
Robustez a  
Toda Prova

• Desgaste mínimo
• Baixos custos operacionais
• Disponibilidade máxima

The Art of Measuring.

Ceramat
  Sondas retráteis para  
condições extremas. 
Processo selado por  
elemento cerâmico.



Sonda retrátil patenteada com selagem 
cerâmica do processo. Mais dura que 
aço. Para aplicações difíceis onde as 
sondas convencionais com O-ring 
frequentemente falham.

Máxima Segurança do Processo 

A eficiência das sondas retráteis Ceramat tem sido 
comprovada em processos extremamente difíceis.  
O alojamento externo em contato com o processo 
(PVDF, PEEK, aço, Hastelloy ou titânio) permanece 
estático e portanto não sujeito a estresses mecânicos. 

Manutenção sem Interrupção do Processo 

O design bem concebido da Ceramat facilita o 
pouco trabalho de manutenção no próprio local 
de instalação. Uma característica única é a facili-
dade de separação da unidade de acionamento 
completa com o processo em plena operação.  
O fluido de processo – mesmo corrosivo, quente, 
tóxico e/ou sob pressão – permanece isolado  
confiavelmente. Caso o sensor se quebre, a  
câmara de calibração pode ser limpa sob as  
condições do processo. 

Tambor cerâmico rotativo 

Abertura para o sensor

Alojamento em plástico  
ou aço inoxidável,  

estático

A Solução:  
Ceramat

Princípio de Eclusa Único 

Com a Ceramat, os problemas habituais dos 
O-rings existentes nas sondas retráteis 
convencionais foram eliminados. Dois discos de 
cerâmica planos, que giram um contra o outro, 
funcionam como selo para separar a câmara de 
calibração do processo. O selo cerâmico  
é extremamente resistente a influências químicas, 
térmicas e mecânicas, garantindo a máxima 
disponibilidade da sonda. 

Dois elementos  
cerâmicos planos giram 
um contra o outro para 
separar a câmara de 
calibração do processo. 
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A unidade é acionada  
por um motor  
pneumático compacto  
de movimento rotativo- 
linear com válvulas  
integradas controladas 
positivamente.  
Pode ser removida sem 
interrupção do processo.

 

Características:

• Prontamente disponível 

• Sem desgaste ou manutenção

• Adaptações versáteis ao processo

•  Plug & Play para todos os fluidos de 
processo graças ao multiplugue central 

• Lavagem por ciclones para uma limpeza   
 ideal  

• Selo cerâmico do processo: 
 – Extremamente duro  
  (9 na Escala de Mohs) 
 – Selagem perfeita e constante 
 – Alta resistência mecânica 
 – Alta resistência a temperatura 
 – Esterilizável 
 –  Resistência química e mecânica  

praticamente universal

•  Unidade de acionamento facilmente  
substituível sob as condições do processo 

Para Aplicações Rigorosas  

•  Processos altamente corrosivos (produção de cloro, fosgenação) 

•  Processos com sólidos abrasivos, depositantes e incrustantes:  

dessulfurização de gás de chaminé, purificadores de gás, produção 

de açúcar (1.ª + 2.ª carbonatação), síntese de pigmentos e tinturas, 

águas servidas incrustantes especiais de indústrias   

•  Fluidos grossos fibrosos (celulose, cosméticos, alimentos) 

•  Resíduos orgânicos e pegajosos: águas de lavagem de refinarias,  

produção de amidos) 

•  Processos com substâncias altamente tóxicas como gás fosgênio  

e cianeto de hidrogênio



Ceramat WA 150 / 153
Sondas retráteis pneumáticas compactas com  
adaptações específicas para cada processo 

Sondas retráteis robustas com superiores 

profundidades de imersão do sensor. 

Para operação com sensores eletroquímicos  

(Ø 12 mm) ou sensores ópticos (Ø 12,7 mm).

