
The Art of Measuring.

Portavo
Os primeiros portáteis com tecnologia Memosens para medição de  
pH, ORP, condutividade e oxigênio.
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Apresentamos a série Portavo da Knick, os primeiros 
analisadores móveis para medição de pH, ORP,  
condutividade e oxigênio com tecnologia digital 
Memosens. 

Funcionalidade

Além dos sensores digitais Memosens, 
o instrumento aceita sensores analó-
gicos e ópticos de oxigênio. O display 
transflectivo em cores pode ser lido 
facilmente, mesmo sob a luz solar 
direta.

Opções de extensão flexíveis 

 – Calibração personalizada do pH 
com novo procedimento de  
calibração Cal SOP 

 – Pacote de segurança com controle 
de acesso para maior segurança 
durante a operação 

 – Função multicanal para operação 
simultânea de 2 sensores

Comunicação

O registrador de dados pode registrar 
até 10.000 valores. As entradas do 
registrador de dados podem ser  
apresentadas no display usando uma 
função de gravador abrangente.  
A porta micro USB padrão permite

 – a conexão a um PC

 – atualizações do software

 – carregamento da bateria de íons 
de lítio

Design

Ergonomicamente otimizado para uso 
em laboratório e em campo. O invólu-
cro robusto e resistente a produtos 
químicos oferece uma série de carac-
terísticas inteligentes: O porta-sensor 
integrado mas removível protege o 
sensor. O gancho multifuncional jun-
tamente com a tampa de proteção 
reversível assegura a liberdade de 
movimento, permitindo que os dispo-
sitivos sejam pendurados ou posicio-
nados sobre a mesa.

Versões Ex

O único analisador Memosens portátil 
do mundo para uso em locais perigo-
sos. Ideal para aplicações na indústria 
de processos na Zona 0/1 e CI1, Div 1. 

O futuro é agora.



3 anos de 
garantia
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Benefícios em resumo:

 – Analisador multiparâmetro 
portátil para sensores  
Memosens

 – Também adequado para 
sensores analógicos

 – Versões multiparâmetros para 
pH, ORP, condutividade e 
oxigênio

 – Operação multicanal com 2 
sensores de qualquer tipo

 – Alojamento multifuncional 
para processo e laboratório

 – Tampa de proteção integrada, 
usada também como apoio 
para mesa

 – Gancho integrado para usar 
o instrumento sobre mesa ou 
pendurado

 – Porta-sensor integrado, 
evita o ressecamento do 
sensor

 – Indestrutível em quedas de 
até 1 m sobre concreto

 – A tela de vidro mineral con-
tinua perfeitamente legível 
após muitos anos

Portavo
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Confiabilidade tem nome.

Benefícios em resumo:

 – Plugar & Medir 
Substituição do sensor em segundos por 
sensores pré-calibrados

 – Somente um cabo para todos os sensores 

 – Conexão simples e segura com  
acoplamento de baioneta

 – Transferência sem contato de dados digitais

 – Todos os dados importantes disponíveis  
no sensor 

 – Medições confiáveis, mesmo sob as mais 
severas condições

 – Operação multiparâmetros 

Memosens. Sistema de conexão sem contato que 
transfere energia e dados entre os sensores e  
o Portavo.

Sistema sem contato

Somente sensores Memosens não  
são afetados por sujeira e umidade.  
Mesmo que o sistema seja montado 
debaixo de água.

Diagnóstico inteligente

Gerenciamento otimizado do proces-
so mediante funções integradas de 
diagnóstico inteligente.  
 
A disponibilidade é aumentada atra-
vés do monitoramento do tempo  
de operação do sensor, desgaste do 
sensor, tempo de vida restante, tem-
peratura máxima, timer de calibração 
adaptativo e dados de calibração e 
ajuste.
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Registro de calibração
Data 26.11.2015  11:41

Informações do dispositivo
Fabricante Knick
Nº de série 0003792
Tipo 908 Multi
Versão de SW 1.5.0.Build 10904

Informações do sensor Memosens
Tipo de sensor pH
Fabricante Knick
Nº p/ pedido SE 555X/1-NMSN
Nº de série     2180694
Versão de software 1.0.6
Versão de hardware 1.5.2
TAG ABC 13.11.12_wo
Desvio de temp. 0,0 K
Duração de operação 50 h
Desgaste 0 %
SIP 0

Dados de calibração
Data de calibração 14.06.15  14:48
Ponto zero pH 7,201  |  11,8 mV
Rampa 99,154%  |  58,7 mV
Tampão 1 pH 4,005
Tampão 2 pH 6,996

Voltar

Configuração

Desabilitar gerenciamento
– Usuário 1
ADMIN
Código PIN 1989
Nível de cal. Acesso
Nível de conf. Acesso

Continuar

14.09.2015 13:29

pH 0.00 7.00 14.00

Descartar

Registro dados cal.

