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4.3  Pressurização da Sonda
Durante uma possível esterilização do sensor e du-
rante a operação normal, é importante que a pres-
são da sonda e do eletrólito seja ajustada para um 
valor maior que a pressão efetiva no vaso do reator. 
Isso reduz o risco de o fluido do processo entrar no 
sensor.  
A diferença de pressão ideal para manter as juntas 
limpas e definir os intervalos de reabastecimento 
de eletrólito aceitáveis, tem que ser estabelecida 
empiricamente de caso para caso, todavia precisa 
ser de pelo menos 0,5 bar. Verifique regularmente a 
sobrepressão aplicada à sonda durante a operação e 
reajuste-a se necessário.

5 Manutenção
Verifique regularmente o nível de eletrólito no sen-
sor. No máximo, quando chegar no fim do reservató-
rio), reabasteça com eletrólito até a linha indicativa 
do nível máximo.
Quando o sensor não estiver em operação, guarde-o 
com a ponta e a junção bem submersas no eletrólito 
(ZU 0958) e protegido dos vazamentos de eletrólito 
usando plugue de vedação (4) . Se o sensor for 
guardado seco por alguns dias por esquecimento, 
deixe-o mergulhado em eletrólito por várias horas 
antes de usá-lo.

6 Acessórios
Cabo VP CA/VP6ST-nnnA
Cabo Memosens CA/MS-nnnNAA
Cabo Memosens  
para áreas explosivas (Ex)

CA/MS-nnnXAA

Comprimento do cabo nnn em metros
Eletrólito ZU 0958

7 Especificações
A designação de modelo, impressa em cada sensor 
e também na etiqueta da embalagem, possui as se-
guintes informações:
SE 557X/1-NMSN  Designação do modelo  

(exemplo)
    Material do sensor 
    (ver tabela de vidro pH)
    N: Vidro alfa
    H: Vidro ômega
    Conector do sensor 
    VP: VP (VarioPin)
    MS: MS (Memosens)
    Terra de solução 
    N: Sem
    Comprimento 
    1: 120 mm
    2: 250 mm
    4: 450 mm
    Aprovação área explosiva (Ex)
    X: Sim
Faixa de medição de pH 0 ... 14
Pressão, relativa -1 ... 6 bar
Junta Cerâmica (2x)
Eletrólito ZU 0958
Sistema de referência Ag/AgCl
Montagem em sondas Knick para  

sensores pressurizados
Detector de temperatura Conector VP: Pt1000

Conector MS: NTC 30 kΩ
Vidro pH
Material 
do sensor

Designação Temperatura 
do processo

Características

N Vidro alfa -20 ... 100 °C Impedância média, 
vidro universal,  
resistente a fluoreto 

H Vidro ômega 0 ... 135 °C Alta impedância para 
aplicações de alta 
temperatura, erro de 
álcali mínimo, apto 
para CIP/SIP

8 Descarte
Observe os regulamentos locais ou nacionais aplicá-
veis relativos ao descarte.

Instruções para Uso dos Sensores de pH Série SE 557 
!  ATENÇÃO – Se este aviso for ignorado poderão 

ocorrer acidentes com ferimentos graves.
O símbolo de alerta (triângulo com exclamação) na 
etiqueta de identificação significa:
Leia este manual do usuário, observe as especifi-
cações e siga as instruções de segurança.

1 Instruções de segurança
1.1 Todas as Aplicações – Todas as Versões do 

Sensor
Pode haver risco de acidentes devido a pressão, tem-
peratura, fluidos agressivos ou atmosferas explosi-
vas, dependendo do local de uso. Por conseguinte, 
a instalação, operação e manutenção do sensor só 
deverão ser efetuadas por pessoal devidamente trei-
nado e autorizado pela empresa usuária.

1.2 Áreas Perigosas – Todas as Versões do 
 Sensor

Observe todos os códigos e normas locais e na-
cionais aplicáveis a instalações de equipamentos 
elétricos em atmosferas explosivas. Para orientação, 
consulte: IEC 60079-14, diretivas UE 2014/34/EU  
e 1999/92/EC (ATEX), NFPA 70 (NEC),  
ANSI/ISA-RP12.06.01.

1.3 Áreas Perigosas – Sensores com Conector 
Memosens

Os sensores Memosens para áreas explosivas (Ex) 
são marcados com um anel laranja-vermelho.  
Os sensores Memosens para áreas explosivas (Ex) 
devem ser conectados somente a um cabo tipo  
CA/MS-***X** ou tipo CA/MS-***X**-L ou a um cabo 
de medição Memosens intrinsecamente seguro, cer-
tificado e que tenha hardware e função idênticos.

1.4 Áreas Perigosas – Sensores com Conector VP
Os sensores só devem trabalhar com equipamentos 
aprovados em circuitos flutuantes intrinsecamente 
seguros. Os valores elétricos nominais de entrada do 
sensor não devem ser ultrapassados.

2 Uso pretendido
O sensor foi projetado para operação em uma sonda 
Knick e é usado para a medição contínua de valores 
de pH em meios líquidos. Na versão com vidro ôme-
ga, o sensor pode ser usado em processos CIP e SIP.