 

Ceramat WA 150  

Opções de materiais em contato com o processo: 

– PVDF (reforçado com fibras de carbono) 

– PEEK (reforçado com fibras de carbono) 

Ceramat WA 153  

Opções de materiais em contato com o processo: 

– Aço inoxidável 1.4404  

– Titânio 

– Hastelloy C 22
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Para sensores pressurizáveis  
com eletrólito líquido:

•   Uso em processos extremamente difíceis com 

tendência a contaminação do sensor e obstrução 

da junção

•   Alojamento pressurizável para sensores com 

eletrólito líquido e reservatório (comprimento  

250 mm).

•   Aplicação automática de pressão através do 

controlador Unical 9000

Para sensores de pouca manutenção  
com eletrólito sólido:

•   Praticamente livre de manutenção graças ao uso 

de sensores com eletrólito tipo gel, pasta ou  

polímero (comprimento 225 mm)

•   Formato compacto com maior profundidade de 

imersão

Lavagem de cavidades



Ceramat WA 154
Sonda retrátil pneumática  
com profundidade de imersão  
variável de até 300 mm  

Sonda de imersão flexível; profundidades de  

imersão específicas para o cliente, de 150 a 275 mm.  

A sonda retrátil é dimensionada para operação com 

sensores eletroquímicos (Ø 12 mm, comprimento  

de 425 mm, ou 450 mm se pressurizáveis).  

Aceita também sensores ópticos (Ø 12,7 mm).

•   As gaxetas podem ser substituídas com  

o processo em operação 

•  Instalável com flanges ANSI de DN 50 e 2" 

•   Proteção contra torção para sensores com  

fibra óptica 

•  Resistência a pressão de 10 bares a 140 ºC 

•  Pressão de segurança de até 40 bares a 140 ºC

Opções de materiais em contato com o processo: 

– Aço inoxidável 1.4404  

– Titânio 

– Hastelloy C 22

Ceramat WA 154 e WA 160
As versões Ceramat com profundidades  

de imersão particularmente altas foram 

desenvolvidas para medições em dutos, 

vasos grandes e reatores com paredes 

grossas isoladas termicamente, nos quais 

as medições são feitas a uma certa  

distância da parede externa. 
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Ceramat WA 160
Sonda retrátil totalmente automática  
com alta profundidade de imersão,  
até 2000 mm 

Sonda de imersão longa para uso em tanques, 

bacias e tubulações. Para sensores eletroquímicos 

com diâmetros de 12 mm. 

•  Profundidades de imersão de 600 a 2000 mm

•  Diâmetro do tubo de imersão apenas 65 mm

•  Substituição simples do sensor mesmo com  

    profundidade de imersão de 2000 mm

•   Sensores: 225 mm com eletrólito sólido  

(gel, pasta, polímero, etc.)

•   2 barreiras independentes com lavagem de 

cavidades 

Opções de materiais em contato com o processo: 

– Aço inoxidável 1.4571  

–  À prova de corrosão: Polipropileno (PP) ou  

fluoreto de polivinilideno (PVDF) 

– Higiênica: aço inoxidável 1.4435 polido
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Análise Sistemática do Processo 
Totalmente Automática 

Calibrar

Ajustar

Limpar

Medir

Sonda Retrátil Ceramat 
Controlador Unical 9000 
Sistema de Análise de Processo Protos 3400 

Devido ao persistente uso de tecnologia estado da arte,  

a Knick desenvolveu uma malha de medição totalmente  

automatizada com um nível de segurança e confiabilidade  

singularmente alto. Pela primeira vez, as sondas de imersão 

podem ser calibradas e limpas automaticamente com os fluidos 

de calibração e limpeza sem contaminação do fluido de processo.

8



Unical 9000
Controlador eletropneumático para mínima 

manutenção e máxima confiabilidade.  

Graças à tecnologia especial da bomba dosadora 

com rotas de fluidos separadas, o Unical 9000 

oferece a máxima confiabilidade e precisão. 

