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5 Manutenção, Limpeza, Armazenamento
Os depósitos de sujidade na junta e na membrana de 
vidro podem causar não só uma resposta lenta, como 
também erros de medição. 
Utilize agentes adequados para limpar o sensor:

Impurezas solúveis 
em água

Água

Graxa, óleo Água morna com detergente 
doméstico, álcool 

Óxido de cálcio Ácido acético ou  
0,1 mol/l de ácido clorídrico

Proteína Solução de pepsina/ácido 
clorídrico

Nota: Nunca limpe o sensor com um pano seco, pois 
poderá ficar inutilizável por algum tempo devido à 
eletricidade estática.
Se não utilizar o sensor, armazene-o com a tampa de 
molha colocada. Esta deve ser atestada com uma so-
lução de KCl 3 molar (ZU 0960).

6 Especificações
Faixa de medição pH 2 ... 13
Temperatura -5 ... 80 °C
Junta Junta aberta
Eletrólito Polímero
Conector do sensor Memosens (MS)
Material do conector PPS/PVC
Material do corpo Noryl (PPE)
Detector de temperatura NTC 30 kΩ

7 Conteúdo da Embalagem
 • Sensor
 • Instruções de Uso

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

SE 104-MS

Instruções de Uso para o Sensor de pH de Perfuração SE 104-MS

1 Conector do sensor (Memosens®)
2 Gaxeta para porta-sensor Portavo
3 Etiqueta de identificação
4 Corpo
5 Junta
6 Vidro pH

! ATENÇÃO – Se este aviso for ignorado po-
derão ocorrer acidentes com ferimentos 
graves.

O símbolo de alerta (triângulo com exclamação) na 
etiqueta de identificação significa:
Leia estas instruções de uso, observe as Especifi-
cações e siga as Instruções de Segurança. 
O sensor de perfuração SE 104-MS está equipado 
com a tecnologia Memosens. Os benefícios são, 
entre outros, um funcionamento seguro graças à 
isolação galvânica perfeita, à transmissão de dados 
digitais e a um diagnóstico integrado do sensor. A 
conexão é insensível à sujidade e à umidade. Os da-
dos de calibração, o tempo de operação, a designa-
ção do sensor e o número de série estão armazena-
dos na cabeça do sensor.

1 Instruções de Segurança
Certifique-se de que o sensor não apresenta quais-
quer danos mecânicos visíveis. Utilize o sensor ape-
nas para a finalidade prevista.

2 Aplicação
O sensor foi projetado para medição simultânea do 
pH e temperatura em processos industriais, especial-
mente em materiais semissólidos. Observe as condi-
ções de operação admissíveis.

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.

 • Conecte o sensor ao cabo Memosens e este por sua 
vez ao dispositivo de medição.

4 Operação
4.1 Calibração do Sensor
Calibre o sensor regularmente – idealmente antes de 
cada medição. A frequência das calibrações depende 
muito da precisão de medição necessária. Utilize 
apenas soluções tampão intactas (CaliMat) dentro do 
prazo de validade.
Nota: Os tampões de calibração são are consumíveis. 
Utilize cada solução tampão uma só vez.
Recomendamos uma calibração de 2 pontos para o 
sensor SE 104-MS. Veja mais detalhes no manual do 
usuário do medidor. 

4.2 Medição 
Para além do valor de pH, o sensor também mede 
a temperatura. A medição da temperatura é usada 
para a compensação da temperatura do sensor, o que 
constitui um pré-requisito para uma medição de pH 
correta. Para documentar os resultados da medição, 
deverá especificar o valor de pH medido junto com a 
temperatura de medição.
CUIDADO: Evite a colisão do sensor com partículas 
duras no fluido medido para não destruir o sensor.
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