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Manual / Bedienungsanleitungen

Formate

Die große Produktbreite  
des Unternehmens mit ihren 
unterschiedlichsten Ver- 
packungsgrößen erfordert 
entsprechende Format- 
varianten der Bedienungs- 
anleitungen.

Es gibt u.a. folgende  
Formate: 
– DIN A5 
– DIN A6 
– 70 x 297 mm 
– 70 x 230 mm 
– 98 x 110 mm

Faltungen

Abhängig von Format und 
Umfang der Bedienungs-
anleitungen werden un-
terschiedliche Faltungen 
effektiv eingesetzt: 
Klammerheftung, Zickzack-
falz und Kreuzfalz.

Farben

Die Bedienungsanleitungen 
sind grundsätzlich schwarz/
weiß angelegt. Farben 
werden nur zur Codierung, 
Darstellung von Farbdisplays 
und wichtiger Features 
eingesetzt.

Betriebsanleitung
deutsch Stratos Pro A2... pH

The Art of Measuring.

www.knick.de
Aktuelle Produktinformation: 

Stratos®Pro A2... PH
Betriebsanleitung
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4 Informações Básicas

Garantia
Se o instrumento apresentar algum defeito no prazo de 3 anos a partir da data de 
entrega, ele será reparado gratuitamente em nossa fábrica (transporte e seguro 
pagos pelo remetente). Sensores, sondas e acessórios: 1 ano.
Sujeita a modificação.

Devolução de Produtos em Garantia
Antes de devolver um instrumento defeituoso, entre em contato com nossa assistên-
cia técnica. Envie o instrumento limpo para o endereço que lhe for informado. 
Se o instrumento tiver tido contato com fluidos de processo, ele terá que ser descon-
taminado/desinfetado antes do envio. Nesse caso anexe o respectivo certificado para 
preservar a saúde e a segurança de nossos técnicos.

Descarte
Respeite as regulamentações vigentes sobre "descarte de equipamentos eletroele-
trônicos".

Marcas Registradas
Os nomes seguintes são marcas registradas. Por praticidade esses nomes são 
mostrados sem o símbolo de marca registrada neste manual.
Sensocheck®
Sensoface®
GainCheck®
são marcas registradas da Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Alemanha

PROFIBUS®
é marca registrada da PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.  
(PROFIBUS User Organization), Alemanha

SIMATIC®
é marca registrada da Siemens AG, Alemanha

NOTA DO TRADUTOR:
Nas instruções deste manual em português, o ponto decimal de valores (inglês) foi 
mudado para vírgula, exceto em: figuras no display, números de versão e números 
de peças.
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Instalação e Comissionamento

!  ADVERTÊNCIA
Instalação Segura, Comissionamento e Desinstalação
• A instalação/desinstalação do instrumento deverá ser feita por técnicos qualifica-

dos e treinados de acordo com este manual e as respectivas leis vigentes.
• Observe as especificações técnicas e os valores elétricos de entrada durante a ins-

talação (ver "Especificações", pág. 42 em diante, e "EC-Type-Examination Certi-
ficate", pág. 48 em diante). Ver valores elétricos de entrada em "Interface", pág. 
45, e "EC-Type- Examination Certificate".

• Tome cuidado para não danificar os condutores ao remover sua isolação.
• Antes do comissionamento é preciso certificar-se de que o instrumento possa ser 

conectado a outros equipamentos.
• Todos os parâmetros precisam ser configurados por um administrador de sistema 

antes de colocar o instrumento em operação.
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Informações Gerais

!  ATENÇÃO
Uso Seguro
O instrumento foi desenvolvido e fabricado com tecnologia de última geração e sa-
tisfaz as regulamentações de segurança aplicáveis. Todavia, ao operar o instrumento, 
certas condições podem ser perigosas para o operador ou podem danificar o ins-
trumento. Considere as influências de umidade, temperatura ambiente, produtos 
químicos e corrosão. Um pré-requisito para uso seguro dos equipamentos é a obser-
vação das condições ambientais e faixas de temperatura especificadas. Se as especi-
ficações no manual de instruções não forem suficientes para avaliar a segurança de 
operação, entre em contato com o fornecedor para saber se o instrumento poderá 
ser usado para a finalidade desejada.

Sempre que for notada alguma evidência de alteração na proteção do instrumento, 
ele deverá ser desativado e protegido contra operação não intencional. Poderá haver 
algum problema na proteção do instrumento quando, por exemplo:
• o instrumento apresentar algum sinal visível de dano
• o instrumento não conseguir executar a função desejada
• após armazenamento prolongado sob temperaturas acima de 70 °C
• após grandes estresses de transporte
Antes de recolocar o instrumento em operação, é preciso executar uma série de tes-
tes profissionais. Estes testes terão que ser executados pelo fabricante.

Não é permitido manipular o instrumento de forma diferente das instruções deste 
manual.

Após ter aberto o alojamento do instrumento, os parafusos terão que ser apertados 
com a mão ao fechar o alojamento.

Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
Para informações sobre compatibilidade eletromagnética, veja "EU Declarations of 
Conformity".

Segurança
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Uso em Áreas Classificadas  

!  ADVERTÊNCIA
Precauções Durante a Operação
• O instrumento é aprovado para operação em áreas classificadas. Observe os requi-

sitos de instalação elétrica para áreas classificadas (60079-14) ao instalar e operar 
o instrumento. Ao instalar o instrumento fora das áreas de aplicação das diretivas 
94/9/EC e 1999/92/EC, é preciso observar as normas e leis vigentes no país. 

• Antes do comissionamento é preciso provar que o instrumento possa ser conec-
tado a outros equipamentos como fonte de alimentação, incluindo cabos e fios.

• Em áreas classificadas o instrumento só deverá ser limpo com um pano úmido 
para evitar descargas eletrostáticas.

• O instrumento só deverá ser conectado a fontes de alimentação aprovadas para 
área explosiva (ver dados elétricos no manual do usuário ou no "EC-Type-Examina-
tion Certificate" – documento Certificates).

