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Sensor de condutividade SE 202-MS
Sensor de condutividade de 2 eletrodos com corpo de aço inoxidável,  
digital, com tecnologia Memosens

Sensores de condutividade

Especificações

Desenho Dimensional

Ø
 1

2

120

Cabeça de laboratório MemosensEletrodo interno,  
detector de temperatura

Condutividade: 0 ... 200 µS/cm

Resolução: 0,01 µS/cm

Constante de célula: 0,1 cm–1

Temperatura: -5 ... 80 °C

Pressão: 1 bar (relativa)

Detector de temperatura: NTC 30 kΩ

Eletrodos: Disposição coaxial, aço inoxidável 1.4571

Material do corpo: Aço inoxidável 1.4571

Isolador: POM

Gaxeta: Viton

Comprimento do corpo: 120 mm

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

Material do conector PPS/PVC/EPDM

Profundidade de imersão: Mín. 35 mm

Sensor de 2 eletrodos digital para 
condutividade baixa a ultra baixa.

Tecnologia Memosens digital e sem 
contato oferece vantagens signifi-
cativas em termos de manuseio e 
confiabilidade da medição. A cabeça 
do sensor salva dados de calibração, 
tempo de operação e a designação do 
sensor e o número de série.

Aplicações
Medição em meios com condutivida-
de baixa, como água ultrapura/água 
de alimentação de caldeira e água 
desmineralizada ou com troca de íons.

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

 – Corpo de aço inoxidável 1.4571

Todas as dimensões em milímetros
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Sensor de condutividade SE 202-MS  
com tecnologia Memosens

Linha de produtos

Sensor Comprimento N.º p/ Pedido

Sensor de condutividade SE 202-MS incl. célula de fluxo 120 mm SE 202-MS

Acessórios Comprimento N.º p/ Pedido

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

Célula de fluxo (peça de reposição) ZU 1014

Soluções de Calibração Quantidade N.º p/ Pedido

Padrão de condutividade 1,3 μS/cm, KCl 300 ml ZU 0701

Padrão de condutividade 15 μS/cm, KCl 500 ml CS-C15K/500

Padrão de condutividade 147 μS/cm, KCl 500 ml CS-C147K/500

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


