
The Art of Measuring.

• Grande disponibilidade

• Pouca manutenção

• Limpeza eficaz do sensor

A SenSação
SensoGate
Sondas retráteis manuais e automáticas  
com inovações revolucionárias de design.  
Também para processos higiênicos.



 

 

SensoGate 
Inovação Patenteada

A SensoGate revoluciona o princípio das  
sondas convencionais. Comparativamente,  
a manutenção é reduzida em até dez vezes.

Economia de Tempo e Dinheiro  

O princípio patenteado de eclusa evita vazamen-

tos do fluido de processo durante os movimentos 

da sonda. O enxágue da gaxeta durante o movi-

mento do rolamento cardã do tubo de imersão 

aumenta significativamente a vida das gaxetas. 

 

Funcionalidade Vantajosa

A unidade de comando das sondas SensoGate 

pode ser removida sem ferramentas especiais.  

Um acoplamento baioneta também facilita e  

agiliza a manutenção do tubo de imersão. Em 

caso de quebra do vidro, o O-ring em contato 

com o processo pode ser substituído facilmente. 

Um anel raspador especial pré-tensionado evita  

a formação de sulcos no tubo de imersão.
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Segurança Única 

Em qualquer posição das inovadoras sondas 

retráteis, o processo é isolado confiavelmente –  

mesmo durante os movimentos da sonda.  

Isso também se aplica sem restrições aos 

processos higiênicos. Contrastando com as  

sondas com válvula de esfera, não é necessário 

ter quaisquer válvulas antes ou depois da câmara 

de limpeza.

 

Materiais Versáteis

A linha SensoGate é também convincente graças 

à sua extrema diversidade de materiais, visando 

atender a grande variedade de aplicações.  

Isso inclui polímeros de alta performance reforça-

dos com fibras de carbono, que em muitos casos 

podem substituir materiais caros como titânio e 

Hastelloy. 

 

Processos Higiênicos 

Graças à possibilidade de esterilização do lado 

processo e da câmara de calibração, as sondas 

SensoGate satisfazem todos os requisitos da pro-

dução alimentícia e farmacêutica. Com design 

especial, o fluido de limpeza pode ser direcionado 

diretamente; a gaxeta interna no lado processo 

pode ser lavada não apenas pelo lado processo 

mas também pelo interior da sonda, local que 

normalmente não pode ser alcançado pelo fluido 

de limpeza. Os materiais e os kits de vedação são 

compatíveis com a norma USP-VI. 

 

Aprovação ATEX  

As sondas SensoGate são aprovadas para 

operação em áreas classificadas conforme 

marcação II 1 GD c II.
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Conexão de fluidos

Unidade de comando

Haste do pistão

Tubo de imersão 

Adaptação  
ao processo 

Seção da câmara de  
calibração, lado fluido 
de limpeza

Conjunto sensor 

Seção da câmara de  
calibração, lado  
processo

SensoLock

Fole

Multiplugue

SensoGate
Sondas Retráteis  
Manuais e Automáticas 

Lavagem das Gaxetas

A SensoGate é a primeira sonda retrá-

til a possuir uma função de vedação 

de água combinada com uma eclusa.  

A eficaz lavagem das gaxetas durante 

o movimento da sonda – da posição 

medição para a posição serviço e vice-

-versa – previne confiavelmente a ade-

rência de sujeira, fibras e partículas.  

Os resultados são vida útil muito mais 

longa das peças desgastáveis com a 

correspondente redução de manuten-

ção e uma significativa diminuição de 

custos.

Construção  
Modular
SensoGate 
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Modularidade Bem Planejada

Graças ao design modular, os componen-

tes individuais podem ser substituídos 

facilmente em apenas alguns passos.  

O design bem planejado possibilita a  

execução de serviços confiáveis, simples  

e rápidos, mesmo diretamente no local  

de instalação.

 

Substituição Rápida

Todas as gaxetas da SensoGate podem  

ser acessadas com facilidade devido às 

câmaras de calibração separáveis. O  

tubo de imersão pode ser substituído  

rapidamente devido ao acoplamento  

baioneta.

Características

• Alta disponibilidade 

•  Resistência a pressão mecânica e temperatura 

•  Simplicidade de instalação, operação e manutenção que minimizam custos  

• Design modular

•  Substituição completa de anéis de vedação em poucos minutos 

•  Lavagem por ciclones para uma limpeza ideal 

•  Sensor curto fixo (225 mm) também para grande profundidade  

de imersão 

•  Versões especiais para sensores de pH com eletrólito líquido pressurizável 

•  Característica SensoLock para alta segurança de operação 

•  Uso universal graças à diversidade de materiais e à variedade de  

conexões de processo

•  Uma trava antigiro entre a unidade de comando e o tubo de imersão  

assegura um fluxo constante para o sensor no processo.
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Várias Opções de Materiais  
em Contato com o Processo 

1.4571, 1.4435, Hastelloy C 22, PVDF, PEEK, 

PP-H, titânio e  PTFE. As versões em PVDF, PEEK  

e PP-H são reforçadas com fibras de carbono  

para maior resistência química e para estabilizar 

dimensionalmente a câmara de calibração e o 

tubo de imersão, mesmo sob altas temperaturas.