Aplicar

Ponto zero pH 6.915 +5.1 mV
Rampa 58.6 mV 99.0 %
Tempo de resposta 11 s
Delta pH pH 0.008
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Portavo 908 Multi. Instrumento de medição portátil  
baseado no Memosens para a análise de líquidos 
com controle direto da impressora. 
Vários recursos constituem o diferen-
cial do Portavo 908 Multi para uso nas 
áreas de farmácia e biotecnologia. 
Essas características incluem

 – novo procedimento de calibração 
de pH com um fluxo de processo 
definido

 – gerenciamento de usuários multi-
nível com controle de acesso

 – atribuição direta de sensores 
Memosens ao dispositivo, o que 
aumenta a segurança durante a 
operação

Função multicanal para operação 
simultânea de 2 sensores

Se equipado com a opção multicanal, 
o Portavo 908 Multi pode fazer medi-
ções simultâneas, utilizando 2 senso-
res combinados de forma flexível. A 
função multicanal é adicionada à fun-
cionalidade do registrador de dados.

Excelente flexibilidade graças à 
tecnologia multiparâmetros

O Portavo 908 Multi permite o uso 
versátil e flexível. Assim que o sensor 

é conectado, o Portavo 908 Multi se 
ajusta automaticamente ao parâmetro 
selecionado. Todos os dados relevan-
tes do sensor podem ser vistos num 
relance.

Compatível com GLP

A porta USB permite a conexão do 
Portavo a uma impressora local. O 
registro de calibração do sensor pode 
ser impresso diretamente. Ele contém

 – Carimbo de data e hora

 – Informações do dispositivo

 – Informações do sensor

 – Dados de calibração

A documentação completa dos dados 
de calibração e de teste assegura que 
as diretrizes SOP são atendidas. 
 
O Portavo 908 Multi atende o requisi-
to de documentação GLP e, assim, 
melhora a gestão da qualidade con-
forme a norma ISO 9001. 
 
Um certificado de inspeção 3.1 con-
forme a EN 10204 completa o pacote.

Analisador multiparâmetro  
portátil
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Calibração personalizada do pH

O novo procedimento de calibração 
Cal SOP permite que os sensores de 
pH sejam verificados com até 3 pon-
tos de calibração. Um tampão é utili-
zado como tampão de checagem. O 
grupo de tampões para cada ponto 
de calibração pode ser selecionado 
separadamente, o que também per-
mite determinar sua ordem.

Calibração da temperatura

Ajuste da sonda de temperatura no 
sensor Memosens (correção por  
compensação)

Pacote de segurança incluído

O gerenciamento profissional de usu-
ários do Portavo 908 Multi regula o 
acesso ao dispositivo e ao sensor.

 – Maior segurança para os dados de 
configuração, calibração e medição

 – Não há intervenções não autoriza-
das durante o ciclo operacional

 – É possível definir até 4 perfis de 
usuário

 – Direitos de acesso diferentes podem 
ser estabelecidos

Maior confiabilidade durante  
a operação

Os sensores Memosens podem ser 
atribuídos diretamente ao Portavo 
908 Multi usando os dados armazena-
dos no sensor, tais como

 – Tipo de sensor

 – TAG

 – Grupo

A atribuição inequívoca do sensor ao 
dispositivo reduz o potencial de erros.

Portavo 908 Multi
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Portavo 907 Multi. O carro-chefe da série Portavo 
com funcionalidade multiparâmetros e display em 
cores de alta resolução.

Analisador portátil multiparâmetro 
para todos os parâmetros Memosens. 
Também para sensores analógicos 
convencionais. A potente bateria 
recarregável de íons de lítio pode ser 
carregada via USB no dispositivo. De 
maneira clara, o diagrama do sensor 
mostra imediatamente o estado do 
sensor. 

