
The Art of Measuring.

Protos II 
O novo transmissor modular premium  
para todos os requisitos.  
Versátil. Expansível.  
Garantia da segurança do processo. 

Prontos para o Futuro.



Transmissor multiparâmetro
Protos II 4400 (X) 

Verdadeira modularidade.

Possibilidade de retroadaptações, preparado 
para o futuro.

O Protos II 4400 (X) possui um exclusivo design 
modular e fiação livremente acessível com um layout 
claro. A opção de retroadaptação e aprimoramento 
simples garante a segurança do planejamento, hoje e 
no futuro.  
Diferentes módulos Ethernet e Fieldbus permitem a 
comunicação digital e a integração ininterrupta aos 
sistemas de automação.

Ampla seleção de sensores

O Protos II 4400 (X) é o único sistema de análise de 
processos que pode ser flexivelmente combinado 
com o Memosens e outros sensores digitais ou  
analógicos – também no modo multicanal.  
Com a tecnologia Memosens, é possível  
implementar 4 canais de medição em paralelo.

Mensagens de status conforme NE 107 

Todas as mensagens de status de pedidos de  
manutenção, falha, valor fora das especificações e 
verificação funcional (HOLD) são geradas conforme 
especificado em NE 107.

O novo transmissor premium Protos II 4400 (X) é 
um dispositivo flexível, de 4 fios, para as seguintes 
variáveis do processo: pH, ORP, condutividade e 
oxigênio. 
Para monitorar e controlar processos até mesmo nas 
aplicações mais complexas – inclusive em áreas peri-
gosas. Com um conceito de hardware e firmware 
modulares.
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A Protos é uma marca bem estabele-
cida nos seguintes setores 

• Processos químicos 

• Produtos farmacêuticos 

• Alimentos e bebidas 

• Centrais de energia

• Água / águas residuais

Seguro e confiável, graças à tecnologia  
Memosens

Sensores digitais com transmissão de sinais indutiva 
– os acoplamentos dos sensores sem contato garan-
tem uma análise confiável do líquido em todos os 
ambientes. Os sensores, que são pré-calibrados no 
laboratório, oferecem máxima disponibilidade e 
reduzem os esforços de manutenção no ponto de 
medição. Os sensores podem ser substituídos no 
local, em questão de segundos.

•  Isolação galvânica perfeita

•   Totalmente resistente à umidade, sujeira,  
corrosão e potenciais de interferência

•   Simples de usar, mesmo em condições extremas

•   Cabo com até 100 m de comprimento 

Garantia 
de 

3 anos!

Fatos e características

• Design em aço inoxidável com superfície higieni-
camente otimizada. Ideal para produção de  
fármacos ou alimentos 

• Design em aço inoxidável com revestimento em 
pó anticorrosão para áreas industriais extremas

• Fonte de alimentação universal de faixa ampla  
24 ... 230 V AC/DC 

• Robusto; também pode ser usado ao ar livre  
(com proteção IP 65 e resistência UV)

• Montagem em painel, parede ou coluna/tubo 

• Display gráfico LC de alto contraste

• Conceito de cartão de memória USB para grava-
ção de dados, atualizações de firmware e trilha  
de auditoria

• Módulos de medição, controle e comunicação 
livremente combináveis

3



MEMO SENS

Favoriten Menü25.0 °C

man

man

MEMO SENS

Favoriten Menü25.0 °C

Transmissor multiparâmetro
Protos II 4400 (X) 

O Benchmark até mesmo para as 
tarefas de medição mais exigentes.

Unical 9000 (X) /  
Uniclean 900 (X) 
Controlador

Protos II 4400 (X) 
Sistema de Análise de Processos

SensoGate / Ceramat 
Sonda Retrátil

PROCESSOS QUÍMICOS 
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A medição simultânea de vários parâmetros em um 
dispositivo e o perfeito controle totalmente automáti-
co dos pontos de medição permitem a utilização em 
uma vasta gama de aplicações. Seu design modular e 
a retroadaptação simples tornam o Protos II perfeita-
mente adequado para as demandas do futuro. 