– Aprovação ATEX II 1 GD c II 

– Quase todas as conexões de processo típicas  

 

Incomparável Resistência Química do PTFE

As sondas SensoGate WA 132, WA 133 e 

WA 133M reúnem as vantagens da série 

SensoGate com a resistência química única  

do PTFE.  

Esta é a primeira vez que as sondas retráteis em 

PTFE são disponibilizadas com plena variabilidade 

e modularidade do conceito SensoGate.

SensoGate
Uma Sonda para Tudo. 

Para processos
na indústria química, em geração de 
energia e tratamento de água / esgoto.
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Tecnologia em Forma Simples

As versões higiênicas da SensoGate são as únicas 

sondas do mercado que combinam design higiê-

nico com a característica eclusa, com separação 

segura do processo durante os movimentos do 

tubo e prevenção de contaminação. Duas gaxetas 

com furos de escape previnem confiavelmente  

a contaminação microbiana da unidade de 

 comando. 

– Lavável e esterilizável no local (SIP e CIP)

–  Todas as conexões higiênicas convencionais de 

processo 

Materiais em Contato com o Processo 

Opcionalmente PVDF (reforçado com fibras de 

carbono), PEEK (reforçado com fibras de carbono), 

aço inoxidável 1.4404, 1.4435 (eletropolidos), 

Hastelloy C 22. 

Para processos higiênicos
nas indústrias farmacêuticas 
e alimentícias.

Processos  
higiênicos

H
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Análise de Processo  
Totalmente Automática 

O Sistema
Com as sondas retráteis SensoGate, o sistema de medição  
Protos e as unidades de controle eletropneumáticas para  
limpeza e calibração, a Knick implementou uma malha de  
medição completa e totalmente automatizada que atinge um 
nível de segurança e confiabilidade extraordinariamente alto.  
A limpeza e a calibração automáticas são feitas com os fluidos  
de limpeza e calibração sem contaminação do fluido de processo.

Calibração

Ajuste

Limpeza

Medição
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Se a calibração automática não for 

necessária:  

Uniclean 900, unidade de controle 

para limpeza e medição automáticas.

Controlador
Unical 9000 /  
Uniclean 900

Protos 3400 
para análise  
de processo

Bombas dosadoras 
com soluções de  

limpeza e calibração

SensoGate WA 130 /  
WA 130H / WA 132 (PTFE) 
Sonda retrátil 
com sensor de pH

Protos 3400 

Sistema de medição modular da Knick – também 

para áreas classificadas. Alojamento opcionalmen-

te em aço inoxidável com superfície polida ou com 

revestimento de pó anticorrosão. Com módulos 

de medição de pH, condutividade e oxigênio 

dissolvido e também módulos de saída adicionais 

para controladores, sistema de controle Unical, 

PROFIBUS PA ou Foundation FIELDBUS. 

Unical 9000 

Unidade de controle para calibração, limpeza e 

medição automáticas. Controlador eletropneumá-

tico para mínima manutenção e máxima confiabi-

lidade. Calibração automática sem interrupção do 

processo produtivo.

Chave de serviço
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Segura e Conveniente
SensoGate para malha de medição total-
mente automática com característica  
Plug & Play:  
O multiplugue central permite conectar 
simultaneamente todos os fluidos  
(enxágue, limpeza e calibração) bem  
como o ar de controle e o sinal de  
posição limite. Aqui não há o  
inconveniente embaraça mento  
de mangueiras.

SensoGate para sensores 
com eletrólito líquido 
pressurizável ou eletrólito 
polimérico

SensoGate
Para Processos Totalmente Automáticos 
com Sistema de Controle Unical.

Características:

•   Aprovação ATEX II 1 GD c II 

•  Quase todas as conexões de processo típicas  

•   Plásticos reforçados com fibras de carbono para 

alta resistência a pressão e temperatura;  

até 10 bares a 140 °C com PEEK HD
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WA 130
Sonda retrátil universal  
operada pneumaticamente  
para operações totalmente  
automáticas.

Diversas opções de materiais  

em contato com o processo:   

1.4571, 1.4435, PVDF, PEEK,  

PP-H, Hastelloy C 22, titânio

WA 132 (PTFE)
Sonda retrátil pneumática fabricada  
em PTFE, com máxima resistência  
para operações totalmente  
automáticas.

–   Para sensores com eletrólito líquido  

 pressurizável ou eletrólito polimérico

–   Câmara de calibração de PTFE com  

estrutura em aço inoxidável,  

previne fluxo frio e desgaste

–   Operação ideal com sondas revestidas

–   Compatível com normas do FDA

Processos 
Higiênicos

H

WA 130 H
Sonda retrátil higiênica operada  
pneumaticamente para uso com  
controladores Unical totalmente  
automáticos. 

