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6 Especificações
Faixa 0 … 200 μS/cm 
Resolução 0,01 μS/cm
Constante de célula 0,1 cm–1 ± 10 %
Temperatura -5 … 80 °C
Resistência à pressão, 
relativa

1 bar

Eletrodos Arranjo coaxial
Aço inoxidável 1.4571

Material do corpo Aço inoxidável 1.4571
Isolador POM
Gaxeta Viton
Comprimento do corpo Aprox. 120 mm
Conector do sensor Memosens (MS)
Material do conector PPS/PVC /EPDM
Profundidade de imersão Mín. 35 mm
Detector de temperatura NTC 30 kΩ

7 Conteúdo da Embalagem
 • Sensor
 • Instruções de uso
 • Célula de vazão ZU1014

8 Descarte
Observe as recomendações/leis aplicáveis sobre  
descarte de equipamentos.

SE 202-MS

Instruções para Uso dos Sensores de Condutividade SE 202-MS

1 Conector do sensor (Memosens®)
2 Etiqueta de especificação
3 Corpo, eletrodo externo
4 Eletrodo interno,  

detector de temperatura

O sensor SE 202 MS tem tecnologia Memosens. 
Os benefícios são: operação segura devido à perfeita 
isolação galvânica, transmissão digital de dados e 
diagnósticos integrados ao sensor, entre outros. A 
conexão é insensível a sujeiras e umidade. Os dados 
de calibração, o tempo de operação, o modelo e o 
número de série do sensor são armazenados na ca-
beça do sensor.

1 Instruções de Segurança
Certifique-se de que não haja nenhum dano mecâ-
nico visível no sensor e use-o somente para finali-
dade a que se destina.

2 Aplicação
Este sensor é para medição simultânea de condutivi-
dade e de temperatura em líquidos. 
Observe as condições operacionais admissíveis.

3 Instalação e Comissionamento
 • Ao desembalar, verifique se houve algum dano 

mecânico. Informe ao fornecedor sobre quaisquer 
danos identificados.

 • Conecte o sensor ao cabo Memosens e então co-
necte o cabo Memosens ao instrumento de me-
dição.

4 Operação
4.1 Calibração do Sensor 
Para calibrar o sensor SE 202 MS recomendamos o uso 
de solução de calibração. As soluções de calibração 
indicados são de 15 µS/cm ou 147 µS/cm (ver “Pro-
grama de acessórios da Knick”). Veja mais detalhes no 
manual do usuário do medidor. 
4.2 Detector de Temperatura 
O sensor SE 202 MS possui um detector de tempera-
tura para compensação de temperatura do valor de 
condutividade.

5 Manutenção e Limpeza
É muito importante fazer uma limpeza completa 
antes de medir baixos valores de condutividade. 
Lave bem o sensor com água desionizada.
Dependendo do tipo de fluido medido, ocorre con-
taminação que pode ser removida com uma limpeza 
apropriada.

Os agentes de limpeza indicados são, por exemplo:

Substâncias solú-
veis em água

Água desionizada

Graxa, óleo e conta-
minação intensa

Água quente e detergente 
doméstico, álcool  
(máx. 5 minutos).

Depósitos de cal  
e hidróxido 

Ácido cítrico (10 %), 
máx. 25 °C
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