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1 Informações Básicas

NOTA
Estas instruções de instalação NÃO mostram 
• como operar a sonda retrátil
•  como controlar os programas através do sistema de análise de processo Protos 3400(X).

Os manuais das sondas retráteis e do sistema modular de análise de processo Protos 3400(X) 
estão disponíveis para download no site www.knick.de.

Marcas Registradas
As seguintes marcas registradas são usadas neste manual sem a respectiva indicação: 

CalCheck®, Calimatic®, Ceramat®, Protos®, Sensocheck®, Sensoface®, SensoGate®, Unical®, Uniclean®, 
VariPower® 
são marcas registradas da Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Alemanha

 
é marca registrada da Mettler-Toledo AG

Devolução de Produtos em Garantia
Antes de devolver um instrumento defeituoso, entre em contato com nossa assistência técnica. Envie o 
instrumento limpo para o endereço que lhe for informado. Se o instrumento tiver tido contato com fluido 
de processo, ele terá que ser descontaminado/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 eletroeletrônicos”.
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2 Sinopse

O Uniclean 900(X) é um controlador eletropneumático para medição de pH e 
limpeza totalmente automatizadas.
O instrumento é modular e com funções estruturadas. O alojamento contém 
o controlador eletrônico, os filtros e as válvulas. Há um adaptador de fluidos 
externo para solução de limpeza. 

O fabricante oferece os seguintes componentes que formam um sistema de 
análise de processo otimamente casado e totalmente automatizado:
• Protos 3400(X) Sistema modular de análise de processo
• Uniclean 900(X) Controlador de sondas retráteis
• Ceramat WA 15…/16… Sonda retrátil com vedação cerâmica no processo
• SensoGate WA 13… Sonda retrátil pneumática universal com design 

modular 

máx. 10 m

Para a sonda retrátil 
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Controlador Uniclean 900(X)  
para sondas retráteis

Sistema para análise de 
processo Protos 3400(X)

Sonda retrátil
p. ex. SensoGate WA 130

Adaptador de fluidos 
e bomba dosadora
(agente de limpeza)

Tubulação de fluidos
Máx. 17 m  
(Uniclean - Ceramat)

Sensor de pH

máx. 10 m
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2 Sinopse

Bomba dosadora com reservatório de solução de limpeza
A bomba (que não precisa de manutenção) fica na ”cabeça” de um reservatório 
de 3,5 litros. O funil integrado facilita o reabastecimento de solução de limpeza 
sem necessidade de remover a bomba. 

Adaptador de fluidos Reservatório com 
bomba dosadora 
integrada

Adaptador de Fluidos
Uma bomba de solução de limpeza pode ser conectada à porta do adaptador de 
fluidos como, por exemplo, para ácidos diluídos, álcalis diluídos ou solventes (ver 
tabela na pág. 70). 

Tubulação de fluidos
A tubulação de fluidos (mangueira corrugada) conecta o controlador de sonda, o 
adaptador de fluidos e a sonda retrátil. Cada fluido é alimentado à sonda retrátil 
através de um tubo separado na tubulação de fluidos. Um multiplugue com 
válvulas de retenção é conectado à sonda retrátil para impedir contaminação ou 
mistura de fluidos diferentes. 
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2 Sinopse

Funções de Monitoração
• Detecção de vazamentos (alerta sobre vazamento de água no Uniclean)
• Monitoração de ar comprimido (com chave de pressão)
• Guarda do sensor (monitorando o fluxo de ar) – apenas com Ceramat
• Monitoração de fluidos 

Monitora o valor de processo ou temperatura de cada fluido na câmara de 
calibração da sonda retrátil.  
Fluido falso ou defeito no bombeamento são reconhecidos. 

• Um sistema de monitoração de nível gera mensagens NAMUR*  
(”aviso para manutenção” e ”falha”). 

• Um ”contador de desgaste” monitora o número de movimentos da sonda  
e gera uma mensagem ao atingir um valor crítico.

Procedimentos de Medição
• Medição contínua 

Com a medição contínua, o sensor de pH permanece no fluido de processo  
e é retraído para limpeza.

• Medição de curto tempo 
(medição em intervalos, amostragem, modo amostra ... 
O sensor de pH entra somente momentaneamente no fluido de processo.  
O método é aplicado em medição de fluidos agressivos ou fluidos de pro-
cesso termicamente exigentes que requeiram tempos curtos de medição e 
longos períodos de repouso.

Conexão ao controle de processo / avaliação do processo
O controlador de sonda Uniclean 900(X) pode ser conectado a um sistema de 
controle superordenado, um CLP (controlador lógico programável) ou  
DCS (sistema de controle digital).

NOTA

Observe a resistência química dos materiais em contato com o processo do 
adaptador de fluidos, da tubulação de fluidos e da bomba. Se tiver que usar 
agentes de limpeza agressivos, poderá instalar um de nossos adaptadores 
para fluidos adicionais (ZU 0654, ZU 0655) para sondas retráteis da Série 
Ceramat. A SensoGate WA 130(H) possui um opcional apropriado (tubulação 
de fluidos em PEEK com conexão integrada para fluido adicional).

* Associação de usuários internacionais de tecnologia de automação em indústrias de processo
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3 Aplicação

Com o controlador de sonda Uniclean 900(X) pode-se efetuar medição de pH, 
enxágue e limpeza de maneira totalmente automatizada.

O Uniclean 900X é aprovado para operação em áreas classificadas.

O alojamento robusto (IP65) pode ser montado em superfície ou tubo. 
A versão com alojamento higiênico de aço inoxidável polido pode ser usada nas 
áreas de biotecnologia, processamento de alimentos e na indústria farmacêutica.  
A versão com alojamento de aço revestido – extremamente resistente a corrosão 
– é para aplicação em indústrias químicas, engenharia ambiental, tratamento de 
água e esgoto e usinas de energia.

O Uniclean 900(X) avalia os sinais pneumáticos e elétricos de retorno das sondas 
retráteis para checagem. Não aceita chaves fim-de-curso indutivas. 
O agente de limpeza é bombeado por uma bomba antidesgaste e livre de 
manutenção com vida útil muito longa. Cada fluido é alimentado à sonda 
retrátil através de um tubo separado. Um multiplugue com válvulas de retenção 
é conectado à sonda retrátil para impedir contaminação ou mistura de fluidos 
diferentes. 

Recomendamos usar o Uniclean 900(X) em combinação com o sistema de aná-
lise de processo Protos 3400(X) e uma sonda retrátil Ceramat ou SensoGate.  Essa 
combinação possibilita a monitoração ideal de fluidos (pH e temperatura) e tam-
bém um rastreamento conforme especificado em FDA 21 CFR Parte 11 (Trilha de 
Auditoria). Com o sistema de análise de processo Protos 3400(X), os programas 
de calibração e limpeza podem ser facilmente adaptados ao processo. 

NOTA
Operação sem Congelamento
O Uniclean 900(X) só deve ser usado em ambientes sem congelamento. 
Se necessário, instale-o em gabinete de proteção com conexões de fluido 
aquecíveis (acessórios disponíveis).
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3 Aplicação

NOTA
Rede de água potável
Observe os requisitos gerais dos equipamentos de proteção para evitar polui-
ção da água potável (EN 1717) durante a captação.
Recomendamos a instalação de uma válvula de retenção no tubo de abaste-
cimento de água para o Uniclean para evitar que a água potável seja poluída.  
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4 Segurança

Uso em Áreas Classificadas
O controlador de sonda Uniclean 900X é um instrumento para operação nas 
condições ambientais e aplicações especificadas neste manual (ver ”Aplicação”, 
pág. 8 e ”Especificações”, pág. 60). 