Materiais em contato com o processo:   

opcionalmente aço inoxidável 1.4404  

ou 1.4435 (eletropolidos)

–  Conexão adicional para vapor  

superaquecido ou aplicações químicas

– Lavável e esterilizável no local (SIP e CIP) 

– Todas as conexões higiênicas  

   convencionais de  processo
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Características:

•   Aprovação ATEX II 1 GD c II 

•   Quase todas as conexões de  

processo típicas 

•   Resistência a altas pressões e  

temperaturas devido aos plásticos 

reforçados com fibras de carbono 

Variabilidade de Custo-Benefício
Baseadas no design modular SensoGate,  
de eficiência comprovada, as novas sondas 
retráteis são ideais para processos que não 
exijam controle totalmente automatizado 
mas para os quais se deseja a superior  
tecnologia SensoGate.

SensoGate
Para Operação com Controladores  
Simples Convencionais.

Substituição fácil e rápida: aço inoxidável,  
PVDF, PEEK, PP, Hastelloy, titânio, PTFE
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WA 131
Sonda retrátil universal operada 
pneumaticamente com design 
modular para controladores  
simples.

Diversas opções de materiais  

em contato com o processo:   

1.4571, 1.4435, PVDF, PEEK,  

PP-H, Hastelloy C 22, titânio

WA 131 H
Sonda retrátil operada  
pneumaticamente para controladores 
simples disponíveis comercialmente  
para processos higiênicos 

Materiais em contato com o processo:  

opcionalmente aço inoxidável 1.4404  

ou 1.4435 (eletropolidos)

– Lavável e esterilizável no local (SIP e CIP) 

–  Todas as conexões higiênicas  

convencionais de processo

WA 133 (PTFE)
Sonda retrátil operada  
pneumaticamente para controladores 
simples; todas as partes que entram  
em contato com o processo em PTFE.

–   Para sensores com eletrólito líquido  

 pressurizável ou eletrólito polimérico

–   Câmara de calibração em PTFE com 

estrutura em aço inoxidável, previne  

fluxo frio e desgaste

–   Compatível com normas do FDA

–   Operação ideal com sondas revestidas

Processos 
Higiênicos

H
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SensoGate
Com Comando Rotativo Manual  
Recentemente Desenvolvido.

Características:

•   Aprovação ATEX II 1 GD c II 

•   Quase todas as conexões de processo típicas

•   Resistência a altas pressões e temperaturas 

devido aos plásticos reforçados com fibras de 

carbono

Manejo Único
O comando rotativo manual patenteado 
desenvolvido pela Knick especialmente para 
as sondas retráteis SensoGate permite ope-
rá-las com contrapressões de até 10 bares – 
com pouco menos de duas rotações. 

14



Botão para destravar  
o comando rotativo

WA 131 M
Moderna sonda retrátil manual  
com comando rotativo único.

Várias opções de materiais em  

contato com o processo:  1.4571, 

1.4435, PVDF, PEEK, PP-H,  

Hastelloy C 22, titânio

WA 131 MH
Manual e higiênica; sonda retrátil com 
um novo tipo de comando rotativo.

Materiais em contato com o processo: 

opcionalmente aço inoxidável 1.4404  

ou 1.4435 (eletropolidos)

– Lavável e esterilizável no local (SIP e CIP) 

–  Todas as conexões higiênicas  

convencionais de processo

WA 133 M (PTFE)
Sonda retrátil manual com comando 
rotativo, todas as partes em contato 
com o processo em PTFE.

–   Para sensores com eletrólito líquido  

 pressurizável ou eletrólito polimérico

–   Câmara de calibração de PTFE com  

estrutura em aço inoxidável, previne  

fluxo frio e desgaste

–   Compatível com normas do FDA

–   Operação ideal com sondas revestidas

Processos  
Higiênicos

H
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Knick  
Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin,  
Alemanha
Fone: +49 30 80191-0 
Fax: +49 30 80191-200
info@knick.de · www.knick.de
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Knick 
The Art of Measuring

Analítica de Processo

–  Analisadores de Proceso

–  Sondas e Acessórios 

–  Sistemas Automáticos  
de Calibração e Limpeza

–  Sensores

–  Portáteis

–  Analisadores para Laboratório

A Knick encontra-se entre os principais fabricantes  

de instrumentos eletrônicos de medição para análise 

de processo há mais de 70 anos. Atualmente o foco 

da empresa ainda é a tecnologia de alto nível e 

intensamente inovadora. 

A linha atual de produtos da Knick inclui também 

uma série única de instrumentos para processos 

extremamente difíceis. Como provedor de serviços, a 

Knick pode fazer análises periciais de seus processos 

e dar consultoria qualificada para instalação de 

malhas completas de medição.


