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1. Segurança
1.1. Todas as Aplicações – Todas as Versões do Sensor
Pode haver risco de acidentes devido a pressão, temperatura, fluidos 
agressivos ou atmosferas explosivas, dependendo do local de uso. 
Portanto a instalação, a operação e a manutenção do sensor deverão ser 
efetuadas por pessoal devidamente treinado e autorizado pela empresa 
usuária.
1.2. Áreas Classificadas – Sensores com Conector Memosens
Observe todas as regulamentações e normas aplicáveis para instalação 
de equipamentos elétricos em áreas classificadas. Para orientação, con‑
sulte: IEC 60079‑14, diretivas UE 2014/34/EU e 1999/92/EC (ATEX), NFPA 
70 (NEC), ANSI/ISA‑RP12.06.01. Os parâmetros elétricos e térmicos dos 
sensores precisam ser respeitados.
Os sensores Memosens para áreas explosivas (Ex) são identificados por 
um anel laranja‑vermelho. Combinado com um cabo de medição modelo 
CA/MS‑***X** ou modelo CA/MS‑***X**‑L ou um cabo de medição 
certificado que seja idêntico em hardware e função, o sensor pode ser 
conectado a um instrumento de medição apropriado, como descrito nos 
Certificados BVS 15 ATEX E141 X e IECEx BVS 15.0114X.

CUIDADO
Se este aviso for ignorado, poderá ocorrer acidentes com 
ferimentos graves.
O símbolo de CUIDADO na etiqueta de especificação significa:
Leia estas instruções de uso, observe as Especificações e 
siga as instruções de Segurança. 
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Todas as dimensões em milímetros

2. Aplicação
O Memosens SE 630 é um sensor de 2 eletrodos para medição de valores baixos a 
médios de condutividade, também sob alta pressão e alta temperatura. O sensor é 
fabricado em materiais resistentes a corrosão (eletrodos de grafite e corpo de PES). 
O detector de temperatura é integrado ao sensor. Os campos de aplicação preferidos 
são água limpa, águas residuais pouco poluídas, soluções de processo com valores 
médios condutividade e também fluidos corrosivos.

Nota: Para instalação/remoção do sensor, gire SOMENTE as faces planas da conexão 
de processo utilizando uma ferramenta adequada, como por exemplo, uma chave 
de boca de tamanho apropriado (ver desenho dimensional). NÃO exerça força no 
conector Memosens, pois isso pode danificar o sensor permanentemente.

4. Calibração / Ajuste
Remova o sensor, limpe, lave e seque‑o e então mergulhe‑o numa solução de cali‑
bração. Soluções de calibração indicadas: CS‑C12880K/500 (12,88 mS/cm), 
             CS‑C1413K/500 (1413 µS/cm). 
Se achar que o sensor não terá que ser removido ou não puder ser removido, 
faça uma calibração com produto. Siga as instruções do manual do usuário do 
instrumento. 
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5. Especificações
Constante de célula: Nominal 1 cm‑1, constante de célula individual arma‑

zenada no conector Memosens

Faixa de medição: 0 ... 20 mS/cm

Resolução: 10 µS/cm

Material: • Corpo: PES

• Eletrodos: Grafite especial

• Luva de proteção: Titânio

Detector de temperatura: NTC 30 kΩ

Temperatura: 135 °C máx. Ver gráfico abaixo:
“Resistência a Pressão 
Mecânica e Temperatura”

Pressão (relativa): 16 bares (20 °C) máx. 
2,5 bares (135 °C) máx.

Conexão ao processo: G 1"  SE630‑MS, SE630X‑MS
NPT 1" SE630N‑N1MSYB0M

Conexão elétrica: Conector Memosens

Dimensões: Ver desenho dimensional

Peso: Aprox. 0,5 kg

6. Resistência a Pressão Mecânica e Temperatura

7. Descarte
Respeite as regulamentações vigentes sobre  
“descarte de equipamentos eletroeletrônicos”.
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8. Áreas Classificadas: Parâmetros Elétricos e Térmicos
Número do Certificado: Marcação: 

BVS 15 ATEX E 141 X   II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Parâmetros Térmicos:

Temperatura, classe Faixa de temperatura ambiente 
da cabeça de conexão Ta

Temperatura máxima  
admissível do processo

T6 ‑20 °C < Ta < +65 °C 65 °C

T4 ‑20 °C < Ta < +115 °C 115 °C

T3 ‑20 °C < Ta < +135 °C 135 °C

Condições Especiais
•  O cabo e o sensor devem ser usados somente dentro da faixa de temperatura ambiente especi‑

ficada para a classe de temperatura.
•  O cabo de medição com sua cabeça de conexão precisam ser protegidos contra eletricidade 

estática se passarem por áreas Zona 0 (categoria 1G).
•  Os sensores Memosens não devem ser usados sob condições de processamento eletrostatica‑

mente críticas. Deve‑se evitar fluxos intensos de vapor ou poeira diretamente sobre o sistema 
de conexão.

•  A partes metálicas de conexão ao processo precisam ser montadas no local de instalação de 
modo a ficarem eletrostaticamente condutoras  (< 1 MΩ).

•  O sensor deverá ser usado somente para medição em líquidos com uma condutividade de pelo 
menos 10 nS/cm.

Cabo com Terminais Ilhós – Arranjo:

Material do soquete PEEK

Material da bainha TPE, 130 °C máx., permanente

Diâmetro do cabo 6,3 mm

Arranjo dos fios Ver figura abaixo.

Comprimento Até 100 m
Proteção IP 68 (10 m coluna d'água, 25 °C, 45 dias, KCl 1 mol/l)

9. Cabo de conexão Memosens (Acessório)

Alimentação +

RS485 (A)

RS485 (B)

Alimentação – (massa)
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Transparente
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Tipo de cabo Comprimento do cabo Número de referência
Cabo Memosens 3 m CA/MS‑003NAA

5 m CA/MS‑005NAA

10 m CA/MS‑010NAA

20 m CA/MS‑020NAA

Cabo Memosens, Ex* 3 m CA/MS‑003XAA

5 m CA/MS‑005XAA

10 m CA/MS‑010XAA

20 m CA/MS‑020XAA

Outras medidas por encomenda.

Cabo Memosens, Ex*
(laboratório, flexível)

1,5 m CA/MS‑001XFA‑L

2,9 m CA/MS‑003XFA‑L

*) Os cabos são certificados para área explosiva.  
     Ver Parâmetros Elétricos e Térmicos, pág. 6.

Linha de Produtos

Código de Modelo (Número de Referência)
Na etiqueta do cabo ou no conector Memosens constam as seguintes informações: 

CA/MS ‑ 003NAA‑L Modelo (código)
  Tipo de cabo
  Sem ø 6,3 mm
  ‑L ø 4,4 mm (cabo flexível)

  Conexão ao instrumento
  A Terminais ilhós
  C Conector M12 (8 pinos)
  D Conector M8 (4 pinos) (cabo flexível)
  Aprovação para área explosiva (Ex)
  N Não
  X Sim

  Comprimento do cabo
   O número indicado corresponde ao comprimento em metros 

(003 = 3 m; 015 = 15 m etc.).
   Para cabos flexíveis, a codificação é a seguinte:  

001 = compr. 1,5 m e 003 = compr. 2,9 m.
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