O Uniclean 900X pode ser aberto durante a operação.

NOTA
Neste manual  NÃO há instruções sobre  
• como operar a sonda retrátil
•  como controlar os programas através do sistema de análise de processo 

Protos 3400(X).
Os manuais das sondas retráteis e do sistema modular de análise de processo 
Protos 3400(X) estão disponíveis gratuitamente para download no site do 
fabricante (www.knick.de).

!  ATENÇÃO
Alimentação Elétrica
O Uniclean 900(X) deve ser alimentado preferencialmente através do Protos 
3400(X). Não deixe de observar as informações sobre segurança no manual do 
usuário da unidade básica do Protos 3400(X).
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4 Segurança

!  ADVERTÊNCIA!
Uso em Áreas Classificadas
• Observe todas as leis e normas aplicáveis a instalações de equipamen-

tos elétricos em áreas classificadas. A título de orientação, consulte: 
IEC 6007914, diretivas 2014/34/EU e 1999/92/EC (ATEX), NFPA 70 (NEC), 
ANSI/ISA-RP12.06.01.

• Considere as influências de umidade, temperatura ambiente, produtos quí-
micos e corrosão. Se as especificações no manual não forem suficientes para 
avaliar a segurança da operação (como, por exemplo, quando sua aplicação 
específica não for descrita), entre em contato com o fabricante para saber se  
a aplicação é possível e segura. É preciso observar as condições ambientais 
e as faixas de temperatura e pressão especificadas para que o instrumento 
possa funcionar com segurança.

• Em área com poeira explosiva, é preciso instalar o reservatório de líquidos 
de limpeza de uma forma que não haja risco de explosão devido a descar-
gas eletrostáticas. Por exemplo, o reservatório precisa ser instalado dentro 
de uma caixa ou gabinete eletrostaticamente condutor aterrada/o ou ser 
revestido de material eletrostaticamente condutor aterrado.

• É preciso instalar a tubulação de fluidos numa área eletrostaticamente 
protegida ou revesti-la com material eletrostaticamente condutor aterrado.

• Para evitar descargas eletrostáticas, limpe as faces da tubulação de fluidos 
e do adaptador de fluidos inclusive os reservatórios soluções de limpeza 
usando apenas um pano úmido.

Para mais informações, consulte a publicação CENELEC PD CLC/TR 60079-32-1 
para evitar o risco de ignição causada por descargas eletrostáticas e a norma 
EN 60079-14, Atmosferas Explosivas - Parte 14: ”Projeto, seleção e execução de 
instalações elétricas”.
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Uniclean 900(X) Unidade básica com suportes de montagem para superfí-
cie (montada)
Tubulação de fluidos (mangueira corrugada) com porca 
castelo e chave gancho
Adaptador de fluidos (para bomba dosadora)
Bomba dosadora
Jogo de cabos, consistindo em:
• 1 cabo de conexão para a unidade básica Protos 
• 1 cabo de conexão para unidade básica – adaptador de 

fluidos (com plugue) 
Manual de instalação do Uniclean 900(X)
Uniclean 900X:
Declaração de Conformidade UE
Desenhos de Controle (Control Drawings)

5 Conteúdo na Embalagem

Verificação dos Itens Recebidos
Use a tabela seguinte para checar os itens recebidos:  
(listados aqui: configuração máxima)
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N.º p/ Pedido

Unidade básica Uniclean 900 /

Proteção contra explosão Para área classificada, Zona 1
Sem

 

Alojamento Aço revestido
Aço inoxidável polido

 

Tubulação de fluidos 
(só função enxágue)

5 m (material da gaxeta: FKM)
10 m (material da gaxeta: FKM)
15 m (material da gaxeta: FKM)

 
 

 
 

 
 

Tubulação de fluidos 
(enxágue com água  
e solução de limpeza)

5 m (material da gaxeta: FKM)
10 m (material da gaxeta: FKM)
14 m (material da gaxeta: FKM)
17 m (material da gaxeta: FKM)

 
 
 

5 m (material da gaxeta: EPDM)
10 m (material da gaxeta: EPDM)
14 m (material da gaxeta: EPDM)
17 m (material da gaxeta: EPDM)

 
 
 

Interface de fluidos Com (para sondas convencionais)
Sem (para WA 130, WA 150, WA 154, WA 160)

 

Adaptador de fluidos  
com porta 

Com (material da gaxeta: FKM)
Com (material da gaxeta: EPDM)
Sem

 
 

Porta de fluidos Bomba dosadora c/ reserv. de 3,5 litros vazio (EPDM)
Bomba dosadora c/ reserv. de 3,5 litros vazio (FKM)
Sem

 
 

Kit para ar de purga 
suplementar 

Com
Sem

 

Kit de válvula externa 
suplementar  

válvula externa
Sem

 

Modelo especial Sem

Gabinete de proteção Vários modelos, 
aquecidos ou não, 
também para aplicação em áreas classificadas. 
Entre em contato conosco.

6 Linha de Produtos



14

6 Linha de Produtos
Acessórios, Peças Sobressalentes

Acessórios para Uniclean 900(X) N.º p/ Pedido

Kit de montagem em tubo para Uniclean 900(X) ZU 0601

Kit de montagem em tubo para adaptador de fluidos ZU 0606

Kit de conexão para Uniclean 900(X) (água e ar) ZU 0656 

Comissionamento do Uniclean 900(X)
O comissionamento (preparação para operação) abrange os seguintes passos.
– Conexão de mangueiras e cabos e comissionamento do sistema Uniclean 900(X)
– Treinamento de operadores
Antes da chegada de nosso engenheiro, o cliente precisa preparar o seguinte:
–  Montagem do Protos 3400(X), do Uniclean 900(X) e da sonda retrátil.  

(Observar o comprimento máximo da mangueira de conexão entre o Uniclean 900(X) e a sonda retrátil.)
–  Fornecimento de energia: Dutos e calhas para cabos precisam estar presentes. 

A energia auxiliar para o Protos 3400(X) precisa ser pré-instalada com 2 fios de 1,5 mm.
–  Suprimento de ar: Mangueira com niple para rosca fêmea G 1/4”, diâmetro nominal da mangueira > d = 6.  

Suprimento de água: Mangueira com niple para rosca fêmea G 1/4” ou rosca macha G 3/4”,  
diâmetro nominal da mangueira > d = 6.

