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Sensores para Medição de pH

Sistema de referência com eletrólito líquido e 
pré-pressurizado na fábrica. Uma pequena e 
permanente vazão de eletrólito reduz signifi-
cativamente os problemas típicos de junta.  
Excelente performance de medição sob as 
mais diversas condições do processo; tam-
bém para áreas classificadas.

Aplicações
Indústrias químicas, farmacêuticas, biotec-
nológicas, alimentícias e de bebidas; medi-
ções de baixas condutividades (>1 µS/cm).

Características
 – Alta precisão
 – Faixa de temperaturas muito altas
 – Detector de temperatura integrado
 – Autolimpeza por pressurização
 – Coletor de íons de prata
 – Lavável no local (Clean-In-Place)
 – Esterilizável a vapor
 – Autoclavável
 – Cabeça roscada VP

Sensor de pH SE 552
Sensor de pH preciso e de pouca manutenção com detector de temperatura integrado,  
lavável in loco (CIP), esterilizável a vapor e autoclavável, 
para uma grande variedade de aplicações sob pressões moderadas.

Desenho Dimensional

Especificações

pH: 0 … 14

Temperatura: 0 ... 100 °C (140 °C para esterilização)

Pressão: 0 ... 4 bares

Detector de temperatura: Pt 1000

Material do sensor: Vidro altamente resistente a álcalis

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

Junta: Cerâmica (1)

Profundidade de imersão 120 mm / 225 mm

Adaptação ao processo: Pg 13.5

Cabeça do sensor: VP (VarioPin)

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

120 / 225

Ø
 1

2

Cabeça roscada VPPg 13.5Junta de 
cerâmica

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 Comprimento N.º p/ Pedido

Sensor de pH SE 552 120 mm SE 552/1

225 mm SE 552/2

Acessórios Comprimento 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

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