•   Sistema de expansão simples graças ao conceito 

modular 

•   Controlador com eletrônica totalmente 

encapsulada e válvulas em alojamento

•   Alimentação auxiliar fornecida pelo sistema 

Protos  

•   Conexões externas para soluções de calibração  

e limpeza

•   Consumo extremamente baixo de solução de 

calibração

•   Também disponível para áreas protegidas contra 

explosão 

Protos 3400 

Sistema de medição modular da Knick – também 

para áreas classificadas. Opcionalmente disponível 

com alojamento em aço inoxidável higiênico ou 

com revestimento em pó à prova de corrosão.  

Para medição com sensores analógicos e digitais.

•    Sistema a 4 fios com 2 saídas ativas protegidas 

contra explosão

•    Retrofit ou conversão simples graças à estrutura 

modular

•    Módulos de medição para pH, condutividade e 

oxigênio dissolvido mais módulos para saídas 

adicionais, controladores, o sistema de controle 

Unical, PROFIBUS PA e Foundation FIELDBUS 

•    Fonte de alimentação VariPower com entrada de 

20 a 253 Vca/Vcc

Unical 9000 
Controlador

Bombas dosadoras com soluções  
de calibração e limpeza

Sensor de pH

Chave de serviço

Protos 3400 
Sistema de análise  
de processo

Ceramat 
Sonda retrátil 
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Ceramat para  
Espectroscopia do Processo

Contaminação Obstrutiva 

Muitos fluidos causam contaminação que 

obstruem a janela óptica. Antigamente se uma 

sonda era contaminada, a medição tinha que  

ser abortada ou era preciso esperar o próximo 

intervalo de limpeza do sistema de produção  

para limpá-lo. 

Soluções Eficazes

Em parceria com a Hellma e a tec5, a Knick 

desenvolveu um procedimento para a limpeza 

automática de sondas ópticas de imersão.   

O software do espectrômetro detecta a 

contaminação da janela óptica através do sinal de 

medição e a sonda é limpa como desejado ou 

automaticamente em determinados intervalos.

Visão Clara do Processo 

A Ceramat é também indicada para uso com 

sondas ópticas com espectrômetros de processo 

modernos ( (IR, NIR, UV/VIS e Raman) adaptadas 

diretamente a um duto ou reator.  

Sondas ópticas exigem que o sensor tenha uma 

visão totalmente clara do processo.  

Devido ao seu design, isso é impossível com 

sondas convencionais de barra deslizante.   

Para combinação com  
espectrô metros convencionais  
clássicos ou compactos 
(IR, NIR, UV/VIS e Raman)

Gerenciamento confiável  
e limpeza da sonda sem  
interrupção do processo.  
Versão especial da Ceramat  
para medição com fibras  
ópticas e sondas de  
imersão ópticas. 
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A Tecnologia do Futuro

A sonda retrátil Ceramat com sistema de calibração  

e limpeza Unical 9000 foi especificamente modificada 

para satisfazer os requisitos de espectrometria com 

fibras ópticas e sondas de imersão ópticas:

•  Substituição do sensor sem interrupção do 

processo

•  Limpeza da sonda fora do processo

•  Selagem do processo com cerâmica especial

•  Lavagem da sonda com até 4 fluidos  

de limpeza/calibração e secagem  

com ar comprimido

Sonda óptica de 
imersão Falcata  
em combinação  
com a sonda  
retrátil Ceramat

Para otimizar a segurança funcional, 

a Knick desenvolveu uma proteção 

especial contra torção para conexão 

por fibra óptica.

Conexão por  
fibra óptica

Unical 9000
para controle da limpeza

Bombas dosadoras  
com soluções de limpeza  
e calibração

11



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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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 

requisitos de medição e dar consultoria qualificada 

para instalação de malhas completas de medição.

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