ZU 0649

Bomba química (requer kit de válvula externa suplementar) ZU 0741 

Válvula de retenção RV01

Peças Sobressalentes e Peças de Retrofit para Uniclean 900(X) N.º p/ Pedido

Tubulação de fluidos, enxágue, 5 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue, 5 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0572/1 
ZU 0572/2

Tubulação de fluidos, enxágue, 10 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue, 10 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0573/1 
ZU 0573/2

Tubulação de fluidos, enxágue, 15 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue, 15 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0652/1 
ZU 0652/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 5 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 5 m (gaxetas de FKM), esferas de aço em vez de esferas de vidro*
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 5 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0574/1 
ZU 0574/1S 
ZU 0574/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 10 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 10 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0575/1 
ZU 0575/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 14 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 14 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0932/1 
ZU 0932/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 17 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 17 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0653/1 
ZU 0653/2

Interface de fluidos para sondas convencionais ZU 0576

Bomba dosadora (PP, FKM) com reservatório de 3,5 litros vazio
Bomba dosadora (PP, EPDM) com reservatório de 3,5 litros vazio
Bomba dosadora (PP, EPDM) com reservatório de 3,5 litros vazio, esferas de aço em vez de esferas de vidro*

ZU 0580/1 
ZU 0580/2 
ZU 0580/2S

Bomba dosadora (PP, FKM) com reservatório de 3,5 litros vazio, Ex
Bomba dosadora (PP, EPDM) com reservatório de 3,5 litros vazio, Ex

ZU 0580 X/1 
ZU 0580 X/2

* Incluso na versão especial -001 
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6 Linha de Produtos
Peças Sobressalentes, Peças de Serviço

Acessórios para Uniclean 900(X) N.º p/ Pedido

Kit de montagem em tubo para Uniclean 900(X) ZU 0601

Kit de montagem em tubo para adaptador de fluidos ZU 0606

Kit de conexão para Uniclean 900(X) (água e ar) ZU 0656 

Comissionamento do Uniclean 900(X)
O comissionamento (preparação para operação) abrange os seguintes passos.
– Conexão de mangueiras e cabos e comissionamento do sistema Uniclean 900(X)
– Treinamento de operadores
Antes da chegada de nosso engenheiro, o cliente precisa preparar o seguinte:
–  Montagem do Protos 3400(X), do Uniclean 900(X) e da sonda retrátil.  

(Observar o comprimento máximo da mangueira de conexão entre o Uniclean 900(X) e a sonda retrátil.)
–  Fornecimento de energia: Dutos e calhas para cabos precisam estar presentes. 

A energia auxiliar para o Protos 3400(X) precisa ser pré-instalada com 2 fios de 1,5 mm.
–  Suprimento de ar: Mangueira com niple para rosca fêmea G 1/4”, diâmetro nominal da mangueira > d = 6.  

Suprimento de água: Mangueira com niple para rosca fêmea G 1/4” ou rosca macha G 3/4”,  
diâmetro nominal da mangueira > d = 6.

ZU 0649

Bomba química (requer kit de válvula externa suplementar) ZU 0741 

Válvula de retenção RV01

Peças Sobressalentes e Peças de Retrofit para Uniclean 900(X) N.º p/ Pedido

Tubulação de fluidos, enxágue, 5 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue, 5 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0572/1 
ZU 0572/2

Tubulação de fluidos, enxágue, 10 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue, 10 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0573/1 
ZU 0573/2

Tubulação de fluidos, enxágue, 15 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue, 15 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0652/1 
ZU 0652/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 5 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 5 m (gaxetas de FKM), esferas de aço em vez de esferas de vidro*
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 5 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0574/1 
ZU 0574/1S 
ZU 0574/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 10 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 10 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0575/1 
ZU 0575/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 14 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 14 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0932/1 
ZU 0932/2

Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 17 m (gaxetas de FKM)
Tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 17 m (gaxetas de EPDM)

ZU 0653/1 
ZU 0653/2

Interface de fluidos para sondas convencionais ZU 0576

Bomba dosadora (PP, FKM) com reservatório de 3,5 litros vazio
Bomba dosadora (PP, EPDM) com reservatório de 3,5 litros vazio
Bomba dosadora (PP, EPDM) com reservatório de 3,5 litros vazio, esferas de aço em vez de esferas de vidro*

ZU 0580/1 
ZU 0580/2 
ZU 0580/2S

Bomba dosadora (PP, FKM) com reservatório de 3,5 litros vazio, Ex
Bomba dosadora (PP, EPDM) com reservatório de 3,5 litros vazio, Ex

ZU 0580 X/1 
ZU 0580 X/2

* Incluso na versão especial -001 

Peças Sobressalentes e Peças de Retrofit para Uniclean 900(X) (continuação) N.º p/ Pedido

Kit de ar de purga suplementar
Kit Aux 2 Suplementar

ZU 0587 
ZU 0588

Adaptador de fluidos (gaxetas de FKM)
Adaptador de fluidos (gaxetas de EPDM)

ZU 0715/1 
ZU 0715/2

Adaptador de fluidos, Ex (gaxetas de FKM)
Adaptador de fluidos, Ex (gaxetas de EPDM)

ZU 0715 X/1 
ZU 0715 X/2

Peças de Serviço para Uniclean 900(X) N.º p/ Pedido

Chave de pressão, ar
Chave de pressão, água

ZU 0632 
ZU 0633

Válvula da sonda, completa
Válvula de água

ZU 0634 
ZU 0714

Guarda do sensor, completa ZU 0644

Válvula de purga de ar, completa
Válvula Aux 2, completa
Piezoválvula para bloco de válvulas

ZU 0636 
ZU 0637 
ZU 0638

Gaxeta para porta no adaptador de fluidos (EPDM) ZU 0639

Inserto de filtro (5 … 10 µm) ZU 0640

Alojamento de filtro sobressalente ZU 0641

Módulo de eletrônica, testado e encapsulado
Módulo de eletrônica, testado e encapsulado, Ex

ZU 0716 
ZU 0716 X

Jogo de peças pequenas (vários parafusos, molas, etc.) ZU 0643

Jogo de serviço multiplugue, gaxetas de FKM
Jogo de serviço multiplugue, gaxetas de EPDM

ZU 0812/1 
ZU 0812/2

Chave palheta (reed), curta (peça de serviço para multiplugue) ZU 0813/1
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7 Lista de Controle para Instalação
Protos 3400(X) • Uniclean 900(X) • Sonda Retrátil

Protos 3400(X)
Alimentação correta?

Protos 3400(X) - Uniclean 900(X)
• Superfície/tubo de montagem (inclusive esquema de furação)  

para o Protos 3400(X) (ver manual do Protos)
• Superfície de montagem (inclusive esquema de furação)  

para o Uniclean 900(X) (ver pág. 18 e seguintes)
• Superfície de montagem (inclusive esquema de furação)  

para o adaptador de fluidos (ver pág. 21)
• Folgas de montagem admissíveis conforme especificações (ver pág. 17)

Uniclean 900(X)
• Conexão de ar comprimido flexível para rosca fêmea G 1/4”  

(por exemplo: acessório ZU 0656) 
• Ar comprimido 0,4 ... 1,0 MPa, sem óleo e condensado
• Conexão de água de enxágue flexível com rosca fêmea G 1/4” ou união 3/4” 

(por exemplo, acessório ZU 0656)
• Água de enxágue 0,2 ... 0,6 MPa, 5 ... 65 ºC, filtrada a 100 µm

Sondas Retráteis

SensoGate ou Ceramat
• Verifique se a adaptação do processo corresponde ao pedido feito  

(comparar código do produto)
• Posição de instalação e folga acima do flange de conexão de acordo com a 

documentação da sonda retrátil.