• Instrumentos que já tiverem sido usados deverão ser submetidos a uma série de 
testes profissionais antes de serem operados em outra zona.
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PROFIBUS é um sistema de comunicação digital que conecta diferentes instrumentos 
de campo através de um cabo comum e os integra a um sistema de controle. 
A longo prazo, o PROFIBUS irá substituir a tecnologia 4-20 mA, que só fornece sim-
ples valores medidos.
As vantagens da tecnologia PROFIBUS são:
• cablagem fácil e econômica
• facilidade de operação através de uma estação de controle central 
• transmissão, avaliação e controle de grandes quantidades de dados, do instru-

mento de campo para a estação de controle
• instrumentos instalados em áreas classificadas são configurados e monitorados 

pela estação de controle
O PROFIBUS é o sistema fieldbus aberto líder na Europa, sendo amplamente usado na 
indústria manufatureira, em processos industriais e em automação de prédios. Como 
é um fieldbus aberto em conformidade com a norma EN 50170, o PROFIBUS permite 
a comunicação de diversos instrumentos através de um único cabo (barramento).
A PROFIBUS User Organization (PNO) faz outros trabalhos de desenvolvimento e ma-
nutenção na tecnologia PROFIBUS, combinando os interesses dos usuários com os 
dos fabricantes.

Modelos e Características Básicas 
O PROFIBUS estabelece as características técnicas e funcionais de um sistema de bar-
ramento serial. Modelos de PROFIBUS:
PROFIBUS-DP (periféricos descentralizados)
• Para comunicação entre sistemas de automação e periféricos distribuídos. Funcio-

na conforme o padrão RS 485 com taxas de transferência de até 12 Mbits/s.
PROFIBUS-PA (automação de processo)
• Dedicado à indústria de processo. Permite a conexão de sensores e atuadores a 

um barramento comum, mesmo em áreas classificadas. O PROFIBUS-PA tem uma 
taxa de transferência de 31,25 kbits/s.

O PROFIBUS tem dois tipos de instrumento:
Mestres
• Controlam o tráfego de dados no barramento. Enviam mensagens sem solicitação 

externa.
Escravos
• São instrumentos periféricos como válvulas, drives, transmissores e analisadores. 

Podem reagir aciclicamente para tarefas de configuração, diagnósticos e manu-
tenção do mestre. O controlador central lê ciclicamente os dados de medição com 
status.

Tecnologia PROFIBUS
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Definições para o PROFIBUS-PA
O protocolo de barramento define o tipo e a velocidade da troca de dados entre o 
mestre e os instrumentos escravos e determina o protocolo de transmissão do respec-
tivo sistema PROFIBUS. O PROFIBUS-PA executa serviços cíclicos e acíclicos.
• Os serviços cíclicos são usados para transmissão de dados de medição e comandos 

de atuação com informações de status.
• Os serviços acíclicos são usados para configuração, manutenção e diagnósticos de 

instrumentos durante a operação.
O perfil de instrumentos define a classe de instrumentos e as funcionalidades típicas 
com parâmetros, faixas e valores limite. O modelo FISCO desenvolvido para áreas clas-
sificadas permite a conexão de vários instrumentos a um barramento comum e define 
os limites admissíveis para os parâmetros dos instrumentos e cabos.

Controle de processo

Mestre 
Classe 1

Serviços 
cíclicos 

Manutenção/Configuração

PROFIBUS-DP  

Acoplador 
de  

segmentos

PROFIBUS-PA  

Mestre 
Classe 2

Serviços 
acíclicos

Terminação do 
barramento

Escravo 1 Escravo 2 Escravo n

Fig.: Configuração típica de um sistema PROFIBUS com Stratos.
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Aplicação 
O Stratos PROFIBUS 2221X Cond é um analisador PROFIBUS-PA para medição de con-
dutividade em biotecnologia, processamento de alimentos, indústrias farmacêuticas 
e químicas, tratamento de água e efluentes e monitoração de água ultrapura. O aloja-
mento moldado robusto pode ser montado em superfície ou painel de controle. Pode 
também ser montado em tubo.
Um capuz oferece proteção adicional contra exposição direta a intempéries e danos 
mecânicos. Com terminais do tipo encaixe, o instrumento pode ser substituído facil-
mente.

Características Técnicas 
A comunicação entre o ponto de medição e a sala de controle é feita via PROFIBUS-PA. 
A troca de dados (cíclica e acíclica) é feita de acordo c/ o protocolo PROFIBUS-DP/V1.

Introdução

Ponto de medição

Pt 100/ 
Pt 1000/ 
NTC 30 kΩ 
NTC 100 kΩ 

Ex ia IIC

mS, MΩ, SAL 
Sensocheck  

Temperatura  

+  

–  

Stratos PROFIBUS 
2221X Cond  

Acoplador 
de  

segmentos  

PROFIBUS-PA  

Mestre 
PROFIBUS  

Fig.: Funções do sistema (hardware)  

Sala de controle

Ex ia IIC  

 
 
 

 
 
 
 
  

 
  



11Modelo de Comunicação

Bloco Físico 
Status Global  

Stratos PROFIBUS 2221X Cond

Temp. 
ext.  
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rv
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Fig.:

O funcionamento do instrumento é definido pelos blocos funcionais de acordo com o 
perfil PNO para Instrumentos de Controle de Processo. Os respectivos blocos contêm 
diferentes parâmetros e funções. 

