, à trans-
missão de dados digitais e ao diagnóstico integrado 
do sensor.
O conector tipo plugue é resistente à sujeira e 
à umidade. Os dados de calibração, a duração 
de operação, o nome do sensor e o número de 
série estão armazenados na cabeça do sensor.  
O número de série também pode ser encontrado no 
certificado de qualidade e na etiqueta da embala-
gem.

1 Instruções de segurança
O sensor contém um eletrólito líquido. Ao efetuar 
serviços de manutenção, os operadores devem usar 
óculos e luvas de proteção, por exemplo, para subs-
tituição da membrana ou do eletrólito.
O sensor suporta a pressão de operação máxima de 3 
bar, e cumpre a diretiva de equipamentos de pressão 
97/23/EC, Artigo 3(3). 
Durante a instalação, tome cuidado para não danifi-
car o corpo de plástico ou a rosca (PG 13.5).

2 Uso previsto
O sensor foi projetado para a medição simultânea do 
oxigênio dissolvido e da temperatura em processos 
industriais, especialmente água potável, esgotos, 
purificação de água, ativação, controle de aeração, 
piscicultura e aquariofilia.

3 Instalação e comissionamento
 • Ao desembalar, verifique se há algum dano mecâ-

nico no sensor. Informe a equipe técnica da Knick 
sobre quaisquer danos identificados.

 • Remova a tampa de rega e enxágue rapidamente o 
sensor com água limpa.

 • Insira o sensor em seu encaixe, conforme descrito 
no respectivo manual do usuário, ou instale o adap-
tador ZU0939 para usá-lo com o porta-sensor de 
um medidor Portavo portátil.  Tome cuidado para 
não danificar a membrana do sensor.

 • O sensor pode ser instalado na posição vertical ou 
inclinado em um ângulo de até 15°.

 • Conecte o sensor ao cabo.
Nota: Antes do comissionamento, o sensor deve ser 
polarizado em um transmissor. O tempo de polariza-
ção deve ser de no mínimo 30 minutos, após o qual o 
sensor estará pronto para ser operado.

4 Operação
4.1 Calibração do sensor
Recomendamos a calibração ao ar para o sensor 
SE715. Enxágue o sensor com água limpa e, com cui-
dado, seque sua membrana aplicando com golpes 
suaves. Consulte o manual do usuário do transmissor 
de oxigênio para saber mais detalhes. Os dados de 
calibração calculados (rampa, temperatura, tempo de 
calibração) são salvos diretamente no sensor. Os sen-
sores Memosens também podem ser pré-calibrados 
no laboratório. Nesse caso, não é necessário fazer a 
calibração no local. 
4.2 Detector de temperatura 
A finalidade do detector de temperatura integrado 
é essencialmente fazer a compensação automática 
do sinal de medição, e não efetuar a indicação ou o 
controle altamente preciso e seguro da temperatura 
do processo.
 

5 Manutenção e limpeza
Siga as instruções de segurança descritas acima ao 
fazer a manutenção do sensor.
Limpe o sensor com água limpa após cada ciclo de 
produção e regularmente, em caso de contaminação 
grave.
5.1  Substituição da membrana
Segure o sensor na vertical e, com cuidado, desros-
queie a tampa de membrana. Preencha uma nova 
tampa de membrana com eletrólito (veja o conteúdo 
da embalagem). Com cuidado, rosqueie a tampa de 
membrana novamente. Enxágue o sensor com água 
limpa.
5.2 Limpeza do cátodo
Nota: O processo de lixamento especificado abaixo 
só deve ser realizado se o cátodo estiver gravemente 
contaminado.
Depósitos visíveis no cátodo podem ser removidos 
com uma lixa fina (incluída na embalagem). Para is-
so, posicione a lixa sobre uma superfície horizontal e 
pingue uma gota de água sobre ela. Remova a tam-
pa de membrana do sensor e movimente o cátodo 
com muito cuidado sobre a lixa, fazendo movimentos 
circulares. Segure o sensor na vertical, sem exercer 
pressão. Enxágue o cátodo com água limpa, encha 
uma nova tampa de membrana com eletrólito e, com 
cuidado, rosqueie a tampa no sensor. Enxágue o sen-
sor com água limpa.
5.3 Limpeza do ânodo
O ânodo (prata/cloreto de prata) tem uma cor “mar-
rom-violeta”, e não precisa de limpeza.

6 Especificações
Código do modelo
No sensor ou na etiqueta da embalagem encontram-
-se as seguintes informações:
SE715/1 - MS Designação do modelo 
  Conector 
  MS: Memosens®
  Comprimento 
  1: aprox. 120 mm

Outros dados
Faixa de medição: 0 ... 20 mg/l
Tempo de resposta t90: <30 s
Resolução: 20 µg/l
Corrente de sinal em ar: 100 ... 130 nA
Faixa de temperatura perm.: -5 ... 45 °C
Pressão, relativa: Máx. 3 bar
Material da membrana: Silicone
Detector de temperatura: NTC 22 kΩ
Conector: Memosens
Material do corpo: Polissulfona
Profundidade de imersão: Mín. 30 mm
Conexão ao processo: PG 13.5
Torque de aperto: 1 ... 3 Nm

7 Conteúdo da embalagem
 • Sensor
 • Certificado de qualidade
 • Manual do usuário
 • Kit de manutenção ZU0879, composto por:

 2 tampas de membrana
 6 ampolas de eletrólito
 Lixa
 Papel absorvente
 • Adaptador ZU0939 para porta-sensor Portavo

8 Descarte
Observe os regulamentos locais ou nacionais apli-
cáveis para efetuar o descarte.
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