!  ATENÇÃO
Operar a sonda retrátil somente com um sensor instalado!
Se o sensor for removido, ele terá que ser substituído por um sensor falso!
SensoGate WA 130(X)
Coloque o anel SensoLock na posição ”lock” para evitar que a sonda pene-
tre acidentalmente no processo. Isso só é possível com a sonda na posição 
”Service” (ver manual da SensoGate).
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8 Montagem
Arranjo de Componentes Sem Gabinete de Proteção (Acessório):  
Distâncias e Alturas Admissíveis 

!  ATENÇÃO
Local de montagem
O local de montagem precisa ter resistência mecânica suficiente e estar livre de 
vibrações. 
Temperatura ambiente
Não deixe de observar a temperatura ambiente admissível (ver Especificações no 
respectivo manual). Ela nunca deverá descer abaixo de +5 ºC. 
Luz solar direta
Ao instalar em área descoberta, deve-se tomar cuidados especiais.  
A luz solar direta pode causar um aumento inadmissível de temperatura. 
Distâncias de montagem
Os cabos são pré-montados e cortados nas devidas medidas.  
Não deixe de observar as distâncias de montagem corretas.
A tubulação de fluidos (mangueira corrugada) pode ser usada para checar as distân-
cias de montagem.

295

20
0

80
0

70
0

± 
25

0
± 

25
0

90

máx. 300
(esquerda/direita)

Uniclean 900(X)

Adaptador de fluidos

4 x Ø 6,4

2 x Ø 8,5 Comprimentos dos cabos:
Uniclean - Protos 3400(X): 10 m
Uniclean - Sonda retrátil:  5, 10, 14, 15 ou 17 m

Altura das bombas:   máx. 10 m

Dimensões em milímetros
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8 Montagem
Montagem em Superfície

Tubulação de fluidos
Conexão com a sonda retrátil (p. ex. Ceramat WA 150) e adaptador de fluidos

295

10626

6,4

200
Ø 6,5

20
0

31
0

310

Prensa-cabos 
M20 x 1.5

Terminal de equaliza-
ção de potencial (”PA”)

Tubulação  
de fluidosConexão de 

ar G 1/4 ”

Filtro 
de ar

Conexão  
de água 
G 1/4”  
ou G 3/4”

Conexão 
de água

Filtro de ar

Dimensões em milímetros
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8 Montagem
Montagem em Tubo

Tubulação de fluidos
Conexão com a sonda retrátil (p. ex. Ceramat WA 150) e adaptador de fluidos

200

20
0

31
0

310

Prensa-cabos 
M20 x 1.5

Terminal de equaliza-
ção de potencial (”PA”)

Tubulação  
de fluidos

Conexão de ar 
G 1/4 ”

Filtro de ar

Conexão  
de água 
G 1/4”  
ou G 3/4”

Conexão  
de água

Filtro de ar

20
0

23

72
92

Ø Tubo transversal ou longitudinal 
de 30 … 65 mm 

Parafusos sextavados  
M6 x 10 (4 x) 
Arruelas M6 (4 x)

Porcas de acabamento  
M6 (4 x) 

Hastes roscadas 
M6 x 110 (4 x)

Arruelas M6 (4 x)   
Porcas sextavadas 
M6 x 10 (4 x) 

Dimensões em milímetros
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8 Montagem
Montagem em Tubo

Diâmetro do tubo: 30 … 65 mm

Dimensões em milímetros
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8 Montagem
Adaptador de Fluidos com Bomba Dosadora

8,5
35

0

90
15

30
0

180

Ø 16 (cabeça do parafuso)

Dimensões em milímetros
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Fixação da Tubulação de Fluidos ao Adaptador de Fluidos 
1. Com cuidado, encaixe o conector da tubulação de fluidos no adaptador de 

fluidos com o lado plano voltado para a parede (ou tubo). 
2. Aperte os 2 parafusos de fixação (PZ-3). (Ver também a pág. 24.)

A tubulação de fluidos 
é plugada e parafusada 
por baixo.

Adaptador de fluidos

Uniclean 900

8 Montagem

NOTA

• Se a mangueira da tubulação de fluidos for torcida fortemente, solte a cone-
xão na unidade básica e reaperte-a na orientação correta usando a chave 
especial fornecida.

• Não deixe de observar a resistência química dos materiais em contato com 
o processo do adaptador de fluidos, da tubulação de fluidos e da bomba. 
Quando tiver que usar vapor quente ou agentes de limpeza agressivos, 
poderá instalar um de nossos adaptadores para fluidos adicionais (ZU 0654, 
ZU 0655) para sondas retráteis Ceramat. A SensoGate WA 130(H) possui um 
opcional apropriado (tubulação de fluidos em PEEK com conexão integrada 
para fluido adicional).
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8.1 Adaptador de Fluidos e Bomba Dosadora

O Protos reconhece e monitora automaticamente os equipamentos nas portas 
do adaptador de fluidos.

Suporte de montagem  
do adaptador de fluidos

Porta

Bomba dosadora

Essa porta permite a conexão de uma bomba para enxágue ou agente de lim-
peza. É projetada para trabalho com fluidos agressivos (ácidos diluídos, álcalis 
diluídos, solventes – ver tabela na pág. 70).

Vista superior do adaptador de fluidos. 
As bombas dosadoras são simplesmente encaixadas e fixadas com parafusos.

NOTA
Na fábrica, a porta do adaptador de fluidos é fechada com tampas cegas.   
Quando a bomba de solução de limpeza for instalada, a tampa cega poderá ser colo-
cada nos pinos de fixação ao lado do adaptador de fluidos.
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8.1 Adaptador de Fluidos e Bomba Dosadora

Soquete SUB-D
(sinais de controle e mensagens)

Suprimento de ar comprimido

Válvula de alívio de pressão  
p/ fluido (solução de limpeza)

Parafusos de montagem

Cabeça da bomba  
com tampa e funil

Reservatório
(3,5 litros)

Nível máx. de enchimento 
3,5 litros

Fixação da Tubulação de fluidos ao Adaptador de Fluidos
1. Com cuidado encaixe o conector da tubulação de fluidos no adaptador de 

fluidos com o lado plano voltado para a parede (ou tubo).
2. Em seguida aperte os 2 parafusos (PZ-3).

A tubulação de fluidos é encaixada 
e parafusada por baixo.

Adaptador de fluidos

Tubulação de fluidos

Bomba Dosadora: Conectores para Sinais de Controle e Fluidos

Pontos para guardar tam-
pas cegas não usadas 
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Monitoração de nível
Remover o anel de vedação para limpeza.  
A boia pode ser removida (puxando).
NOTA: 
Observar a marca na boia! 
Lado superior =  

8.1 Adaptador de Fluidos e Bomba Dosadora
Descrição da Bomba Dosadora

A bomba dosadora é do tipo fole, antidesgaste, sem selos dinâmicos e livre de 
manutenção; possui uma válvula pneumática integrada e um mecanismo de 
monitoração de nível. Se necessário, o reservatório pode ser removido (des-
rosqueado) da cabeça da bomba para limpeza. As válvulas de retenção podem 
também ser removidas para limpeza.

Válvula de sucção
A esfera, a mola e o anel de vedação ficam 
atrás de uma porca sextavada de 17 mm.  
(Tome cuidado ao desrosquear!)

Bocal de sucção

Válvula de alívio de pressão
A válvula completa pode ser removida 
com um chave de boca de 8 mm.