PR
O

FI
BU

S

Modelo de comunicação do Stratos PROFIBUS 2221X Cond 
conforme o "Perfil para Instrumentos de Controle de Processo" (PNO) 
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Tipo de bloco Conteúdo  
do bloco (geral)

Conteúdo do bloco (detalhado)

Bloco Físico (PB) Descrição de 
instrumento

Procedim. de medição, config. do instrumento
Número de série, nome do fabricante
Estado operacional (execução, manutenção, ...)
Status global, informações de diagnóstico

Bloco Transdu-
tor (TB)

Procedimento de 
medição e sua 
interpretação

Variável de processo (texto puro e unidade)
Número de faixas de medição, valor de início e 
fim de faixa, faixa ativa
Função autofaixa, Lig./Deslig.
Taxa de amostragem de valores medidos
Valor medido incorreto com status

Bloco  
Transdutor - 
Controle

Controle de fun-
ções do instru-
mento

Status de execução de funções dos respectivos 
Blocos Transdutores
Característica da rampa do sensor (constante 
de célula)

Bloco  
Transdutor - 
Transferência

Pré-processa-
mento de um 
valor medido

Pré-processamento de valor medido
Compensação de temperatura
Seleção da função pré-processamento

Bloco  
Transdutor - 
Limites

Monitoração  
de limites

Bloco (TB) para ajuste de limites
Limiar, direção eficaz, histerese
Atraso para ligar, atraso para desligar
Comportamento de reinicialização, confirma-
ção de reinicialização
Status de limites (ativo, não ativo)

Bloco de Fun-
ções - Entrada 
Analógica (AI)

Valor medido Valor momentâneo medido c/ status e escala
Tempo de subida, histerese de limites
Limite de alta/baixa de alarme
Limite de alta/baixa de alerta
Comutação manual/automática, simulação de 
valor medido
Comportamento em caso de falha (failsafe)

Perfil p/ Instr. de Contr. de Processo
(Resumo)
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Tipo de bloco Conteúdo  
do bloco (geral)

Conteúdo do bloco (detalhado)

Bloco de Fun-
ções - Entrada 
Discreta (DI)

Entrada digital Comutação manual/automática
Monitoração/status de limites
Inversão de sinal
Comportamento em caso de falha (failsafe)

Bloco  
Transdutor - 
Alarme

Sinalização de 
estados e eventos

Manutenção necessária, verificação de função, 
erros, valores limite incl. soma
Mensagens binárias (mensagens de erro)

Bloco de  
Funções -  
Histórico 

Registro de esta-
dos e eventos

Ativação, desativação, reinicialização 
Estado de execução (Status do histórico)
Número de registros
Navegação pelos registros

Perfil p/ Instr. de Contr. de Processo
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Conteúdo da Embalagem
Verifique os equipamentos recebidos.  
Veja se estão completos e se não estão danificados.

O volume deve conter:
Unidade frontal, unidade traseira, saquinho com peças pequenas
Relatório de Teste Específico
Documentação

Fig.: Peças de montagem

1) Jumper (2 unidades)
2) Arruela (1 unidade) para montagem 

de eletroduto (colocar a arruela entre 
o alojamento e as porcas)

3) Presilha de cabo (3 unidades)
4) Pino da dobradiça (1 unidade),  

inserível por ambos os lados
5) Parafuso do alojamento (4 unidades)

6)  Inserto de vedação (1 unidade)
7)  Redutor de borracha (1 unidade)
8)  Prensa-cabo (3 unidades) 
9)  Bujão (3 x)
10)  Porca sextavada (5 unidades)
11)  Tampa para vedação  (2 unidades) 

(montagem em superfície) 

Montagem
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1) Prensa-cabo (3 unidades) 
2) Orifício para prensa-cabo ou eletroduto de ½“,  

diâm. 21,5 mm (2) (eletrodutos não inclusos)
3) Orifício para montagem em tubo (4)
4) Orifício para montagem em superfície (2)

Plano de Montagem, Dimensões

Todas as dimensões em milímetros
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1) Parafuso (4 unidades) 
2) Gaxeta (1 unidade) 
3) Painel de controle 
4) Espaçador (4 unidades) 
5) Luva roscada (4 unidades)   

1) Capuz protetor ZU 0276  
(se necessário) 

2) Abraçadeira com rosca sem fim  
(DIN 3017) (2 unidades) 

Fig.: Kit para montagem em painel ZU 0275, recorte no painel 138 x 138 mm

Fig.: Kit para montagem em tubo ZU 0274

3) Chapa para montagem em tubo  
(1 unidade) 

4) Tubo vertical ou horizontal 
5) Parafuso autoatarraxante (4 unidades)  

Todas as dimensões em milímetros
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17

3 
 

165  

1  

132  

1  

1   Capuz  
protetor  

Fig.: Capuz protetor ZU 0276 para montagem em superfície e tubo

Instruções de Instalação
!  ATENÇÃO

A instalação do Stratos deve ser feita por técnicos qualificados e treinados de acordo 
com este manual e as respectivas leis vigentes. 
Observe as especificações técnicas e os valores elétricos de entrada durante a insta-
lação (ver "Especificações", pág. 42 em diante, e "EC-Type-Examination Certificate", 
pág. 48 em diante). Ver valores de entrada em "Interface", pág. 45, e "EC-Type- 
Examination Certificate". 
Conforme o modelo FISCO, os limites admissíveis para as faixas de parâmetros  
precisam ser observados para uso em área classificada. 
Ver PROFIBUS Technical Guidelines PNO, Número para Pedido: 2.091 
Tome cuidado para não danificar o condutor ao remover a isolação. 

Para facilitar a instalação, as borneiras são do tipo encaixe.  
Bitola de condutores (sólidos ou flexíveis): 0,2 ... 2,5 mm² 
Bitola de condutores flexíveis c/ terminais sem luva plástica: 0,25 ... 2,5 mm²
Bitola dos condutores flexíveis c/ terminais c/ luva plástica: 0,2 ... 1,5 mm²
Torque: 0,5 ... 0,6 Nm

Um cabo especial com dois fios trançados e blindado (p. ex., Siemens) é usado como  
cabo de barramento. 

