
Medição de Condutividade

Portavo 902 Cond
A versão básica para medição de condutividade por dispositivos móveis.

Analisador portátil robusto e intuitivo para 
medições diárias de rotina em laboratórios 
e processos.

Fatos e características

 – É possível usar sensores Memosens ou 
sensores analógicos para medição de 
condutividade em um dispositivo.

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

 – Alojamento robusto com IP66/67,  
também para uso ao ar livre

 – O display de vidro mineral permanece 
perfeitamente legível, mesmo depois de 
anos de uso

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

Portáteis
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Tamanho original

Garantia 
de 

3 anos!
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Medição de Condutividade

Especificações

Entrada para condutividade, analógica Multicontatos para sensores de 2/4 eletrodos com detector de temperatura 
integrado

Faixas de medição Sensor SE 202: 0,01 ... 200 µS/cm
Sensor SE 204: 1 μS/cm ... 500 mS/cm

Sensores de 2 eletrodos: 0,1 μS • c … 200 mS • c4)

Sensores de 4 eletrodos: 0,1 μS • c … 1000 mS • c4)

Constante de célula adm. 0,005 ... 200,0 cm–1 (ajustável)

Erro de medição1,2,3) < 0,5 % val. med. + 0,4 µS • c4)

Entrada de temperatura 2 entradas de 4 mm de diâmetro para detector de temperatura integrado ou 
separado

Faixas de medição NTC 30 kΩ -20 ... 120 °C/-4 ... 248 °F
Pt1000 -40 ... 250 °C/-40 ... 482 °F

Ciclo de medição Aprox. 1 s

Erro de medição1,2,3) < 0,2 K (temp. ambiente = 23 °C/73,4 °F);  
CT < 25 ppm/K

Entrada para condutividade,  
Memosens

Soquete M8, 4 pinos, para cabo lab Memosens

Entrada para condutividade Ciclo de medição Aprox. 1 s

Compensação de  
temperatura

Linear 0 … 20 %/K, temp. de referência ajustável
nLF: 0 ... 120 °C/32 ... 248 °F
NaCl (água ultrapura com traços)
HCl (água ultrapura com traços)
NH3 (água ultrapura com traços)
NaOH (água ultrapura com traços)

Resolução do display (autofaixa) Condutividade4) 0,001 µS/cm (c < 0,05 cm–1) 
0,01 µS/cm (c = 0,05 ... 0,2 cm–1) 
0,1 µS/cm (c > 0,2 cm–1)

Resistividade 00,00 ... 99,99 MΩ • cm

Salinidade 0,0 ... 45,0 g/kg (0 ... 30 °C/32 ... 86 °F)

Total de sólidos dissolvidos 0 ... 1999 mg/l (10 ... 40 °C/50 ... 104 °F)

Concentração 0,00 … 9,99 % por peso

Determinação da concentração NaCl 0,00 ... 9,99 wt% (0 ... 60 °C/32 ... 140 °F)
HCl 0,00 ... 9,99 wt% (-20 ... 50 °C/-4 ...  122 °F)
NaOH 0,00 ... 9,99 wt% (0 ... 100 °C/32 ... 212 °F)
H2SO4 0,00 ... 9,99 wt% (-17 ... 110 °C/1,4 ... 230 °F)
HNO3 0,00 ... 9,99 wt% (-17 ... 50 °C/1,4 ... 122 °F)

Calibração do sensor Constante de célula Entrada da constante de célula com exibição simul-
tânea do valor de condutividade e da temperatura

Entrada da solução Entrada de condutividade da solução de calibração 
com exibição simultânea da constante de célula e 
da temperatura

Auto Determinação automática da constante de célula  
com solução de KCl ou NaCl

Calibração da temperatura 
(opção de TAN)

Opção de software SW-P002 para ajuste da sonda 
de temperatura no sensor Memosens  
(correção por compensação)
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Especificações

Conexões 2 soquetes, 4 mm diâm. para sonda de temperatura separada
1 soquete M8, 4 pinos, para cabo lab Memosens
1 soquete multicontatos para sensores de 2 e 4 eletrodos

Display Display LCD STN de 7 segmentos com 3 linhas e ícones
Sensoface Fornece informações sobre a condição do sensor
Indicadores de status Para carga das pilhas
Avisos Ampulheta

Teclado [on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [clock]

Funções de diagnóstico Dados do sensor (apenas 
Memosens)

Fabricante, tipo de sensor, nº de serie, tempo de 
operação

Dados de calibração Data de calibração; constante de célula
Autoteste do instrumento Teste automático das memórias  

(FLASH, EEPROM, RAM)
Dados do instrumento Tipo de instrumento, versão do software, versão do 

hardware

Retenção de dados Parâmetros, dados de calibração > 10 anos

Compatibilidade eletromagnética 
(CEM)

EN 61326-1 (requisitos gerais)
Emissão de interferências Classe B (ambiente residencial)
Imunidade a interferências Aplicações industriais
EN 61326-2-3

Conformidade RoHS Conforme diretiva 2011/65/UE

Fonte de alimentação 4 pilhas AA alcalinas ou de lítio
Tempo de operação Aprox. 1.000 h (alcalinas)

Condições nominais de operação Temperatura ambiente -10 ... 55 °C/14 ... 131 °F
Temperatura de transporte/
armazenagem

-25 ... 70 °C/-13 ... 158 °F

Umidade relativa 0 ... 95 %, condensação por um curto tempo adm.

Alojamento Material PA12 GF30 (cinza prata RAL 7001) + TPE (preto)
Proteção IP 66/67 com compensação de pressão
Dimensões Aprox. 132 x 156 x 30 mm/ 

5,2 x 6,14 x 1,18 polegadas
Peso Aprox. 500 g 1,10 lbs

*  definido pelo usuário 
1) em condições nominais de operação 
2) ± 1 valor
3) mais erro do sensor
4) c = constante de célula
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