Cabeça da bomba
O reservatório é simplesmente desros-
queado da cabeça da bomba, que perma-
nece conectada ao adaptador de fluidos.

Tampa
Para acessar o funil basta abrir a tampa.
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8.1 Adaptador de Fluidos e Bomba Dosadora
Listas de Materiais

Componente Material
Tampa cega PP-GF (sem contato com processo)
Selo moldado EPDM (Gaxeta de FKM fornecida com bomba de FKM)

Alojamento PP-H
Gaxeta para tubulação  
de fluidos

FKM / EPDM *

Lista de Materiais para Bomba Dosadora

Componente Material
Tampa da bomba FKM / EPDM *
Membrana da bomba FKM / EPDM *
Alojamento da bomba PP-GF
Cabeça da bomba PP-GF
Boia PP
Tubo da boia PVDF
Reservatório PE-HD

Válvulas de retenção
 Esfera Vidro

 Mola Hastelloy
 Gaxeta FKM / EPDM *

* Dependendo do modelo:
 Modelo … /1: FKM
 Modelo … /2: EPDM

Lista de Materiais para Adaptador de Fluidos 
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8.2 Tubulação de Fluidos
Versões, Montagem

A tubulação de fluidos é disponível nas medidas de 5, 10, 14, 15 ou 17 m.  
É uma mangueira corrugada de 30 mm de diâmetro com reforço metálico.  
Pode ser fornecida também com comprimentos especiais (também aquecida ou 
com dutos para parede).
Há 2 versões básicas:
• para ”só enxágue” (sem derivação para adaptador de fluidos)
• para ”limpeza” com derivação para adaptador de fluidos 

Conexões
As conexões para o adaptador de fluidos e a sonda retrátil são do tipo encaixe e 
fixadas mecanicamente por parafusos. Cada fluido é alimentado à sonda retrátil 
através de um tubo separado na tubulação de fluidos. Válvulas de retenção no 
multiplugue minimizam a contaminação e impedem a mistura de fluidos

Multiplugue para 
conectar a sonda retrátil

Conexão ao adaptador de 
fluidos (omitida na versão 
”só enxágue”)

Conexão ao 
Uniclean 900(X)

Conexão ao Uniclean 900(X)
Parafuse a mangueira corrugada à peça de união do Uniclean 900(X). Pode-se 
passar facilmente os diferentes tubos de fluidos pelas fendas da porca de fixação. 
Com os diferentes comprimentos e diâmetros, os tubos podem ser convenien-
temente instalados aos pontos de conexão. Ver código de cores na pág. 28.

Conexão ao Adaptador de Fluidos
Encaixe esse conector no adaptador de fluidos e fixe com os parafusos. 
O adaptador de fluidos possui 3 conexões para fluidos e uma conexão para ar 
comprimido. 

Multiplugue para Conexão à Sonda Retrátil
Encaixe esse conector na sonda retrátil e fixe com os parafusos (PZ-2), ver manual 
da sonda. O multiplugue inclui tubos para fluidos (5x, todos com válvulas de 
retenção), controle de fim de curso e suprimento de ar comprimido.



28

8.2 Tubulação de Fluidos
Lista de Materiais 

Lista de Materiais para Tubulação de Fluidos, Função Limpeza e Enxágue
(cinza: omitido para tubulação de fluidos com ”função enxágue”)

Tubulação de fluidos Tubos Diâm. 
externo

Material Cor

Ar comprimido da sonda 2 6,8 mm PA Verde
Água de enxágue,  
Ar de purga  
(com função enxágue)

2 6 mm FEP Transparente

Agente de limpeza 1 6 mm FEP Transparente
Suprimento de ar para o 
adaptador de fluidos

1 6 mm FEP Transparente, 
marcação 
vermelha

Peça de união Uniclean 1.4571
Mangueira corrugada, diâm. 30 mm PVC e metal 
Terminação da mangueira na sonda, diâm. 28 mm EPDM
Manifold da mangueira PP-H
Peça de união do adaptador de fluidos PP-H
Multiplugue PEEK

Válvula de retenção do multiplugue Material
Esfera 5 (com função enxágue: 2) Vidro**
Mola 5 (com função enxágue: 2) Hastelloy (2.4610)
Gaxetas FKM / EPDM*

* Dependendo do modelo:
 Modelo … /1: FKM
 Modelo … /2: EPDM
** Possibilidade de outros materiais (opcional)
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Conexão do Suprimento de Ar Comprimido
O Uniclean 900(X) é operado com ar externo sob pressão de (4)* ... 10 bares.
Ajuste o regulador de pressão para que a pressão de operação da sonda retrá-
til seja mantida entre 4 e 7 bares. O ar não pode conter condensado e óleo.  
O consumo máximo de ar durante a ativação da sonda é de 300 litros/minuto.  
O conector do suprimento de ar comprimido fica atrás do filtro/coletor de água, 
tem rosca fêmea G 1/4” e aceita tubos com diâmetro interno de 6 mm (de prefe-
rência flexíveis). Recomendamos usar o kit de conexão ZU 0656.

*  Requer um pequeno aumento de pressão em caso de alta pressão no processo 
ou fluido de processo difícil.

Conexão do Suprimento de Água
O Uniclean 900(X) é operado com uma pressão de água de 2 ... 6 bares.
Água filtrada a 100 µm, temperatura 5 … 65 °C.
O conector do suprimento de água tem rosca fêmea de 1/4” e rosca macha de 
3/4” (com porca de união) para tubo flexível de 1/2” preferencialmente.
Na fábrica, o conector vem com a identificação ”Wasser/Water”. 
Recomendamos usar o kit de conexão ZU 0656 para proteção contra golpe de 
aríete. Recomendamos também o uso da válvula de retenção RV01.

8.3 Suprimento de Fluidos: Uniclean 900(X)
Ar Comprimido, Água, Ar de Purga, Fluidos Auxiliares

!  ATENÇÃO
Sistema Pneumático
Se entrar água no sistema pneumático, a operação do instrumento terá que 
ser interrompida imediatamente.  
Entre em contato com a assistência técnica.

NOTA
Rede de Água Potável
Observe os requisitos gerais dos equipamentos de proteção para evitar polui-
ção da água potável (EN 1717) durante a captação.
Recomendamos a instalação de uma válvula de retenção na entrada de água 
para o Uniclean para evitar que a água potável seja poluída.  
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8.3 Suprimento de Fluidos ao Uniclean 900(X)
Arranjo de Elementos Funcionais

Tubulação de fluidos
Fixe a tubulação de fluidos usando a 
chave especial (fornecida com o ins-
trumento, figura abaixo).  
Os diferentes tubos de fluidos podem 
ser direcionados facilmente através 
das fendas na porca de fixação.

Tubo flexível, Ø 6 mm, transp.

Sonda retrátil
(contr. de acionam. da sonda)

Água

Ar de purga  
Aux 1 (Opcional)

Aux 2 (Opcional)

Manômetro  
de água

Filtro

Coletor de água

Regulador de 
pressão do ar

Manômetro 
de ar
(4 … 7 bares)

Tubo flexível, Ø 6 mm, verde

Tubo flexível, Ø 8 mm, verde

Tubo flexível, Ø 6 mm, transp.

