
Portavo 
Novos medidores portáteis para uso com sensores analógicos ou Memosens.  
Com display gráfico em cores, registrador de dados, bateria de lítio e porta USB.

Alojamento robusto, protegido contra 
jatos fortes de água. Design atraente. 
Extremamente achatado. Encaixa-se 
perfeitamente na mão.  

Aplicações

Versátil para a maioria das aplicações em 
áreas seguras ou classificadas: em indústrias, 
laboratórios, proteção ambiental, processa-
mento de alimentos, tratamento de água 
potável e águas residuais. 

Características 

 – Alojamento em polímero de alta resistên-
cia para uso em ambientes agressivos 

 – Um porta-sensor integrado evita o 
ressecamento do sensor. 

 – Uma tampa protetora integrada protege 
o display e serve como apoio para uso 
em mesa de trabalho. 

 – O único instrumento portátil com 
aprovação ATEX para zona 0/1. 

 – Reconhecimento automático do tampão 
usado (Calimatic) – calibração segura, 
orientada ao toque de uma tecla. 

 – 10 grupos de tampões para livre escolha 

 – Exibição simultânea de pH/mV e 
temperatura 

 – Teste automático do instrumento ao ligar 

 – Monitoração do sensor (Sensoface) 

 – Detecção de temperatura com reconhe-
cimento automático de Pt 1000 / NTC 30 
kohms 

 – 1 000 horas de operação com apenas um 
jogo de pilhas AA 

 – Indicador de energia das pilhas/baterias 

 – Desligamento automático 

 – Compatibilidade eletromagnética 

Portavo

4



5



Alojamento 

Único. Ergonomia otimizada. Resisten-
te a impactos e produtos quí micos.  
À prova d’água (proteção IP 67 / IP 66)

Teclas

Teclado de membrana plano.  
Durável. Fácil de limpar.  
Não adere sujeira e incrustações. 

Display

Grande (dígitos com 15 mm de altura). 
Display gráfico QVGA, fundo ilumi-
nado em branco, fácil de ler. Tela de 
vidro mineral antirreflexo. Resistente a 
arranhões e produtos químicos.  
Navegação direta por menus com íco-
nes gráficos e instruções de operação 
detalhadas em texto normal. 

Knick, eficiência em tudo. 
Novos portáteis com design e funções excepcionais.
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Porta-sensor

Integrado. Com tubo de proteção 
transparente , substituível e fácil de 
remover. 

Tampa

Protege contra sujeira e danos. Junta 
laminada altamente flexível. Pode ser 
girada totalmente para trás. 

Gancho

Dobrável. Para pendurar o instrumen-
to ou colocá-lo em posição inclinada. 
Deixa ambas as mãos livres para 
manuseio do sensor. 
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Registrador de Dados 

O medidor possui um registrador de 
dados. Antes de usar, ele precisa ser 
configurado e depois ativado. 

Os seguintes tipos de registro podem 
ser selecionados: 

 – Registro manual ao toque de uma 
tecla virtual. 

 – Registro temporizado com interva-
los fixos 

 – Registro do valor medido e da tem-
peratura, controlado por sinal 

 – Registro combinado (temporizado e 
por sinal) 

 – Registro controlado por limite com 
pré-gatilho
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USB MEMO SENS

O registrador registra até 10 000 eventos, 
que podem ser referenciados a diferentes 
pontos de medição (tags) e anotações. 

Os seguintes dados podem ser registra-
dos: ponto de medição, anotação, iden-
tificação do sensor, número de série do 
sensor (Memosens), valor primário, tem-
peratura, data/hora e status do instru-
mento. 

O software Paraly SW 112 facilita o geren-
ciamento de todos os dados registrados. 
A variável registrada é sempre a selecio-
nada no momento.

Registro combinado (temporizado e controlado por diferen-
ça): Exibe em alta resolução quando o valor medido muda, 
salva o volume de dados quando o valor é constante.

1

2

3

4

A

Exemplo: Tipo de registro: “Intervalo + Diferença” 

Delta

Intervalo

Data/hora

Parâmetro medido 

= introdução

Delta

Delta
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Software

O Portavo pode ser conectado a um 
computador através da porta USB. 

O software Paraly SW 112 foi desenvol-
vimento especialmente para o Portavo 
para facilitar a manipulação dos valores 
registrados. 

A configuração é clara e simples. 
Usando a função integrada de expor-
tação, os dados registrados podem ser 
transferidos facilmente para uma pla-
nilha do MS Excel para processamento 
posterior.