Todas as dimensões em milímetros



18 Instalação

7  
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5  

3  

4  

1) Fios de conexão ao PROFIBUS-PA 
2) Área para inserir chave de fenda para extrair os terminais. 
3) Tampa dos terminais do sensor 
4) Extração da borneira com chave de fenda 
5) Distância recomendada para remoção da isolação de cabos multinúcleo 
6) Distância recomendada para remoção da isolação de cabos coaxiais 
7) Posição do cabo no instrumento  Todas as dimensões em milímetros



19Arranjo de Terminais

1) Entrada para sensores de 2 ou 4 eletrodos  
2) Entrada para sonda de temperatura 
3) PROFIBUS-PA  

1

Ex ia IIC Ex ia IIC  

mS, MΩ, SAL 
Sensocheck  

Temperatura Stratos PROFIBUS 
2221X Cond

3  

2

Entradas e Saídas



20 Exemplos de Fiação

Fig.: Medição de condutividade com sensor de 2 eletrodos SE 604

O sensor de 2 eletrodos é usado para medir valores de condutividade de 
aprox. 0 a 1000 µS/cm.  Combinado com a válvula de passagem AR 200, é 
especialmente adequado para medição de água ultrapura (água de alimen-
tação de caldeira), por exemplo. 

VMBR RS M
R

CZ VD
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Fig.: Medição de condutividade com sensor de 2 eletrodos SE 630

O sensor de 2 eletrodos é usado para medir valores de condutividade de 
aprox. 5 µS/cm a 50 mS/cm, em água industrial e efluentes, por exemplo. 

VMBR RSM
R

CZPRVDA
M
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Fig.: Medição de condutividade com sensor de 4 eletrodos SE 600

O sensor de 4 eletrodos é usado para medir valores de condutividade de 
aprox. 0,5 µS/cm a 300 mS/cm.

VM BR
/V

D

RS M
R

CZ A
Z

VD A
M

A
M

/V
D



23Comissionamento

!  ATENÇÃO
O comissionamento deverá ser feito por técnicos qualificados e treinados.
 
Antes de comissionar o Stratos PROFIBUS 2221X Cond, observe o seguinte:
• O instrumento não pode apresentar nenhum dano.
• Ao recomissionar o instrumento após um reparo, é preciso executar uma série de 

testes profissionais de acordo com a norma EN 61010-1.
• É preciso certificar-se de que a segurança intrínseca seja realmente eficiente 

antes de conectar o instrumento a outros equipamentos.
• O instrumento deve estar configurado de acordo com os periféricos conectados.
• Todas as fontes de tensão e corrente conectadas precisam corresponder aos 

dados técnicos do instrumento.
• O instrumento só deverá ser conectado a acopladores de segmentos, fontes de 

alimentação, etc. à prova de explosão.

Operação

O instrumento pode ser operado como segue: 
• usando o teclado do instrumento 
• usando uma ferramenta de operação na estação de trabalho  



24 Vista Frontal

1) Display 
2) Indicadores de modo (não são teclas) 

 Modo medição 
 Modo de calibração 
 Alarme  
 Comunicação PROFIBUS-PA  
 Modo configuração 

3) Teclado 
4) Codificação 
5) Etiqueta de identificação 
6) Especificação de modelo  

II 2 (1) G  Ex ia[ia Ga] IIC T4 Gb, Tamb +55°C
0044
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8) Calibração 
9) Intervalo/tempo de 

resposta 
10) Não usado
11) Símbolo do valor  

medido
12) Prompt para 

"pressionar enter"

  

1) Introdução de código 
de modo

2) Variável de processo
3) Temperatura
4) Não usado
5) Valores limite  
6) Alarme
7) Sensocheck

Medição

Calibração

conf  Configuração

Seleciona a posição do dígito 
A posição selecionada pisca
Muda o dígito

Prompt:  continua a sequência do programa 
Configuração: confirma introduções, próximo passo de configuração

13) Barra para indicação 
de modo

14) Display secundário
15) Especificação de  

temperatura manual
16) Modo HOLD ativo 
17) Espera
18) Dados do sensor
19) Display primário
20) Sensoface

Funções do Teclado
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Teclas Código Função
conf  0000 Informação de erro

1200 Modo configuração

0000 Informação de calibração
1015 Ajuste da sonda de temperatura
1100 Modo calibração
2222 Modo teste

Códigos de Modo

Funções de Segurança

Sensocheck e Sensoface 
O Sensocheck monitora continuamente o sensor (pode ser desativado).

O Sensoface (carinha) informa sobre a condição do sensor. Alerta sobre 
polarização significativa do sensor ou capacitância excessiva do cabo 
como a causada por um cabo inadequado ou longo demais.

GainCheck, Autoteste Manual do Instrumento 
Faz um teste de display, mostra a versão do software e checa a memória e a 
transferência do valor medido. A função GainCheck assegura a operabilidade do 
instrumento.

       Inicia o GainCheck (autoteste manual do instrumento)

Autoteste Automático do Instrumento
O autoteste automático do instrumento checa a memória e a transferência do 
valor medido; é executado automaticamente em segundo plano e a determinados 
intervalos fixos.
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Verificar se o valor medido é aceitável e pressionar enter 
para sair do modo HOLD. Após 20 s (para estabilização do 
valor medido) o instrumento volta para o modo medição.  

Estados Operacionais

Modo HOLD
O modo HOLD é um estado de segurança que é ativado em caso de intervenções 
como configuração ou calibração. O Stratos congela o último valor medido válido e 
envia uma mensagem de status ao sistema de controle.

Este ícone indica que o instrumento está no modo HOLD.
O modo HOLD é ativado pelos seguintes códigos de modo:

Calibração (código)
1015 Ajuste da sonda de temperatura
1100 Modo calibração
2222 Modo teste
Configuração (código)
1200 Modo configuração
O valor medido e HOLD são mostrados alternadamente.

Modo Medição
Indica que o instrumento está no modo medição. 

Modo Calibração
Indica que o modo calibração está ativo.

Alarme
Durante uma mensagem de erro o indicador de alarme abaixo do 
display pisca. O tempo de resposta do alarme é permanentemente 
ajustado em 10 s.

Comunicação PROFIBUS-PA
O Stratos comunica-se via PROFIBUS-PA e pode ser configurado atra-
vés da estação de trabalho. Valores medidos, mensagens e a identi-
ficação do instrumento podem ser baixados a qualquer momento, 
possibilitando a integração com ciclos de processo totalmente auto-
máticos.

Modo Configuração
Indica que o instrumento está no modo configuração.
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Teclas/Display Função
conf  Ativar a configuração

Digitar o código de modo "1200"  
e pressionar enter para confirmar.