6 prensa-cabos 
M20 x 1.5 

Suprimento de água
Vem com etiqueta ”Wasser/Water” 
G 1/4” fêmea, G 3/4” macha

Terminais

Suprimento de 
ar comprimido
(oculto atrás do filtro) 
vem com etiqueta  
”Luft/Air” 
G 1/4” fêmea

Supr. de ar compr. ao  
adaptador de fluidos
Tubo flexível, Ø 6 mm, transpa-
rente, marcação vermelha

Guarda do sensor
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8.3 Suprimento de Fluidos ao Uniclean 900(X)
Válvulas Piloto, Válvulas de Controle

Conexões entre as Válvulas Piloto no Bloco de Válvulas (H)  
e as Válvulas de Controle
Para um baixo consumo de energia, as válvulas de controle são operadas por 
válvulas piloto. O instrumento é entregue com os tubos entre as válvulas piloto 
(no bloco de válvulas) e as válvulas de controle já conectados.  
Para orientação:
• Válvula piloto ”Sonda” (a) à válvula de controle da sonda (A): verde
• Válvula piloto ”Água” (b) à válvula de controle de água (B): azul
• Válvula piloto ”Aux 1” (c) à válvula de controle de ar de purga Aux 1 (C):  

preto (opcional)
• Válvula piloto ”Aux 2” (d) à válvula de controle Aux 2 (D): preto (opcional)
• Suprimento de ar comprimido ao adaptador de fluidos  (E): vermelho

Válvulas piloto

Bloco de válvulas  
com válvulas piloto
(ver também a próxi-
ma figura)

Sonda retrátil

Água

Ar de purga  
Aux 1 (Opcional)

Aux 2 (Opcional)

A

B

C

D

Manômetro para indi-
cação da pressão de 
operação interna, ajus-
tada pelo operador  
(4 ... 7 bares)

F

Manômetro para checar 
a pressão da água

M

Guarda do sensorK

Suprimento de 
ar comprimido 
ao adaptador  
de fluidos

E

H

J Regulador de pressão
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8.3 Suprimento de Fluidos ao Uniclean 900(X)
Manômetros e Bloco de Válvulas 

Indicadores de pressão:
Os pinos vermelhos apon-
tam no bloco de válvulas 
quando a válvula piloto 
está ativa.

Válvulas Piloto e Manômetro no Bloco de Válvulas (H)

Sonda 
(a)

Água  
(b)

Aux 1 
(Opcional)  

(c)

Aux 2  
(Opcional)  

(d)

F

 J

F Manômetro para indicar a pressão ajustada pelo operador através do 
regulador de pressão (J) (pressão de operação interna 4 ... 7 bares)

J Regulador de pressão para ajustar a pressão de operação da sonda 
retrátil

K Ver ilustração na página anterior:
Guarda do sensor, checa se o sensor foi removido quando a sonda está 
na posição ”Service”. Nesse caso a sonda não pode mover-se para a posi-
ção ”Process” (somente Ceramat).

Válvulas piloto:
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8.3 Suprimento de Fluido ao Uniclean 900(X)
Conexão dos Tubos de Fluidos (Tubulação de fluidos)

Sonda retrátil

Água
Tubo flexível, Ø 6 mm, 
transparente

A

E

Ar de purga Aux 1

Suprimento de ar 
comprimido ao 
adaptador de fluidos
Tubo flexível, Ø 6 mm, 
transp. / marcação ver-
melha

Tubo flex., Ø 6 mm, verde

Tubo flex., Ø 8 mm, verde

B

C

Descrição

Tubulação de fluidos
Use esta chave especial 
(fornecida com o instru-
mento) para apertar a 
tubulação de fluidos.

Conexões Pneumáticas de Encaixe
• Para fixar um tubo:  Encaixe-o no conector até o limite (é preciso vencer a 

resistência inicial).
• Para soltar um tubo. Aperte com dois dedos o anel azul contra a conexão.  

Ao mesmo tempo, empurre suavemente o tubo para dentro da conexão e 
então puxe-o para fora.

1. Remova a porca de fixação e passe a mangueira da tubulação de fluidos, 
inclusive os tubos e o cabo de checagem, pela abertura do Uniclean. 

2. Coloque a porca de fixação sobre os tubos e aperte-a com a chave especial 
fornecida. Os tubos são claramente identificáveis.

Filtro

Coletor de água

Suprimento de água
Vem c/ etiqueta ”Wasser/Water” 
G 1/4” fêmea, G 3/4” macha

Suprimento de  
ar comprimido
(oculto atrás do filtro) 
Vem com etiqueta ”Luft/Air” 
G 1/4” interna

(Opcional) 
Tubo flexível, Ø 6 mm, 
transparente

Aux 2 (Opcional) 

D

Tubo flexível, Ø 6 mm, 
transparente 
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1. Conecte o tubo com a marca-
ção vermelha ao suprimento 
de ar comprimido do adapta-
dor de fluidos (E) (localizado 
à direita das válvulas de 
controle).  Este tubo tem um 
diâmetro de conexão reduzido 
de 4 mm.

8.3 Suprimento de Fluidos ao Uniclean 900(X)
Conexão dos Tubos

E

B

2. Os tubos para água e ar de 
purga são idênticos. Conecte 
um dos tubos transparentes 
à válvula de controle de água 
(B). Aperte a porca com a 
mão.  
Se não precisar purgar com 
ar, conecte o segundo tubo 
transparente à válvula de con-
trole de água (B2).  
Para isso desrosqueie a tampa 
de vedação da saída direita da 
válvula de água

B2

Água

Suprimento de ar comprimido ao adaptador de fluidos
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3. Quando a válvula de controle 
de ar de purga Aux 1 (C) esti-
ver conectada, desrosqueie a 
tampa de vedação e conecte 
o segundo tubo transparente 
aqui. Aperte a porca de união 
com a mão. O ar de purga é 
usado para remover resíduos 
(fluido de processo e agente de 
limpeza) da câmara de calibra-
ção da sonda retrátil.

8.3 Suprimento de Fluidos ao Uniclean 900(X)
Conexão dos Tubos

C

4. Conecte os tubos verdes à 
válvula de controle da sonda 
retrátil (A).

Esquerda:
Posição PROCESS 
Tubo com diâmetro grande  
(Ø 8 mm)
Direita: 
Posição SERVICE
Tubo com diâmetro pequeno  
(Ø 6 mm)

Sonda Retrátil 

Ar de Purga Aux 1 (Opcional)

A
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8.3 Suprimento de Fluidos ao Uniclean 900(X)
Conexão dos Tubos

D

Aux 2 (Opcional)

A válvula pode ser operada como válvula 3/2 vias ou como válvula 2/2 vias, 
dependendo da aplicação.
Para operação como válvula 2/2 vias, é preciso fechar o suspiro no lado inferior 
da válvula: G1/8” fêmea

Aplicações Típicas:
• Controle de dreno de condensado (Ceramat WA 160)
• Controle de pressurização de sensores de pH com eletrólito líquido
• Controle de bomba externa (p. ex., ZU 0741 / ZU 0741/1)
• Controle de válvula externa (do cliente)

O tubo para a válvula de controle 
opcional Aux 2 não é fornecido 
com a tubulação de fluidos.  
A válvula tem um conector de 
encaixe para tubo de 6 mm.
5. Insira o tubo no alojamento 

através de um prensa-cabo, e 
encaixe-o no conector (D).
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8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Conexão da tubulação de fluidos à Ceramat

2. Fixe o multiplugue (M)  com 2 parafu-
sos (N) como mostrado (PZ-2)

1. Prenda a abraçadeira da tubulação 
de fluidos ao suporte de fixação da 
Ceramat com parafusos. (L) (PZ-2).

3. Gire o niple para que a mangueira de 
descarga aponte para fora (ver figura à 
esquerda). 

4. Alinhe e insira o niple.
5. Aperte a porca de união com a mão.

M

N

NOTA
Verifique o posicionamento dos recessos 
e barras de codificação para travar a 
conexão. 