Menu do Registrador

Measurement Device logger Configuration Information Portavo 907 multi (12345678)

-- No messages --

Excel Save

pH (25)

Conductivity (0)

Oxygen (0)

ORP (0)

25 used, 9975 free

Read all

pH value [pH]

Temperature [°C]

Time
pH value

[pH]
pH volta

[mV]

pH voltage [mV]

Delete all

Read filtered

Delete filtered

Device logger Configuration Information Portavo 907 multi (12345678)

-- No messages --

Excel Save

Conductivity (0)

Oxygen (0)

ORP (0)

25 used, 9975 free

Read all

pH value [pH]

Temperature [°C]

Time

pH voltage [mV]

Delete all

Read filtered

Delete filtered
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Menu de Configuração

The Information Menu

Measurement Device logger Configuration Information Portavo 907 multi (12345678)

-- No messages --

General

Save to device

Load file

Save file

Factory settings

Measurement and calibration

Temperature unit

Load from device

Device logger

°C

Manual temperature [-40 ... 250°C] 25

Language English

Date/Time display format mm/dd/yyyy 24 hours

Use PC date/time 10/02/2012  09.18.00 Set

Date/Time 10/02/2012  09.18

Switch-off time Off

Display Modern

Display light auto off Permanent

Display brightness Bright

Measurement Device logger Configuration Information Portavo (xxxxxxxx)

-- No messages --

Sensor

Sensor type:

Device

Conductivity, Memosens® Model Portavo 90x ........

Serial no.: 2325871 Serial no. x

Manufacturer: Knick Hardware version: x

Order no.: SE215-MS Software version: x.x.x

Last calibration: 09/17/2012  17:35:00
State of device logger:

Cell constant [1/cm]: 1.00

Operating time (Memosens) [h]: 60

SIP sterilizations (Memosens): 0

CIP cleanings (Memosens): 0
0 used, 10000 free

No. Message text
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Memosens

Sensores digitais Memosens são 
usados no mundo todo. 

Memosens – Um marco em  
Sensores Digitais
 
O sistema de conexão de sensor in-
dutivo Memosens transfere energia e 
dados sem contato entre os sensores 
eletroquímicos e os analisadores. 
A inte ligência integrada permite salvar 
e avaliar os dados relativos ao sensor 
diretamente no sensor de pH/ORP, con-
dutividade ou oxigênio.

Memosens – Confiável e Seguro 

Com isolação galvânica perfeita, o Me-
mosens evita interferências, efetuando 
medições precisas e seguras mesmo 
com potenciais muito difíceis. Os sen-
sores podem ser manuseados sob con-
dições adversas – pode-se até mesmo 
conectá-los debaixo de água.

Memosens – Solução Ideal para 
Todos os Setores Industriais 

Com suas notáveis características, a 
tecnologia Memosens coloca-se numa 
excelente posição para enfrentar os 
desafios de medição analítica numa 
grande variedade de indústrias como: 
química, petroquímica, produção de 
energia, farmacêutica, alimentos e tra-
tamento de água/águas residuais. Esses 
sensores podem ser usados até em áre-
as classificadas como Zona 0.
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Memosens – Tempo é Dinheiro 

O tempo consideravelmente menor 
necessário para manutenção dos sen-
sores Memosens no próprio local re-
duz as para lisações do processo. 
Além de outros benefícios, como vida 
mais longa do sensor, o investimento é 
amortizável rapidamente. 

Memosens – Benefícios Imediatos

Suas notáveis características fazem da 
tecnologia Memosens a solução ideal 
para os desafios específicos da medi-
ção analítica em todos os setores in-
dustriais.

Trabalho de manutenção  
com sensores Memosens 

Trabalho de manutenção  
com sensores convencionais

Sem contato: Confiável: Digital:

• Máxima disponibilidade 

• Isolação galvânica perfeita 

• Totalmente insensível às  
  condições ambientais:  
– umidade 
– sujeira 
– corrosão 
– interferência de potenciais

• Plug & Measure 

• Acoplamento tipo baioneta – 
   simplicidade e segurança 

• Facilidade de manuseio mesmo  
  em condições ambientais severas 

• Maior vida útil do sensor devido  
   à manutenção preditiva 

• Interoperabilidade 

• Manutenção preditiva 

• Não influenciável por cabos  
   longos ou inapropriados 

• Gerenciamento ideal do processo  
   com diagnósticos inteligentes 
– Tempo de operação do sensor  
– Desgaste do sensor  
– Vida útil restante  
   (calculada dinamicamente)  
– Temperatura máxima  
– Timer de calibração adaptativo  
– Dados de calibração e ajuste 
– Contador SIP 
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