“ConF” é exibido por 3 s.

Configuração

Durante a configuração o instrumento permanece  
no modo HOLD por razões de segurança.

Selecionar ou editar parâmetro 

Pressionar a tecla enter para confirmar as introduções. 
Todos os parâmetros de configuração são mostrados na tabela 
"Parâmetros de configuração" (ver páginas seguintes). 
Os parâmetros de configuração são checados durante a 
introdução.

Em caso de introdução incorreta, "Err" é exibido por aprox. 3 s. 
Parâmetros incorretos não podem ser salvos.  
É preciso reintroduzir o valor do parâmetro. 
Pressionar meas para sair da configuração. 
O valor medido e HOLD são mostrados alternadamente.
Pressionar enter para sair do modo HOLD  
e aceitar a configuração.

conf  Ou repetir a configuração.

No modo configuração são definidos os parâmetros do instrumento.  
Os seguintes passos precisam ser executados:
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Parâmetros a Serem Configurados Display

Sensor
Selecione: Sensor de 2 eletrodos / sensor de 4 eletrodos

Variável de processo e faixa de medição
A variável de processo selecionada é exibida. Se for muda-
da, o instrumento terá que ser totalmente reconfigurado.
x,xxx μS / xx,xx μS / xxx,x μS / xxxx μS
x,xxx mS / xx,xx mS / xxx,x mS / xxxx mS
x,xxx MΩ / xx,xx MΩ /xxx,x MΩ
xxx,x SAL

Detecção de temperatura/display
Display de temperatura: °C / °F

Sonda de temperatura
Pt 100
Pt 1000
NTC 30
NTC 1000
BUS EXT (temp. externa durante a medição [°C],  
introdução manual durante a calibração [°C])

Compensação de temperatura 
(omitida para SAL)

Deslig.
LIN Linear
NLF Não linear, águas naturais
-01- FCT Água ultrapura com traços de NaCl
-02- FCT Água ultrapura com traços de HCl
-03- FCT Água ultrapura com traços de NH3
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Parâmetros a Serem Configurados    Display

Coeficiente de temperatura
Introdução do coeficiente de temperatura 
(só com compensação de temperatura LIN)
xx,xx %/K 
Default 02,00 %/K

Sensocheck
Monitoração do sensor
Lig. / Deslig. (on/off)

Endereço do instrumento no PROFIBUS
Introdução do endereço do instrumento no PROFIBUS 
(não é possível se o instrumento estiver se comunicando 
com o PROFIBUS)
0001 ... 0126
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Procedimentos de Calibração
• Calibração com especificação da constante de célula do sensor usado 
• Calibração com solução de calibração
• Ajuste da sonda de temperatura

A calibração é feita introduzindo a constante de célula (p. ex., ao usar sensores para 
água ultrapura) ou determinando a constante de célula com uma solução de calibra-
ção conhecida, levando-se em conta a temperatura.

Não é possível calibrar através do PROFIBUS-PA .

NOTA
Todos os procedimentos de calibração precisam ser feitos por técnicos treinados.  
Parâmetros configurados incorretamente podem passar despercebidos e mudar as 
propriedades de medição.

Durante a calibração o instrumento permanece  
no modo HOLD por razões de segurança.
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Calibração com  Introdução de Constante de Célula

  Display Ação Observação

Pressione a tecla cal e introduza 
o código de modo 1100.
Selecione com , intro duza 
o número com  e pressione  
enter para continuar.

Se for introduzido 
um código errado, o 
instrumento voltará para 
o modo medição.

Bem-vindo (3 s) Modo HOLD ativo,   
Sensocheck inativo.

Introduza a constante  
de célula.
A linha inferior mostra o valor 
de condutividade medido.

Uma mudança na constante de 
célula muda também o valor de 
condutividade.

Se um valor não for intro-
duzido em 6 segundos, 
a linha inferior mostrará 
alternadamente a condu-
tividade e a temperatura.

Pressione enter para confirmar 
a constante de célula.
Pressione enter para sair do 
modo HOLD.
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Calibração com Solução de Calibração

  Display Ação Observação

Pressione cal e introduza o 
código de modo 1100.
Selecione com ,  
introduza o número com  e 
pressione enter para continuar.

Se o código estiver erra-
do, o instrumento voltará 
para o modo medição.

Bem-vindo (3 s) Modo HOLD ativo,   
Sensocheck inativo.

Mergulhe o sensor na solução 
de calibração.
A linha superior do display 
mostra a constante de célula, a 
linha inferior mostra o valor de 
condutividade medido.

Veja na tabela da solução de 
calibração usada o valor de 
condutividade para a tempera-
tura mostrada.

Mude a constante de célula 
até o valor de condutividade 
(linha inferior) corresponder ao 
valor especificado na tabela.

Se um valor não for in-
troduzido em 6 s, a linha 
inferior mostrará alterna-
damente a condutividade 
e a temperatura.

Pressione enter para confirmar 
a constante de célula.
Pressione enter para sair do 
modo HOLD.
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Ajuste da Sonda de Temperatura

  Display Ação Observação

Pressione cal e introduza o 
código de modo 1015.
Selecione com ,  
introduza o número com  e 
pressione enter para continuar.

Se o código introduzido 
estiver errado, o instru-
mento voltará para o 
modo medição.

Meça a temperatura do fluido 
de processo com um termôme-
tro externo.

Modo HOLD ativo.

Introduza o valor medido de 
temperatura e pressione enter 
para continuar.
Pressione enter para sair do 
ajuste. 
Hold é desativado após 20 s.

Default:
Valor atual da linha 
inferior do display

Ferramenta de Operação
Para comissionamento, configuração e diagnósticos do Stratos via PROFIBUS, reco-
mendamos o uso de ferramentas como a SIMATIC-PDM Versão 5 ou superior.  
A descrição de instrumento atual é incluída.  

Limpeza
Para remover poeira, sujeira e manchas, as superfícies externas do instrumento podem 
ser limpas com um pano úmido sem fiapos. Use um produto de limpeza doméstico 
suave, se necessário.
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Teclas Função

Carinha só com o 
Sensocheck ativado

Modo medição
No modo medição a linha superior do display mostra a 
variável de processo configurada e a linha inferior mostra a 
temperatura.