Registrador de dados abrangente

Os seguintes tipos de registros podem 
ser selecionados:

 – Registro manual

 – Registro controlado por tempo,  
a intervalos definidos

 – Registro controlado por sinal das va-
riáveis de processo e temperaturas

 – Combinação de registro temporiza-
do e controlado por sinal

 – Registro controlado por limiar com 
pré-acionamento

O registrador de dados para até 
10.000 entradas registra o ponto de 

medição, anotações, a ID do sensor, o 
nº de serie do sensor (Memosens), o 
valor primário, a temperatura, o carim-
bo de hora e o status do dispositivo.

Software intuitivo

O Portavo 907 prova que a alta funcio-
nalidade e a facilidade de uso não se 
excluem mutuamente. Ele guia você 
passo a passo através do procedimen-
to de calibração. Os termos técnicos 
são explicados claramente na ajuda 
contextual.

Função multicanal para operação 
simultânea de 2 sensores

Se equipado com a opção multicanal, 
o Portavo 907 pode ser usado para 
fazer medições simultâneas, utilizan-
do 2 sensores combinados de forma 
flexível. A função multicanal é adicio-
nada à funcionalidade do registrador 
de dados.

O Carro-chefe.

Calibração personalizada do pH 

O novo procedimento de calibração 
Cal SOP permite que os sensores de 
pH sejam verificados com até 3 pon-
tos de calibração. Um tampão é utili-
zado como tampão de checagem.  
O grupo de tampões para cada ponto 
de calibração pode ser selecionado 
separadamente, o que também per-
mite determinar sua ordem. 
Podem ser usadas soluções tampão 
comerciais ou específicas do usuário. 
Um desvio máximo permitido (Delta 
pH) é inserido como tampão de che-
cagem. 

Pacote de Segurança, Incluído  
Gerenciamento de Usuários 

O gerenciamento profissional de usu-
ários do Portavo 907 Multi regula o 
acesso ao dispositivo e ao sensor. 

 – Maior segurança para os dados de 
configuração, calibração e medição 

 – Não há intervenções não autoriza-
das durante o ciclo operacional 

 – É possível definir até 4 perfis de 
usuário 

 – Direitos de acesso diferentes podem 
ser estabelecidos 

 
 
 
 
Dependendo da experiência do usuá-
rio, o perfil da função pode ser opcio-
nalmente definido para configuração 
do dispositivo e do sensor, ou para 
calibração do sensor. Isso minimiza 
claramente o risco de alteração aci-
dental das configurações. 

Calibração da temperatura

Ajuste da sonda de temperatura no 
sensor Memosens (correção por 
 compensação)



Maior Confiabilidade Durante a  
Operação 

Os sensores Memosens podem ser 
atribuídos diretamente ao Portavo 
907 Multi usando os dados armazena-
dos no sensor, tais como 

 – Tipo de sensor 

 – TAG 

 – Grupo 

A atribuição inequívoca do sensor ao 
dispositivo reduz o potencial de erros. 
Isso garante que somente os sensores 
corretos sejam usados para o ponto 
de medição selecionado. 

Portavo 907 Multi pH

Instrumento portátil multiparâmetros 
para os seguintes sensores Memo-
sens. 
pH, ORP, condutividade, oxigênio
Além disso: sensores analógicos de pH 
com conector DIN

Portavo 907 Multi Cond

Instrumento portátil multiparâmetros 
para os seguintes sensores Memo-
sens. 
pH, ORP, condutividade, oxigênio
Além disso: Sensores analógicos de 
condutividade SE 202 e SE 204

Portavo 907 Multi Oxy

Instrumento portátil multiparâmetros 
para os seguintes sensores Memo-
sens. 
pH, ORP, condutividade, oxigênio
Além disso: sensor óptico e digital de 
oxigênio SE 340
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Portavo 904 X. O único analisador multiparâmetro 
portátil do mundo para análise de líquidos em 
locais perigosos até Zona 0/1. 
Ideal para aplicações na indústria de processos. 
Pela primeira vez, o Portavo permite 
verificar os pontos de medição do pro-
cesso diretamente no local. É adequa-
do para todos os sensores Memosens 
de pH, ORP, condutividade e ampero-
métricos de oxigênio e, se necessário, 
também para sensores analógicos de 
pH ou de condutividade. 

A função MemoLog permite que o 
usuário salve os dados de calibração 
de diversos pontos de medição 
Memosens diretamente no dispositi-
vo. Eles podem então ser facilmente 
transferidos para um PC por meio da 
porta USB. O software Paraly SW 112 
oferece um gerenciamento fácil de 
todos os dados gravados. 