Protos II em um sistema totalmente automático de medição, limpeza e 
calibração 

Em conjunto com o controlador de sonda Unical/Uniclean e uma sonda retrátil 
SensoGate ou Ceramat, o Protos II oferece a funcionalidade ideal de um sistema 
completo para controle automático do processo – inclusive em áreas perigosas.  
É possível realizar medições altamente precisas em condições de processo  
complexas, como alta pressão, altas temperaturas e altos níveis de impurezas.  
O sensor apresenta uma longa vida útil, mesmo em processos críticos.

Por exemplo:  
Produção de corantes azoicos

Durante o processo ininterrupto de sín-
tese de corantes que faz parte da produ-
ção de corantes azoicos, todas as princi-
pais etapas da reação dependem da 
medição precisa do pH. Mesmo neste 
ambiente altamente clorídrico e corrosi-
vo, os transmissores Protos, os controla-
dores de sonda Unical e as sondas retrá-
teis Ceramat resistentes ao desgaste 
garantem a medição confiável e automá-
tica do pH, além da longa vida útil do 
sensor. Os custos de manutenção tam-

bém são significativamente reduzidos.

 – Controle de diversos processos químicos

 – Utilização em ambientes explosivos e 

agressivos

 – Água de processos industriais



 – Monitoramento ininterrupto do processo  

na área de produção e nas áreas anterior e 

posterior

 – Controle dos valores de pH e teor de oxigênio 

do processo, na operação de fermentação 

 – Monitoramento de sistemas CIP / aumento da 

concentração de soluções alcalinas ou ácidas

 – Monitoramento de água ultrapura (WFI) de 

acordo com USP

PRODUTOS FARMACÊUTICOS /  
BIOTECNOLOGIAALIMENTOS E BEBIDAS CENTRAIS DE ENERGIA
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Design em aço  
inoxidável para  

aplicações higiênicas

Design com revestimento  
em pó para áreas corrosivas 

 – Monitoramento confiável de água/vapor

 – Detecção precisa de vestígios de  

oxigênio

 – Controle de entrada alcalina para  

minimizar a corrosão 

Por exemplo:  
Produção de insulina

No complexo processo de produção de 
insulina, o valor do pH, da temperatura 
e o teor de oxigênio devem ser medidos 
simultaneamente, para se controlar o 
processo de fermentação de forma pre-
cisa.  
Nas fases de Sepharose S e cromatogra-
fia líquida de alta eficiência (HPLC), o 
valor do pH e da condutividade devem 
ser simultaneamente medidos.  
Por causa de sua alta confiabilidade e 
exclusiva flexibilidade, os transmissores 
multiparâmetro Protos são diariamente 
utilizados neste processo.

Por exemplo:   
Purificação de efluentes gasosos

As condições extremas do lavador de gás 
exigem pontos de medição de alta 
manutenção, especialmente para dessul-
furização de efluentes gasosos. Junta-
mente com os depósitos incrustados, o 
lodo abrasivo é um desafio especial para 
a medição do pH neste processo.  
O sistema de medição Protos também 
funciona em condições extremamente 
hostis. Para fins de manutenção e prolon-
gamento de sua vida útil, o sensor é 
automaticamente estendido dentro do 
meio de processo apenas por um breve 
período, e em seguida é limpo. 

 – Monitoramento e controle de todo o pro-

cesso de produção

 – Monitoramento de sistemas CIP / aumento 

da concentração de soluções alcalinas ou 

ácidas

 – Monitoramento do tratamento da água

Por exemplo:  
Monitoramento da produção de  
açúcar

Na produção de açúcar, a medição contí-
nua do pH em 2ª carbonatação é um 
grande desafio – com altas proporções  
de sólidos, temperaturas acima de 
90 °C/194 °F, e extremo acúmulo de cal, 
partículas não-glicosídicas e xarope visco-
so. Em conjunto com os controladores 
Unical e as sondas retráteis Ceramat ou 
SensoGate, o Protos estabeleceu novos 
padrões globais para o setor, garantindo 
a operação totalmente automatizada  
dos pontos de medição, durante todo  
o processamento do açúcar. 
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Operação convenientemente simples: Os usuários são 
orientados ao longo de todos os menus e recebem 
mensagens de erro e informações para solução de 
problemas em um display claramente organizado.  
O texto pode ser apresentado em uma grande  
variedade de idiomas.
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Display gráfico de alta resolução 

A iluminação de fundo branca garante uma excelente 
legibilidade, mesmo em condições de baixa luminosi-
dade. A interface de usuário autoexplicativa em texto 
simples, de acordo com o padrão NAMUR, garante 
um manuseio simples e intuitivo e a apresentação 
claramente organizada dos dados do sensor –  
também em modo multicanal.