Comutação para o modo medição
Pressione a tecla meas. 
O instrumento volta para o modo medição 
(também se estiver no modo configuração ou calibração) 
(tempo de espera para estabilização do sinal: aprox. 20 s).

Diagnósticos
Cal Info: Exibição dos dados de calibração 
Pressione a tecla cal, no modo medição, e digite o código de 
modo: “0000”. A constante de célula atual é mostrada na linha 
superior do display.
Após 20 s o instrumento volta para o modo medição  
(volta imediatamente para medição ao pressionar enter).

conf  

Carinha só com o 
Sensocheck ativado

Error Info: Exibição da última mensagem de erro
Pressione meas + cal no modo medição e digite o código de 
modo: “0000”. 
Pressione enter para confirmar.
A última mensagem de erro é exibida por aprox. 20 s. 
Em seguida a mensagem é deletada  
(volta imediatamente para medição ao pressionar enter).

Modo Medição

No modo medição a linha superior mostra a variável de processo configurada e a 
linha inferior mostra a temperatura.

Medição / Diagnósticos
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Teclas Função
Modo teste
No "Modo Teste" pode-se verificar se as medições de conduti-
vidade e a temperatura estão corretas usando um resistor. 
(O instrumento fica no modo HOLD.)

Pressione a tecla cal no modo medição e digite o código de 
modo “2222”. Confirme com enter. 
O valor equivalente de resistência é mostrado na linha supe-
rior do display em kΩ:
• Sem considerar a constante de célula (c=1)
• Sem conversão (CT = 0)  

• Display caso o valor de resistência seja ≥ 2 MΩ

Pressione enter para voltar para medição.
GainCheck – autoteste manual do instrumento 
Faz um teste de display, mostra a versão do software e checa a 
memória e a transferência do valor medido.
Pressione    e    simultaneamente para iniciar o teste.
Autoteste automático do instrumento 
O autoteste automático do instrumento checa a memória e a 
transferência do valor medido; é executado automaticamente 
em segundo plano a determinados intervalos fixos.

Diagnósticos
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Display 
(Ícone)

Status

Bloco de limite 1 ativo

Bloco de limite 2 ativo

O Stratos possui dois blocos de limites, que podem ser configurados separadamente 
para as variáveis de processo de condutividade, resistividade, salinidade ou tempera-
tura.
A configuração só é feita através do barramento.
As condições de limite são transmitidas ciclicamente. 
Pode-se configurar histerese, direção eficaz e atraso para ativar/desativar.

Estes ícones não significam limite "superior" ou "inferior"!
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Quando aparece uma das seguintes mensagens de erro, o instrumento não pode 
mais determinar corretamente a variável medida.

Erro Display 
(piscando)

Problema Possíveis causas

Err 01 Sensor • Constante de célula errada
• Condutividade ≥ 1000 mS/cm
• SAL > 45 ‰
• Problema na conexão do sensor ou cabo

Err 02 Sensor • Sensor inadequado

Err 03 Sonda de 
tempera-
tura

• Temperatura fora de faixa
• Temperatura fora de faixa para CT
• Temperatura fora de faixa para SAL

Err 33 Senso-
check

• Sensor errado
• Sensor defeituoso
• Cabo de conexão longo demais ou 

inadequado
• Cabo de conexão ou cabeça do eletrodo 

com defeito
• Sujeira nos terminais ou na cabeça do 

eletrodo
Err 98 Erro no 

sistema
• Erro de memória no programa do 

instrumento
• Erro de transmissão de sinal
• Problema na confi guração ou calibração
• Reconfi gure e calibre totalmente o 

instrumento
Err 99 Confi gu-

ração de 
fábrica

• Defeito na EEPROM ou RAM
• Erro nos valores de fábrica
Esta mensagem de erro normalmente 
não deve aparecer, porque os dados são 
protegidos contra perda por múltiplas 
funções de segurança.
Envie o instrumento ao fornecedor para 
reparo e recalibração.



39  Mensagens e Comunicação, PROFIBUS

Interface do usuário / 
display do instrumento  

Causa  Comunicação via PROFIBUS
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Err 99 x Erro na configu-
ração de fábrica

1 00001xx Falha ERR SYSTEM x

Err 98 x Problema nos 
dados de confi-
guração,
GainCheck

2 00001xx Falha ERR 
PARAMETERS

x

Err 98 x Erro de memória 
(RAM, ROM, 
EPROM)

3 00001xx Falha ERR MEMORY x

Err 01 x Condutividade/
Violação da faixa 
de SAL

4 0101 01xx Falha ERR MEAS VALUE x

Err 02 x Violação da faixa 
de condutância

5 0100 0111
0100 1111

Falha ERR COND VALUE x

Err 03 x Violação da faixa 
de temperatura 
(sonda de tem-
peratura)

6 01000111
01001111

Falha ERR TEMP VALUE x

Err 33 x Sensocheck 7 01000111
01001111

Falha CHK SENSOR x

Constante 
de célula

8 010100xx Requer 
manut.