Calibração personalizada do pH 

O procedimento de calibração Cal 
SOP permite que os sensores de pH 
sejam verificados com até 3 pontos de 
calibração. Um tampão é utilizado 
como tampão de checagem.  
 
 
 
O grupo de tampões para cada ponto 
de calibração pode ser selecionado 
separadamente, o que também per-
mite determinar sua ordem. 
É possível usar soluções tampão per-
sonalizadas, ou escolher em uma lista 
de grupos de tampões disponíveis no 
mercado, como CaliMat, NIST e DIN. 
Um desvio máximo permitido (Delta 
pH) é inserido como tampão de che-
cagem. 

Pacote de Segurança Incluído 
Gerenciamento de usuários 

O gerenciamento profissional de usu-
ários do Portavo 904 regula o acesso 
ao dispositivo e ao sensor. 

 – Maior segurança para os dados de 
configuração, calibração e medição 

 – Não há intervenções não autoriza-
das durante o ciclo operacional 

 – É possível definir até 4 perfis de 
usuário 

 – Direitos de acesso diferentes podem 
ser estabelecidos 

Dependendo da experiência do usuá-
rio, o perfil da função pode ser opcio-
nalmente definido para configuração 
do dispositivo e do sensor, ou para 
calibração do sensor. Isso minimiza 
claramente o risco de alteração aci-
dental das configurações. 

Calibração da temperatura

Ajuste da sonda de temperatura no 
sensor Memosens (correção por com-
pensação) 

 
Maior Confiabilidade Durante a  
Operação 

Os sensores Memosens podem ser 
atribuídos diretamente ao Portavo 
904 usando os dados armazenados no 
sensor, tais como 

 – Tipo de sensor 

 – TAG 

 – Grupo 

A atribuição inequívoca do sensor ao 
dispositivo reduz o potencial de erros. 
Isso garante que somente os sensores 
corretos sejam usados para o ponto 
de medição selecionado.

Exclusivo.

Portavo 904 X Multi

Analisador multiparâmetro para pH, 
ORP, oxigênio e condutividade com 
sensores Memosens.

Portavo 904 X pH

Analisador portátil para medição de 
pH usando sensores Memosens e sen-
sores de pH DIN. 

Portavo 904 X Cond

Analisador portátil para medição 
usando sensores Memosens e senso-
res analógicos de condutividade.
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Portavo 904.  
Instrumento portátil 
com display de segmen-
tos de alto contraste. 

Até 5.000 valores podem ser registra-
dos com o registrador de dados inte-
grado. Usando a porta USB e o soft-
ware Paraly SW 112, os dados do 
registrador podem ser facilmente 
transferidos a um PC para avaliação.

Portavo 904 pH

Analisador portátil para medição de 
pH usando sensores Memosens e  
sensores de pH DIN. 

Portavo 904 Cond

Analisador portátil para medição 
usando sensores Memosens e senso-
res analógicos de condutividade.

Portavo 904 Oxy

Analisador portátil para medição de 
oxigênio dissolvido usando sensores 
amperométricos de oxigênio  
Memosens.

Portavo 904 (X)
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Fatos e Características

 – Um compartimento do sensor 
protege-o, para que não fique to-
talmente seco ou para que não seja 
danificado durante o uso diário.

 – O invólucro robusto com proteção 
IP66/67 também é adequado para 
uso ao ar livre.

 – Os sensores Memosens e os senso-
res analógicos podem ser usados 
com o mesmo dispositivo

 – A tela de vidro mineral continua 
perfeitamente legível após muitos 
anos

 – Calibração da temperatura.  
Ajuste da sonda de temperatura 
no sensor Memosens (correção por 
compensação) 

Portavo 902. A versão básica para medição de pH, 
ORP ou condutividade.

Inteligente 

Ergonomicamente otimizado para uso 
em laboratório e em campo.   
 
O porta-sensor integrado mas removí-
vel protege o sensor. O gancho multi-
funcional juntamente com a tampa de 
proteção reversível assegura a liberda-
de de movimento, permitindo que os 
dispositivos sejam pendurados ou 
posicionados sobre a mesa.

Robusto 

O invólucro robusto e resistente a pro-
dutos químicos com IP66/67 também 
é adequado para uso ao ar livre.  
Display gráfico LC de alto contraste 
com tela de vidro mineral anti-riscos 
continua perfeitamente legível após 
muitos anos.