L

Fixação da Mangueira ao Suporte da Ceramat

Conexão do Multiplugue

Conexão da Mangueira de Descarga
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1. Prenda com parafusos a abra-
çadeira (O) da tubulação de 
fluidos ao suporte de fixação  
(P) da sonda retrátil. Um 
arranjo possível é mostrado 
aqui.  
(3 x 2 orifícios roscados no 
suporte de fixação (P) permi-
tem 3 diferentes arranjos da 
mangueira.)

2. Parafuse o multiplugue (Q) 
da tubulação de fluidos ao 
conector (R) da sonda retrátil 
(PZ-2).

3. Rosqueie a porca de união (S) 
da mangueira de descarga (T) 
na porta de descarga (U) da 
sonda retrátil (apertar com a 
mão).

8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Conexão da tubulação de fluidos à SensoGate WA 130(X)

O

P

Q

R

S

T U
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8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Conexão Recomendada das Sondas Retráteis de Outros Fabricantes como, por 
exemplo, InTrac 7xx (Mettler-Toledo)

Explicação
O ar comprimido usado para movimentar a sonda (p. ex., Process) é usado 
também para a próxima válvula de feedback esperada (isto é, Feedback Process) 
para gerar o sinal de feedback para o Uniclean 900(X).

Uniclean 900In
te

rf
ac

e 
 

de
 fl

ui
do

s 
 

ZU
 0

57
6

So
nd

a 
re

tr
át

il



40

8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Interface de Fluidos para Sondas Convencionais (ZU 0576) 
Conexão de uma Sonda Retrátil InTrac 7xx

As sondas retráteis série InTrac 7xx possuem chaves fim-de-curso. A inter-
face de fluidos mostrada aqui converte esses sinais pneumáticos de che-
cagem em sinais elétricos para o controlador de sonda Uniclean 900(X).  
A interface é parafusada diretamente na tubulação de fluidos. Então os respecti-
vos tubos e mangueiras são conectados à sonda InTrac 7xx.

Feedback Service
Posição ”Feedback 
Service”

Feedback Process
Posição ”Feedback 
Process”

Serviço
Ar de controle para a posi-
ção ”Service” e suprimento 
para a unidade de feed-
back da posição ”Service”.

Processo
Ar de controle para a posi-
ção ”Process” e suprimento 
para a unidade de feedback 
da posição ”Process”.

Suprimento de fluidos (para a câmara de enxágue)

A interface é montada na sonda com a abraçadeira fornecida. Para girar a 
interface para a posição desejada, solte os parafusos de fixação. O suporte 
de fixação para alívio de tensão da tubulação de fluidos pode ser fixado 
com a mesma abraçadeira ou uma abraçadeira separada – como desejado.  
Use o kit de conexão fornecido para conectar os tubos e as mangueiras à sonda 
InTrac 7xx. Todas as conexões ao Uniclean 900 são feitas parafusando no multi-
plugue. Para terminar a instalação, pendure a tubulação de fluidos no suporte de 
fixação (alívio de tensão) e fixe-o apertando os parafusos

Parafuso de fixação
(PZ-2)
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8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Conexão Recomendada da Sonda Retrátil InTrac 7xx

1 Suprimento de fluidos para a câmara de enxágue
2 Descarga da câmara de enxágue
3 Feedback da posição ”Service”
4 Feedback da posição ”Process”
5 Ar de controle para a posição ”Service” e suprimento para a unidade de 

feedback ”Service”.
6 Ar de controle para a posição ”Process” e suprimento para a unidade de 

feedback ”Process”.
7 Suporte de fixação para alívio de tensão da tubulação de fluidos

Veja as instruções de instalação nas páginas seguintes.
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8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Conexão de uma Sonda Retrátil InTrac 7xx

1. Conecte o suprimento de fluidos (A) 
à câmara de enxágue.

2. Conecte a mangueira de descarga 
(B) à porta de descarga da câmara 
de enxágue.

3. Feedback da posição ”Service”: 
Conecte a unidade de feedback 
”Service” (C) da sonda (porta sem 
identificação) à porta ”Feedback 
Service” do adaptador usando um 
tubo flexível (atrás do adaptador, 
não visível na figura).

4. Feedback da posição ”Process”: 
Conecte a unidade de feedback 
”Service” (D) da sonda (porta sem 
identificação) à porta ”Feedback 
Process” (E) do adaptador usando 
um tubo flexível.

AB

C

D

E
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8.4 Conectando a Sonda Retrátil
Conexão de uma Sonda Retrátil InTrac 7xx

5. Ar de controle para a posição 
”Service” e suprimento para a 
unidade de feedback ”Service”. 
Conecte um tubo flexível entre o 
adaptador ”Service” (F) (ar de con-
trole) e o suprimento feedback da 
posição ”Service”  (G) (porta ”p / 1”) 
e a porta ”Service” (H) na sonda.

6. Ar de controle para a posição 
”Process” e suprimento para a 
unidade de feedback ”Process”. 
Conecte um tubo flexível entre o 
adaptador ”Process” (I) (ar de con-
trole) e o suprimento feedback da 
posição ”Process” (J) (porta ”p / 1”) 
e a porta ”Process” (K) na sonda.

J

FG

H

I

K
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!  ATENÇÃO
Distâncias de Montagem
Os cabos são pré-montados e cortados nas devidas medidas.  
Não deixe de observar as distâncias de montagem corretas  
(ver pág. 17, ”Arranjo de Componentes”).

Conexão dos Cabos ao Uniclean 900(X)
1. Abra a tampa do Uniclean 900(X), retire a conexão de terra.
2. Conecte os cabos pré-montados (ver págs. 45 e 46): 

• Cabo N.º 1: Uniclean 900(X) ao adaptador de fluidos (com plugue) 
 Aperte a porca de união para fixar a conexão elétrica no lado inferior do  
 adaptador de fluidos 
• Cabo N.º 2 (checagem de posição da sonda) entre a tubulação de fluidos  
 (mangueira corrugada) e o Uniclean 900(X). 
• Cabo N.º 3: entre o Uniclean 900(X) e o módulo Protos 

9 Instalação Elétrica
Montagem de Componentes
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• Cabo N.º 1: Uniclean 900(X) – Adaptador de fluidos 
•  Cabo N.º 2: Uniclean 900(X) – Sonda retrátil (na tubulação de fluidos) 
• Cabo N.º 3: Uniclean 900(X) – Módulo Protos (PHU ou FIU) 

9 Instalação Elétrica
Conexões elétricas ao Uniclean 900(X) 

Uniclean

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d
N

ot
 u

se
d

N
ot

 u
se

d

ext. Start

St
ar

t

St
ar

t

1

2 3



46

9 Instalação Elétrica

Módulo Protos
PHU 3400(X)-110

1617

1718

1819

1920

Verde

Amarelo

Marrom

Branco

Fiação da parada de emergência 
(a ser instalada pelo usuário, terminais 15-16  
jampeados na fábrica)

15

16

19

45

46

47

Marrom

Azul

Branco

Adapt. de fluidos
(conector encaixe)

Cabo na tubula-
ção de fluidos  
(mangueira corru-
gada): checagem 
da pos. da sonda

12

13

14

Marrom

Verde

Branco

1

2

3

Botão ”Iniciar Programa 2” (Limpeza) 
(a ser instalado pelo usuário)

1

2
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9 Instalação Elétrica
Arranjo de Terminais do Uniclean 900(X)

Cor do fio Terminal FunçãoN.º

Não conectar!