CHK SLOPE x

Calibração 9 01000111 
01001111

Checagem 
Função 

CAL RUNNING x

Configuração 10 01000111 
01001111

Checagem 
Função 

CONF 
RUNNING

x

HOLD 
(Estado do 
instrumento = 
Manutenção)

11 01000111 
01001111

Checagem 
Função 

HOLD x

HI_HI_LIM 
FB Analysis  
Cond/MΩ/SAL

12 10001110 Limite 1 
Bit 1

HI_HI_LIMIT COND 
HI_HI_LIMIT MΩ cm 
HI_HI_LIMIT SAL
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Interface do usuário /  
display do instrumento  

Causa  Comunicação via PROFIBUS
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HI_LIM 
FB Analysis   
Cond/MΩ/SAL

13 10001010 Limite 1 
Bit 2

HI_LIMIT COND 
HI_LIMIT MΩ cm 
HI_LIMIT SAL

LO_LIM 
FB Analysis  
Cond/MΩ/SAL

14 10001001 Limite 1 
Bit 3

LO_LIMIT COND 
LO_LIMIT MΩ cm 
LO_LIMIT SAL

LO_LO_LIM 
FB Analysis  
Cond/MΩ/SAL

15 10001101 Limite 1 
Bit 4

LO_LO_LIMIT COND 
LO_LO_LIMIT MΩcm 
LO_LO_LIMIT SAL

HI_HI_LIM 
FB temperature

16 10001110 Limite 2 
Bit 1

HI_HI_LIMIT TEMP

HI_LIM 
FB temperature

17 10001010 Limite 2 
Bit 2

HI_LIMIT TEMP

LO_LIM 
FB temperature

18 10001001 Limite 2 
Bit 3

LO_LIMIT TEMP

LO_LO_LIM 
FB temperature

19 10001101 Limite 2 
Bit 4

LO_LO_LIMIT TEMP

Histórico vazio 20 Checagem 
Função 

EMPTY LOGBOOK



41

Instrumento N.º p/ Pedido

Stratos PROFIBUS 2221X Cond  
para uso em áreas classificadas e seguras

 2221X Cond

Acessórios de montagem

Kit para montagem em tubo ZU 0274

Kit para montagem em painel ZU 0275

Capuz protetor ZU 0276

Sensores

Sensor de 2 eletrodos, SE 604 SE 604

Sensor de 2 eletrodos SE 630 SE 630

Sensor de 4 eletrodos SE 600 SE 600

Linha de Produtos e Acessórios

!  ADVERTÊNCIA
Instrumentos que tiverem sido instalados em área não classificada devem ser subme-
tidos a uma série de testes profissionais antes de serem usados em área classificada.
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Especificações gerais

Fabricante / ID Knick Elektronische Messgeräte GmbH / KNIC

Modelo Stratos PROFIBUS 2221X Cond

Ident. (ID) 7533

Aplicação Medição de condutividade e temperatura

Entrada

Variável de processo Entrada Cond
Sensores de 
2/4 eletrodos

Faixas de medição Condutividade 0,2 μS·c... 1000 mS·c b

Faixa do display a Condutividade 0,000 ... 9,999 μS/cm

00,00 ... 99,99 μS/cm

000,0 ... 999,9 μS/cm

0,000 ... 9,999 mS/cm

00,00 ... 99,99 mS/cm

000,0 ... 999,9 mS/cm

Resistividade 0,000 ... 9,999 MΩ cm

00,00 ... 99,99 MΩ cm

000,0 ... 999,9 MΩ cm

Salinidade 0,0 ... 45,0 ‰ (0 ... 35 °C)

Temperatura Sensor de  
temperatura a

Pt100 / Pt1000 / NTC 30 kΩ / NTC 100 kΩ  
(conexão a 2 fios, ajustável)

Faixas de medição Pt100 / Pt1000 -20,0 ... +150,0 °C /  
-4 ... +302 °F

NTC 30 kΩ /  
NTC 100 kΩ

-20,0 ... +130,0 °C /  
-4 ... +266 °F

Resolução 0,1 °C / 1 °F

Compensação de 
temperaturaa

(temperatura de 
referência 25 °C) 

(LIN)  
Compensação linear

00,00 ... 19,99 %/K

(NLF) 
Compensação de temperatura não linear para 
águas naturais, norma EN 27888 (0 ... 36 °C)

(-01-) Água ultrapura c/ traços de NaCl (0 ... 120 °C)

(-02-) Água ultrapura c/ traços de HCl (0 ... 120 °C)

(-03) Água ultrapura c/ traços de NH3 (0 ... 120 °C)

a)  Configurável 
b)  c = constante de célula
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Exatidão (± 1 valor)

Valor de condutividade < 1% do valor medido + 0,4 μS·c b

Temperatura < 0,5 K (para Pt 100 ± 1 K, para NTC: temp. > 100 ˚C < 1 K)

Função monitoração

Sensor Sensocheck 
(pode ser 
desabilitado)

Detecção de polarização
Monitoração da capacitância do cabo

Calibração do sensor

Calibração Introdução da constante de célula com exibição simultânea de  
condutividade e temperatura

Ajuste da temperatura

Constante de célula admissível 0,0050 ... 1,9999 cm-1

b)  c = constante de célula

Condições de uso

Temperatura Operação -20 ... +55 °C

Transporte /  
armazenagem 

-20 ... +70 °C

Compatibilidade eletromagnética Supressão de RFI EN 61 326-1

Imunidade a interfe-
rências

EN 61 326-1

Nível de proteção Alojamento IP 65

Proteção contra explosão ATEX II 2 (1) G  Ex ia[ia Ga] IIC T4 Gb, FISCO

FM IS, Class I Div1, Group A, B, C, D T4; FISCO 
I / 1[0] / AEx ib [ia] IIC T4; FISCO 
NI / Class I Div2, Group A, B, C, D T4; NIFW

Retenção de dados Parâmetros e dados de calibração > 10 anos (EEPROM)
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Projeto

Dimensões Altura 144 mm

Largura 144 mm

Profundidade 105 mm

Peso Aprox. 1 kg

Material PBT (polibutileno tereftalato)

Cor Cinza azulado, RAL 7031 

Montagem Montagem em superfície

Montagem em tubo Tubo redondo de 40 a 60 mm de diâmetro  
ou quadrado de 30 a  45 mm de lado

Montagem em painel Recorte conforme norma IEC 61554
Selado no painel

Conexões elétricas Prensa-cabos 3 orifícios para os prensa-cabos inclusos

3 orifícios para eletroduto metálico rígido 
ou NPT 1/2" ou prensa-cabos

Display e interface do usuário

Display LCD, 7 segmentos Exibição do  
valor medido

Condutividade, temperatura

Sensoface Bom / médio / ruim

5 indicadores  
de modo

meas / cal / alarm / online / conf

LED de alarme Mensagem de erro

Faixa do display Display de 3 1/2 dígitos

Resolução automática 
(determinada pela faixa selecionada)

