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Sensores para Medição de pH

Sensor de pH SE 551
Para requisitos especiais e medições de alta precisão  
com eletrólito líquido recarregável

Inexistência dos problemas típicos de juntas. 
Medição de alta precisão em água ultrapura 
ou em fluidos altamente poluídos e sob altas 
temperaturas.
Reservatório de eletrólito líquido integrado e 
recarregável. 2 juntas de cerâmica autolim-
pantes por pressurização (saída contínua de 
eletrólito). O coletor de íons de prata previne 
emperramentos e contaminações. 
Também indicado para áreas classificadas.

Aplicações
Água de alimentação de caldeira, água para 
injeção, produção de semicondutores, fluidos 
com proteínas ou sulfetos, fluidos de pro-
cesso difíceis que exijam alta estabilidade de 
medição.

Características
 – Alta precisão
 – Faixa extensa de temperatura
 – Eletrólito líquido recarregável
 – 2 juntas de cerâmica
 – Autolimpante por pressurização
 – Coletor de íons de prata
 – Detector de temperatura integrado 
 – Esterilizável a vapor
 – Lavável no local (Clean-In-Place)
 – Cabeça roscada VP (VarioPin)

Desenho Dimensional

Especificações

pH: 0 … 14

Temperatura: 0 … 140 °C

Pressão: –1 to 6 bares

Detector de temperatura: Pt 1000

Material do sensor: Vidro altamente resistente a álcalis

Sistema de referência: Ag/AgCl com coletor de íons de prata, eletrólito líquido

Junta: Cerâmica (2)

Profundidade de imersão 120 mm / 250 mm

Cabeça do sensor: VP (VarioPin)

Certificado ATEX: II 1/2G Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3

120 / 250

Ø
 1

2

Cabeça roscada VP

Ø
 2

2

Junta  
cerâmica (2)

Todas as dimensões em milímetros
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br
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Linha de Produtos N.º p/ Pedido

Sensor de pH SE 551 Compr. 120 mm SE 551/1

Compr. 225 mm SE 551/2

Acessórios N.º p/ Pedido

Cabo VP6-ST 3 m ZU 0313

5 m ZU 0314

10 m ZU 0315

20 m ZU 0584

Soluções Tampão (20 °C) Quantidade N.º p/ Pedido

Valor de pH 2,00 ± 0,02 250 ml CS-P0200/250

Valor de pH 4,00 ± 0,02 250 ml CS-P0400/250

1000 ml CS-P0400/1000

3000 ml CS-P0400/1000

Valor de pH 7,00 ± 0,02 250 ml CS-P0700/250

1000 ml CS-P0700/1000

3000 ml CS-P0700/1000

Valor de pH 9,00 ± 0,02 250 ml CS-P0900/250

1000 ml CS-P0900/1000

3000 ml CS-P0900/1000

Valor de pH 12,00 ± 0,05 250 ml CS-P1200/250

Eletrólito 250 ml ZU 0591

Eletrodo para equalização  
de potencial

Platina; para monitoração do sistema de referência do sensor  
de pH ou para medição simultânea de ORP

ZU 0073

http://www.knick.com.br