Possibilidade de adicionar mais idiomas

Os textos dos menus podem ser facilmente alterados 
para os idiomas alemão, inglês, francês, português, 
italiano, espanhol e idiomas asiáticos. 

Transmissor multiparâmetro 
Protos II 4400 (X) 

Funcionalidade 
intuitiva.
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Flexibilidade do sensor

O Protos II 4400 (X) pode operar sensores 
Memosens, digitais e analógicos.
Para as seguintes variáveis do processo: 
– pH, ORP
– Condutividade indutiva e por contato
– Oxigênio amperométrico e ótico
Flexivelmente combinados entre si.

Fatos e características

• Sistema de 4 fios com saídas de corrente ativas 
(padrão em módulo BASE)

• Aplicação em locais perigosos Zona 1 / Cl 1 Div 2

• Display gráfico de alta resolução

• Troca do conjunto de parâmetros para maior  
flexibilidade no controle do processo

• Gravador de KI para indicar processos com falha

• Teclas programáveis para uma operação flexível e 
intuitiva

• Combinação flexível de sensores e variáveis do 
processo
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Conceito modular: O Protos II oferece 
espaço para um total de três diferentes 
módulos de comunicação, medição e 
controle, livremente combináveis. 
É possível efetuar retroadaptações 
e modificações posteriores, 
sem problemas.

Conceito modular: O Protos II oferece 
espaço para um total de três diferentes 
módulos de comunicação, medição e 
controle, livremente combináveis. 
É possível efetuar retroadaptações 

Plug & Play

Os módulos são conectados de forma simples em 
encaixes, em qualquer sequência, e são automatica-
mente detectados.  
Isso facilita a retroadaptação e a conversão – sempre 
de acordo com os requisitos especiais do ponto de 
medição. 
Existe uma grande variedade de diferentes módulos 
de comunicação, medição e controle com diversas 
funções.

Módulos de medição

Múltiplos

Módulos de medição multiparâmetro para sensores 
Memosens, 1, 2 ou 4 canais, conforme necessário.  
Para todos os parâmetros; expansível para novos  
sensores.

Medição de pH

Módulos para operação com sensores digitais ou 
analógicos, conforme necessário: para medição 
simultânea do valor do pH, ORP e da temperatura. 
Disponíveis em designs para sensores diferenciais  
de alta resistência (pNa) dupla, ISFET e de vidro. 

Os módulos de controle possibilitam fazer a medição 
totalmente automatizada dos valores de pH  / ORP,  
utilizando Unical 9000 / Uniclean 900. Disponível 
para operação com sensores analógicos ou digitais.

Transmissor multiparâmetro
Protos II 4400 (X) 

Variedade abrangente. 
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Medição de condutividade

Módulos para medição da condutividade com  
sensores de 2/4 eletrodos ou toroidais; versões 
modulares para sensores analógicos e digitais.  
Medição simultânea da condutividade elétrica,  
resistividade, concentração, salinidade e  
temperatura.

Medição de oxigênio

Módulos para medição de oxigênio utilizando os 
princípios de medição amperométrica e ótica.  
Para sensores analógicos e digitais. Medição simultâ-
nea de pressão parcial, saturação e concentração  
de oxigênio. Para aplicações padrão e medições de 
vestígios, tanto em meios aquosos como em gases.

Mais informações em www.knick.de

Módulos de comunicação

Módulos Ethernet e Fieldbus para comunicação  
digital e integração ininterrupta aos sistemas de 
automação.