Operação 5 teclas meas / cal / up / right / enter\

Ferramenta de operação Descrição do instrumento (DD) implementada em 
SIMATIC PDM
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Interface

Comunicação PROFIBUS PA Comunicação digital por modulação de corrente da fonte de corrente 
Leitura de identificação do instrumento, valores medidos, status e mensagens
Leitura e gravação de parâmetros e dados de configuração

Protocolo PROFIBUS-PA (DPV1)

Conexão Via acoplador de segmentos ao PLC, PC ou DCS

Perfil Diretiva PNO: PROFIBUS-PA,  
Perfil para Instrumentos de Controle de Processo, 
Versão 3.0

Interface física IEC 61158-2 (EN 61158-2)

Faixa de endereços 1 ... 126, configuração de fábrica: 126

Tensão de alimentação Alimentação do barramento FISCO: 9 ... 17,5 V 
Barreira linear: 9 ... 24 V

Amperagem < 13,2 mA

Corrente máx. em caso 
de falha (FDE)

< 17,6 mA
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Desenho de Controle FM
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Soluções de Cloreto de Potássio, Cond. em mS/cm

Temperatura

0
5

10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0,776
0,896
1,020
1,147
1,173
1,199
1,225
1,251
1,278
1,305
1,332
1,359
1,386
1,413
1,441
1,468
1,496
1,524
1,552
1,581
1,609
1,638
1,667
1,696

7,15
8,22
9,33

10,48
10,72
10,95
11,19
11,43
11,67
11,91
12,15
12,39
12,64
12,88
13,13
13,37
13,62
13,87
14,12
14,37
14,62
14,88
15,13
15,39
15,64

65,41
74,14
83,19
92,52
94,41
96,31
98,22

100,14
102,07
104,00
105,94
107,89
109,84
111,80
113,77
115,74

1)  Fonte de dados: K. H. Hellwege (Editor), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., volu-
me 2, part. volume 6

[˚C] 0,01 mol/l 0,1 mol/l 1 mol/l

Concentração 1)
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Soluções de cloreto de sódio, Condutividade em mS/cm

1) Fonte de dados: Soluções de teste calculadas de acordo com a norma DIN IEC 746-3
2)  Fonte de dados: K. H. Hellwege (Editor), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ...,  

volume 2, part. volume 6

[˚C] 0,01 mol/l 1) 0,1 mol/l 1) Saturada 2)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

134,5
138,6
142,7
146,9
151,2
155,5
159,9
164,3
168,8
173,4
177,9
182,6
187,2
191,9
196,7
201,5
206,3
211,2
216,1
221,0
226,0
231,0
236,1
241,1
246,2
251,3
256,5
261,6
266,9
272,1
277,4
282,7
288,0
293,3
298,7
304,1
309,5

5,786
5,965
6,145
6,327
6,510
6,695
6,881
7,068
7,257
7,447
7,638
7,831
8,025
8,221
8,418
8,617
8,816
9,018
9,221
9,425
9,631
9,838

10,047
10,258
10,469
10,683
10,898
11,114
11,332
11,552
11,773
11,995
12,220
12,445
12,673
12,902
13,132

0,631
0,651
0,671
0,692
0,712
0,733
0,754
0,775
0,796
0,818
0,839
0,861
0,883
0,905
0,927
0,950
0,972
0,995
1,018
1,041
1,064
1,087
1,111
1,135
1,159
1,183
1,207
1,232
1,256
1,281
1,306
1,331
1,357
1,382
1,408
1,434
1,460

Temperatura Concentração
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Sensor de 2 eletrodos
Sensor de condutividade com dois eletrodos.  
Para medição de valores baixos de condutividade.

Sensor de 4 eletrodos
Sensor de condutividade com quatro eletrodos (2 p/ corrente e 2 p/ tensão).  
Para medição de valores altos de condutividade.

Condutância
Condutância G [S] = 1 / R [Ω]

Condutividade 
Condutividade κ [S/cm] = G [S] · c [1/cm]

Sensor de condutividade
Pode-se usar sensores de 2 ou 4 eletrodos. A constante de célula do sensor em uso 
precisa ser introduzida ou determinada usando uma solução de calibração e levando-
-se em conta a temperatura. Dispomos de um modelo especial (Stratos Profibus Con-
dI) para sensores toroidais.

Modelo FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept)
Permite a conexão de vários instrumentos a uma linha de barramento comum e defi-
ne os valores limite para os parâmetros dos instrumentos e dos cabos. Para esse mo-
delo considera-se que apenas um instrumento "ativo" (a alimentação) seja conectado 
ao barramento. Todos os outros instrumentos são "passivos" com relação à alimenta-
ção do barramento. Dentro dos limites definidos, as características da linha não têm 
influência sobre a segurança intrínseca.

Arquivo GSD (device database file)
Contém as características de comunicação dos instrumentos escravos. 
Durante o comissionamento ele é carregado no sistema de controle de processo.
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PROFIBUS-DP (periféricos descentralizados)
Especificação normalizada (EN 50 170) de sistema fieldbus aberto para sinais binários 
e analógicos de sensores e atuadores. Projetado para troca de dados entre instrumen-
tos em alta velocidade.

PROFIBUS-PA (automação de processo)
Padrão fieldbus aberto para automação de processo. Utiliza a tecnologia de transmis-
são definida pela norma IEC 61158-2 (EN 61158-2), aprovada para operação intrinse-
camente segura em áreas classificadas e, ao mesmo tempo, permite que os instru-
mentos sejam alimentados através do barramento.

SIMATIC-PDM
Ferramenta desenvolvida pela Siemens para projeto, configuração, comissionamento 
e diagnósticos de analisadores inteligentes de processo. A descrição de instrumento 
(DD) do Stratos é implementada no SIMATIC-PDM.

Coeficiente de temperatura
Com a compensação de temperatura ativada, o valor medido é calculado para a tem-
peratura de referência usando o coeficiente de temperatura. 

Compensação de temperatura
Calcula o valor de condutividade medido para uma temperatura de referência. 

Glossário
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