Calibração da temperatura 

Ajuste da sonda de temperatura no 
sensor Memosens (correção por 
 compensação) 

A Base
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Portavo 902

Portavo 902 pH

Medidor portátil de pH para sensores 
Memosens digitais ou sensores de pH 
analógicos DIN.

Portavo 902 Cond

Medidor portátil de condutividade 
para conexão a sensores Memosens 
ou analógicos.
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902 904 904 X 907 908

Dispositivo Display TFT em cores, de alta resolução e legível sob a luz do sol • •
Display de alto contraste com segmentos estáticos • • •
Porta-sensor aberto e fácil de limpar • • • • •
Alça de transporte • • • • •
Relógio em tempo real • • • • •
Bateria recarregável de íons de lítio, substituível e recarregável via USB • • •
Registrador MemoLog para os dados do sensor e de calibração Memosens • • • •
Multilíngue • •
Multiparâmetros para pH, ORP, condutividade, oxigênio • • •
Função multicanal: Medição simultânea com 2 sensores de qualquer tipo • •

Sensores Sensor óptico de oxigênio SE 340 • •
Sensores analógicos de pH com conector DIN • • • •
Sensores analógicos de condutividade • • • •
Sensores Memosens • • • • •

Conexões/software Porta USB para conexão de uma impressora •
Software Paraly SW 112 para comunicação com computador • • • •

Calibração com reconhecimento autom. da solução tampão (Calimatic) • • • • •
mediante introdução de dados • • • • •
manual por meio de especificação livre dos valores de tampão • • • • •
Timer de calibração, pode ser desativado • • • • •

Armazenamento de 
dados

Registrador para registro automático de valores medidos • • • •
Registrador do valor medido (número de valores) 5.000 5.000 10.000 10.000

Aprovação Ex Ex Zona 0/1 •
Método de calibração  
Cal SOP

Gerenciamento de usuários, verificação do sensor, ajuste da sonda de  
temperatura no sensor Memosens (correção por compensação) SW-P001 • • • •

Calibração da  
temperatura

Ajuste da sonda de temperatura no sensor Memosens  
(correção por compensação) SW-P002 • • • • •

A Linha de Produtos Portavo.
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902 904 904 X 907 908

Dispositivo Display TFT em cores, de alta resolução e legível sob a luz do sol • •
Display de alto contraste com segmentos estáticos • • •
Porta-sensor aberto e fácil de limpar • • • • •
Alça de transporte • • • • •
Relógio em tempo real • • • • •
Bateria recarregável de íons de lítio, substituível e recarregável via USB • • •
Registrador MemoLog para os dados do sensor e de calibração Memosens • • • •
Multilíngue • •
Multiparâmetros para pH, ORP, condutividade, oxigênio • • •
Função multicanal: Medição simultânea com 2 sensores de qualquer tipo • •

Sensores Sensor óptico de oxigênio SE 340 • •
Sensores analógicos de pH com conector DIN • • • •
Sensores analógicos de condutividade • • • •
Sensores Memosens • • • • •

Conexões/software Porta USB para conexão de uma impressora •
Software Paraly SW 112 para comunicação com computador • • • •

Calibração com reconhecimento autom. da solução tampão (Calimatic) • • • • •
mediante introdução de dados • • • • •
manual por meio de especificação livre dos valores de tampão • • • • •
Timer de calibração, pode ser desativado • • • • •

Armazenamento de 
dados

Registrador para registro automático de valores medidos • • • •
Registrador do valor medido (número de valores) 5.000 5.000 10.000 10.000

Aprovação Ex Ex Zona 0/1 •
Método de calibração  
Cal SOP

Gerenciamento de usuários, verificação do sensor, ajuste da sonda de  
temperatura no sensor Memosens (correção por compensação) SW-P001 • • • •

Calibração da  
temperatura

Ajuste da sonda de temperatura no sensor Memosens  
(correção por compensação) SW-P002 • • • • •

Visão geral



Tecnologia de interface

Indicadores

Analítica de Processo

Portáteis

Analisadores para Laboratório

Sensores

Sondas

Knick  
Elektronische Messgeräte  
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin,  
Alemanha
Telefone: +49 30 - 801 91 - 0 
Fax: +49 30 - 801 91 - 200
info@knick.de · www.knick.de
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... está disponível na Knick Memosens Academy.  
Com exemplos claros e práticos e sugestões de soluções.  
Agora. Disponível. Online. 

www.memosens-academy.com

Tudo o que você quiser saber sobre pH sem interferência, 
ORP, condutividade e medição de oxigênio...