 
Módulos de saída

Para expandir as saídas disponíveis como padrão,  
adicionando saídas passivas e saídas de relé de  
4-20 mA.

 
Módulos de controlador PID 

Para acionar válvulas de controle, válvulas de  
passagem ou bombas doseadoras. Com 2 contatos 
de limite livres para controle em 3 pontos de  
processos de controle secundários, por exemplo.
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Diagrama do sensor 

Apresentação gráfica no display dos atuais parâme-
tros do sensor para pH, ORP e oxigênio em um  
diagrama de radar claramente organizado para medi-
ção de pH – com rampa, ponto zero, impedância da 
referência, impedância do vidro, tempo de resposta, 
timer de calibração e desgaste do sensor. 

 
Gerenciamento de diagnóstico inteligente para 
um controle otimizado do processo 

–   Contadores e informações de CIP, SIP e autoclave 
da matriz de carga do sensor otimizam o ciclo de 
manutenção.

–   Monitor de desgaste do sensor

–   Display da vida útil restante do sensor

–   Timer de calibração adaptativo 

–   Procedimentos de calibração orientados 

–   O Sensoface, como indicador de status do sensor,  
pode ser configurado para emitir mensagens de 
alarme

Transmissor multiparâmetro
Protos II 4400 (X) 

Inteligência Digital. 

As funções de diagnóstico inteligente que 
o Protos II oferece para analisar os ciclos 
de vida do sensor aumentam 
significativamente sua vida útil 
e disponibilidade. 
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Software ProgaLog 4000

O software de computador para configuração offline dos  
transmissores Knick. 

As configurações do dispositivo podem ser definidas antecipa-
damente, de forma simples e prática – também no caso de  
sistemas de transmissores multicanal.  
Graças ao display claramente organizado e ao processamento 
prático em uma variedade de idiomas, o Protos II pode ser  
configurado para a tarefa de medição.  
Os dados de configuração podem ser salvos no cartão de dados 
e só precisam ser copiados para o transmissor, no local.

Gravação e leitura confiáveis com  
cartões de memória USB 

Data Card
Para gravar os valores medidos, ler e processar  
ainda mais os dados de medição registrados em  
um computador e salvar os dados de configuração 
do dispositivo.

Firmware Update Card
Atualização simples do firmware do dispositivo no 
local, para expansão das funções.

Firmware Repair Card
Atualização simples do firmware do dispositivo no 
local, para solução de problemas em casos cobertos 
pela garantia. 

Audit Trail Card
Para gravação ininterrupta de dados de acordo com 
FDA 21 CFR Parte 11. Com a função de assinatura ele-
trônica, todas as alterações feitas no dispositivo são 
registradas e salvas no cartão. 
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Controle e atribuição dos sensores

Assim que um sensor é conectado, seus dados são comparados 
com os dados de configuração. Entre esses dados, encontram-
-se o tipo de sensor e as informações nele salvas, como o ID de 
TAG e a designação do grupo. 
Diferentes níveis de usuário permitem que as áreas de compe-
tência sejam atribuídas de forma confiável, com proteção por 
senha. 
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Knick 
The Art of Measuring

Analítica de Processo

–  Analisadores de Proceso

–  Sondas 

–  Sistemas Automáticos de  
Limpeza e Calibração

–  Sensores

–  Portáteis

–  Medidores de Laboratório

A Knick tem figurado entre os principais fabricantes de 

dispositivos de medição eletrônicos para análise de pro-

cesso por mais de 70 anos. Atualmente, o alinhamento 

da empresa continua centrado em um elevado nível téc-

nico e em uma orientação intensamente inovadora. 

A atual linha de produtos da Knick inclui séries exclusivas 

de dispositivos também para aplicações extremamente 

difíceis.  

Enquanto fornecedor de sistemas, a Knick assegura uma 

análise especializada de seus requisitos de medição e for-

nece aconselhamento qualificado para loops de medição 

completos.

www.knick.de

Knick  
Elektronische Messgeräte  
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin, 
Alemanha 
Tel: +49 30 80191 -0  
Fax: +49 30 80191 -200 
info@knick.de · www.knick.de
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