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Eletrodos de grafite especial de baixa polari-
zação que permitem uma faixa ampla de 
medição.  Para aplicações com MemoRail. 
O sensor de condutividade SE 615 com sis-
tema de conexão  Memosens tem 2 eletrodos 
de grafite e requer pouca manutenção. 
O detector de temperatura integrado faz 
compensação de temperatura automática 
durante a calibração e a operação do sensor. 
Este sensor foi projetado para medição simul-
tânea de condutividade e temperatura em 
processos industriais.

Aplicações
Tratamento de água de abastecimento  
e águas residuais

Características
 – Isolação galvânica perfeita com 

tecnologia Memosens
 – Sem influência de umidade no conector
 – Pré-calibração em laboratório
 – Transferência de dados digitais
 – Diagnósticos integrados ao sensor
 – Pouca manutenção
 – Detector de temperatura integrado
 – 2 eletrodos de grafite

Sensores de 2 Eletrodos Memosens SE 615
Sensor de boa relação custo-benefício  
para tratamento de água de abastecimento e águas residuais

Desenho Dimensional

Ø
 1

2

Pg 13,5 Memosens®-Steckkopf

120

Sensores para Medição de Condutividade 

Pg 13.5 Cabeça Memosens

Todas as dimensões em milímetros

Especificações

Constante de célula: Aprox. 1/cm

Faixa de medição: 10 µS/cm … 20 mS/cm

Temperatura: -5 ... +80 °C

Pressão: 4 bares máx.

Detector de temperatura: NTC 30 kohms

Material do corpo: Polissulfona

Material da membrana: Grafite

Princípio de medição: 2 pólos

Comprimento: 120 mm

Adaptação ao processo: Pg 13.5

Cabeça do sensor: Memosens
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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 condutividade de 2 eletrodos SE 615 120 mm SE 615/1-MS

Cabo N.º  p/ Pedido

Cabo Memosens 3 m CA/MS-003NAA

5 m CA/MS-005NAA

10 m CA/MS-010NAA

20 m*) CA/MS-020NAA

Padrões de Condutividade N.º  p/ Pedido

Padrão de condutividade KCl 300 ml  15 µS/cm   ± 1 % ZU 0350

KCl 500 ml 147 µS/cm ± 1 % ZU 0702

Certificado N.º  p/ Pedido

Certificado de Calibração ZU 0320

MemoSuite N.º  p/ Pedido

Software para gerenciamento 
de sensores Memosens

Versão básica (calibração) SW-MS1400-B

Versão avançada  
(calibração, diagnósticos, documentação) SW-MS1400-A

*) Cabos mais longos podem ser fornecidos por encomenda.

http://www.knick.com.br

