
Portáteis

1

Sensor de pH SE 104-MS
Sensor de pH de perfuração, robusto, digital,  
com corpo de plástico e tecnologia Memosens

Sensores de pH

Especificações

Desenho dimensional

Ø
 1

5

90

Cabeça de laboratório MemosensDuas juntas 
abertas

pH: 2 ... 13

Temperatura: -5 ... 80 °C

Detector de temperatura: NTC 30 kΩ

Sistema de referência: Polímero

Junta: Juntas abertas

Comprimento: 90 mm

Material do corpo Noryl (PPE)

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

Material do conector PPS/PVC 
Gaxetas: EPDM

Sensor de perfuração formado ergo-
nomicamente com corpo estável para 
manuseio ideal; particularmente em 
amostras difíceis, como carne e queijo.  
 
Ao contrário dos sensores de perfura-
ção típicos, este sensor com tecnolo-
gia Memosens possui um detector de 
temperatura integrado.  
Como resultado, ele permite a com-
pensação automática de temperatura 
e a medição confiável. 
 
O sistema de referência com duas jun-
tas abertas cria um bom contato com 
o fluido de processo. O valor medido 
é estabilizado rapidamente e o sensor 
fornece medição de valores medidos.  
 
E a tecnologia Memosens digital 
e sem contato oferece vantagens 
significativas em termos de manuseio 
e resistência. A umidade e a conta-
minação no conector não são mais 
relevantes.

Aplicações
Amostras semissólidas e muito robus-
tas, tão comuns no setor alimentício

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

 – Detector de temperatura integrado

 – Duas juntas abertas

 – Sensor de perfuração robusto com 
uma geometria especial e corpo de 
plástico em Noryl (PPE)

Ø
 5

Todas as dimensões em milímetros
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Sensor de pH SE 104-MS com tecnologia Memosens

Linha de produtos

Sensor Comprimento N.º p/ Pedido

Sensor de pH SE 104-MS 110 mm SE 104-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

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