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

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

• Remova a tampa de molha. Lave o sensor com 
água limpa. Passe um pano no sensor somente 
para secá-lo. 
Nota: Não esfregue o papel no vidro sensível a 
pH, pois isso pode carregá-lo com eletricidade 
estática e retardar os tempos de resposta.

• Remova quaisquer bolhas de ar atrás do vidro 
sensível a pH oscilando o sensor delicadamente.

• Remova a película de proteção do orifício de 
abastecimento de eletrólito (3).  
Remova totalmente o plugue de vedação (4) 
antes da instalação na sonda. 
AVISO! O sensor pode quebrar caso seja instala-
do na sonda com o plugue de vedação.  
Guarde o plugue de vedação (4) para uso futuro.  
Nota: Caso o sensor seja guardado fora da son-
da, o plugue de vedação (4) serve para protegê-
-lo de vazamentos de eletrólito.

• Insira o sensor na sonda aterrada.  
Consulte o manual do usuário da sonda.  
Nota: Sondas adequadas podem ser encontra-
das em www.knick-international.com.

• Conecte o sensor e o cabo.

4 Operação
4.1 Calibração do Sensor
Recomendamos a calibração de pH em 2 pontos pa-
ra o sensor SE 557. Primeiro remova a tampa de mo-
lha. Em seguida mergulhe o sensor sucessivamente 
em duas soluções tampão diferentes com os valores 
de pH indicados (p. ex., pH 7,00 e pH 4,00) e calibre o 
transmissor de pH com esses valores do tampão.  
Os sensores Memosens podem ser ajustados usando 
os dados de calibração. Veja mais detalhes no manu-
al do usuário do transmissor de pH.

4.2 Esterilização
Para uso em processos estéreis, como fermentação, 
esterilize o sensor antes de iniciar o ciclo de opera-
ção. Este sensor pode ser esterilizado quando insta-
lado na unidade fermentador/reator.
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1 Conector do sensor: 
a: VP  
b: Memosens

2 Número de série
3 Orifício de abastecimento
4 Plugue de vedação
5 Altura máxima de abastecimento
6 Etiqueta de identificação
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Remova a película 
de proteção antes da 
utilização.
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Para Sensores com Conector VP

Número do certificado: Marcação: 

TÜV 15 ATEX 164143 X  II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Parâmetros Elétricos:

Classe de temperatura Tensão de entrada 
máxima (Ui)

Corrente de entrada 
máxima (Ii)

Potência de entrada 
máxima (Pi)

T6 12 V 100 mA 40 mW
T4 18 V 170 mA 200 mW

 Capacitância interna admissível Ci desprezível
 Indutância interna admissível  Li desprezível

Parâmetros Térmicos: 
Para Sensor de pH Tipo SE 557X/*-*VPN [-***]:

Classe de  
temperatura

Potência de entrada 
máxima (Pi)

Faixa de temperatura 
ambiente da cabeça de 
conexão (Ta)

Temperatura do 
processo admissível

T6 40 mW -20 °C < Ta < +55 °C 55 °C

T4 200 mW -20 °C < Ta < +100 °C 100 °C
 

Para Sensor de pH Tipo SE 557X/*-*VPH [-***]:

Classe de 
temperatura

Potência de entrada 
máxima (P)i

Faixa de temperatura 
ambiente da cabeça de 
conexão (Ta)

Temperatura do 
processo admissível

T6 40 mW 0 °C < Ta < +55 °C 55 °C

T4 200 mW 0 °C < Ta < +135 °C 135 °C

Condições Especiais
• Ver "Faixa de temperatura ambiente / temperatura do processo" em Parâmetros.
•  A classe de temperatura depende da temperatura ambiente e da potência de entrada.  

Veja o manual do usuário.
•  As partes metálicas de conexão ao processo deverão ser conectadas ao circuito local de 

equalização de potencial. O circuito intrinsecamente seguro deve ser conectado ao terra.  
Ao longo desse circuito intrinsecamente seguro deve haver uma equalização de potencial.

Para Sensores com Conector Memosens

Número do certificado: Marcação: 
BVS 16 ATEX E 037 X
IECEx BVS 16.0030X

  II 1G 
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Parâmetros Térmicos:
Para Sensor de pH Tipo SE 557X/*-*MSN

Classe de 
temperatura

Faixa de temperatura ambiente 
da cabeça de conexão (Ta)

Temperatura do processo 
admissível 

T6 -20 °C < Ta < +70 °C 70 °C

T4 -20 °C < Ta < +120 °C 100 °C

T3 -20 °C < Ta < +135 °C 100 °C

Para Sensor de pH Tipo SE 557X/*-*MSH [-***]

Classe de 
temperatura

Faixa de temperatura ambiente 
da cabeça de conexão (Ta)

Temperatura do processo 
admissível 

T6 -20 °C < Ta < +70 °C 70 °C

T4 -20 °C < Ta < +120 °C 120 °C

T3 -20 °C < Ta < +135 °C 135 °C

Condições Especiais
•  O cabo e o sensor devem ser usados somente dentro da faixa de temperatura ambiente 

especificada para a classe de temperatura.
•  Não use os sensores Memosens sob condições eletrostaticamente adversas. 
•  Evite fortes correntes de vapor e poeira diretamente sobre as conexões.

Áreas Classificadas: Parâmetros Elétricos e Térmicos


