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Sensor de pH SE 102-MS
Sensor de pH com alta confiabilidade e precisão,  
digital, com tecnologia Memosens

Sensores de pH

Especificações

Desenho dimensional

Ø
 1

2

110

Cabeça de laboratório  
Memosens

Junta  
cerâmica

pH: 0 ... 14

Temperatura: -5 ... 100 °C

Detector de temperatura: NTC 30 kΩ

Sistema de referência: Ag/AgCl, eletrólito líquido, reabastecível

Junta: Cerâmica

Comprimento: 110 mm

Conexão do sensor: Cabeça de laboratório Memosens, 
para uso com o compartimento do sensor Portavo

O vidro de pH especial permite uma 
resposta rápida e estável do sensor. 
Pode ser usado em uma faixa de tem-
peratura ampla, mesmo sob condições 
difíceis de medição. O eletrólito líqui-
do do eletrodo de referência pode ser 
reabastecido. Projetado para uma am-
pla variedade de aplicações, o sensor 
é ideal para medição com analisadores 
portáteis da linha Portavo.

Aplicações
Química, controle de qualidade, 
alimentos e bebidas, 
fluidos agressivos

Fatos e características
 – Isolação galvânica perfeita  

graças à tecnologia Memosens

 – Sem influência da umidade no 
conector

 – Pode ser pré-calibrado

 – Transferência de dados digitais

 – Diagnóstico integrado do sensor

 – Eletrólito líquido, reabastecível

 – Detector de temperatura integrado

 – Junta cerâmica

 – Vidro de pH especial com baixa  
impedância; adequado para  
medições em uma faixa de tem-
peratura ampla, incluindo baixas 
temperaturas

Orifício de abasteci-
mento de eletrólito

Todas as dimensões em milímetros
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Sensor de pH SE 102-MS com tecnologia Memosens

Linha de produtos

Sensor Comprimento N.º p/ Pedido

Sensor de pH SE 102-MS 110 mm SE 102-MS

Acessórios Comprimento N.º p/ Pedido

Cabo Memosens 1,5 m CA/MS-001XFA-L
2,9 m CA/MS-003XFA-L

Soluções tampão CaliMat (20 °C) Quantidade N.º p/ Pedido

Valor de pH 2,00 ± 0,02 250 ml CS-P0200/250
Valor de pH 4,00 ± 0,02 250 ml CS-P0400/250

1000 ml CS-P0400/1000
3000 ml CS-P0400/3000

Valor de pH 7,00 ± 0,02 250 ml CS-P0700/250
1000 ml CS-P0700/1000
3000 ml CS-P0700/3000

Valor de pH 9,00 ± 0,02 250 ml CS-P0900/250
1000 ml CS-P0900/1000
3000 ml CS-P0900/3000

Valor de pH 12,00 ± 0,05 250 ml CS-P1200/250

Solução eletrolítica Quantidade N.º p/ Pedido

KCl, 3 mol/l 250 ml ZU 0960

MemoSuite N.º p/ Pedido

Software de gerenciamento para 
sensores Memosens

Versão básica (calibração) SW-MS1400-B
Versão avançada (calibração, diagnóstico, documentação) SW-MS1400-A


