
Medição de pH/ORP

Portavo 902 pH
O analisador portátil para sensores Memosens e analógicos de pH e ORP.

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

Fatos e características

 – Os sensores Memosens e os analógicos 
de pH/ORP podem ser usados 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

1



Tamanho original

Garantia 
de 

3 anos!
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Medição de pH/ORP

Especificações

Entrada de pH/mV (analógica) Soquete para pH, DIN 19 262 (13/4 mm)

Faixa de pH -2 … 16
Casas decimais*) 2 ou 3
Resistência da entrada 1 x 1012 Ω (0 … 35 °C/32 ... 86 °F)
Entrada de corrente 1 x 10–12 A (sob TA, dobra a cada 10 K)
Ciclo de medição Aprox. 1 s
Erro de medição1,2,3) < 0,01 pH, CT < 0,001 pH/K
Faixa de mV -1300 ... 1300 mV
Ciclo de medição Aprox. 1 s
Erro de medição1,2,3) < 0,1 % val. med. + 0,3 mV, CT < 0,03 mV/K

Entrada de temperatura 2 entradas de 4 mm de diâm. 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 pH Memosens  
(também ISFET)

Soquete M8, 4 pinos, para cabo lab Memosens

Faixas do display4) pH -2,000 ... 16,000
mV -2000 ... 2000 mV
Temperatura -50 ... 250 °C/-58 ... 482 °F

Calibração do sensor *) Calibração de pH

Modos de operação*) Calimatic Calibração com reconhecimento automático da 
solução tampão

Manual Calibração manual com introdução de valores 
individuais de tampão

Introdução de dados Introdução de dados de zero e rampa

Calibração da temperatura 
(opção de TAN)

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

Grupos de tampões Calimatic*) –01–  Mettler-Toledo 2,00/4,01/7,00/9,21
–02–  Knick CaliMat 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–03–  Ciba (94) 2,06/4,00/7,00/10,00
–04–  NIST technical 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
–05–  NIST standard 1,679/4,006/6,865/9,180
–06–  HACH 4,01/7,00/10,01/12,00
–07–  WTW techn. buffers 2,00/4,01/7,00/10,00
–08– Hamilton 2,00/4,01/7,00/10,01/12,00
–09– Reagecon 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–10– DIN 19267 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75

Faixa de calibração admissível Zero 6 ... 8 pH

Com ISFET: -750 ... 750 mV Ponto de operação 
(assimetria)

Rampa Aprox. 74 ... 104 %
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Especificações

Entrada de ORP Memosens Soquete M8, 4 pinos, para cabo lab Memosens

Faixas do display4) mV -2000 ... 2000 mV
Temperatura -50 ... 250 °C/-58 ... 482 °F

Calibração do sensor *) Calibração de ORP (ajuste de zero)
Faixa de calibração admissível ΔmV (compensação) -700 ... 700 mV

Calibração da temperatura 
(opção de TAN)

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

Timer de calibração*) Intervalo 1 ... 99 dias, pode ser desligado

Sensoface Fornece informações sobre a condição do sensor
Avaliação de zero/rampa, resposta, intervalo de calibração

Conexões 2 soquetes, 4 mm diâm. para sonda de temperatura separada
1 soquete M8, 4 pinos, para cabo lab Memosens
1 soquete para pH, de acordo com DIN 19262

Display Display LCD STN de 7 segmentos com 3 linhas e ícones
Sensoface Indicação de status (carinha alegre, séria, triste)
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, zero e rampa
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 
admissível

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) faixas dependendo do sensor Memosens
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