TERRA

Função especial

TERRA

Função especial

Não conectar!

Não conectar!

Não conectar!

Não conectar!

Marrom Sonda: Sense GND (terra)

Verde Sonda: Sense service (SERVICE)

Branco Sonda: Sense measurement (PROCESS)

Desligar alimentação (parada de emergência)

Desligar alimentação (parada de emergência)

Verde Interface RS-485

Amarelo Interface RS-485

Marrom Alimentação, terra

Branco Alimentação pelo Protos

Alimentação externa

Inicialização manual do programa 2 (Limpeza) 
via botão externo
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Marrom
Azul

Branco

9 Instalação Elétrica
Arranjo de Terminais do Uniclean 900(X)

Cor do fio Terminal Função

Mensagem DCS, terra

N.º

Programa Uniclean em andamento

Sonda na posição ”Service”

Sonda na posição ”Process”
(ou saída de alarme)

Não conectar!

Programa DCS, terra

Iniciar programas 1 ... 3

Habilitação / travamento, inicializa-
ção automática de programa

Medição / Serviço DCS

Medição / Serviço DCS

(folga de 6 mm)

Bomba, terra

Monitoração de nível da bomba

Válvula de controle da bomba

Não conectar!

Não conectar!

Não conectar!

Não conectar!
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9 Instalação Elétrica
Arranjo de Terminais do Uniclean 900(X) - Abaixo da Tampa de Terminais - 
Esses contatos são pré-conectados na fábrica. 

N
ot

 u
se

d

N
ot

 u
se

d

Cor do fio Terminal Função

Não conectar!

N.º

Não conectar!

Válvula piloto Aux 2, terra

Válvula piloto Aux 2 

Válvula piloto Aux 1, terra

Válvula piloto Aux 1 

Válvula piloto, Água, terra

Válvula piloto, Água

Válvula piloto, Sonda, terra

Válvula piloto, Sonda

Não conectar!

Não conectar!

Monitor. de ar comprimido, terra

Monitoração de ar comprimido

Monitor. de reserva de líquido

Monitoração de água, terra

Monitoração de água

Guarda do sensor, terra

Guarda do sensor

Monitoração de vazamento, terra

Monitoração de vazamento
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10 Sistema de Controle de Processo

* Contatos passivos,
  uma tensão de 24 V precisa ser aplicada externamente ou via DCS, ver 

pág. 63, ”Especificações”

** Duração do sinal pelo menos 2 s (ação de contato)

Entradas/Saídas do Uniclean 900(X)

Modelo I / O FunçãoN.º

I
A sonda move-se para a posição ”Process” *

A sonda move-se para a posição ”Service”

I
Controle de intervalos automáticos pelo Protos *

Intervalos automáticos travados

I Seleção e ativação de programa, manual/DCS * **

(Programa 1 ... 3 – ver pág. 50)

O
Sonda na posição ”Process” (ou alarme) * 

O
Sonda na posição ”Service” *

O
Programa em andamento *

Nível

0

1 

0

1 

0

1

0 

1

0

1 

AVISO
Risco de danos ao produto causados por carga excessiva nas saídas DCS. 
Certifique-se de que a carga máxima de Vi = 30 V, Ii = 100 mA nos termi-
nais 31-34 não é excedida. Isso pode ser alcançado conectando um resistor 
pull-up de 10 kΩ a montante das entradas Unical. O terminal 31 deve ser 
conectado ao fio terra (GND).
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10 Sistema de Controle de Processo

 !  ADVERTÊNCIA! – Observar as informações de segurança na pág. 11!

Conexão Ex (área explosiva) ao DCS (Sistema de Controle Digital)
Com os módulos de controle de válvula / amplificadores seccionadores listados 
abaixo, um sistema de controle de processo instalado em área segura pode se 
comunicar com um Uniclean 900X instalado em área classificada.

Módulos de Controle para Área Classificada (Exemplos)

DCS Área segura Área classificada

A

A

A

A

A

B

B

B

Designação Tipo Fabricante

Módulo de controle da 
válvula

KFD2-SL2-Ex1.B Pepperl + Fuchs

Amplificador seccionador KF**-SR2-Ex1.W.** Pepperl + Fuchs

A/B

A

B
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11  Programas de Controle 
e Procedimentos de Medição 

Programas de Controle do Uniclean 900(X)
Seis programas e um programa de serviço podem ser ativados.  
Quatro programa são predefinidos. 

Os programas são ativados via:
• Protos 3400(X)
• Entradas passivas Bin 1, Bin 2 e Bin 3 (para DCS ou chave, uma tensão de 24 V 

deve ser fornecida externamente, ver especificações)

Programa Descrição Bin 3 Bin 2 Bin 1

1 Enxágue 0 0 1
2 Limpeza 0 1 0
3 Pausa (parking) 1 0 0
4 Programa de serviço

O programa de serviço (4) pára todos os outros programas em andamento (1 - 3) 
imediatamente e apaga as solicitações armazenadas. Para os programas 1 - 3, 
aplica-se o seguinte:
Quando você inicia um novo programa, os passos restantes de um programa em 
execução no momento são executados primeiro. Outras solicitações são arma-
zenadas e executadas subsequentemente. Ao controlar a Uniclean via Protos 
3400(X), pode-se bloquear as linhas de sinal Bin 1, Bin 2 e Bin 3 bem como os 
modos M/S e A/M para evitar conflitos (Configuração / Uniclean 900 / Instalação / 
Controle externo (DCS):  Deslig.)

Procedimentos de Medição
• Medição contínua 

Após a limpeza, o sensor de pH entra no processo para medição.
• Medição de curto tempo (medição em intervalos, amostragem, modo 

amostra...) 
Após a limpeza, o sensor de pH permanece na câmara de calibração e só 
entra no processo para medição após uma solicitação.
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12 Serviço e Manutenção

Programa de Serviço: Solicitação e Fim
Após uma solicitação de serviço a sonda retrátil executa os passos do pro-
grama de serviço. A sonda move-se para a posição ”Service”. O programa 
em execução no momento é interrompido imediatamente. Todos os outros 
acessos são bloqueados. O programa de serviço define os passos de movi-
mento da sonda bem como os procedimentos de enxágue e limpeza (ver 
manual do usuário do módulo Protos PHU 3400(X)-110 ou FIU 3400(X)-14x).  
O usuário pode editar o programa. A posição ”Service” é mantida pneumatica-
mente e monitorada eletricamente; é usada para trabalhos de manutenção da 
sonda retrátil.

Fim do Serviço
O modo serviço é encerrado somente depois de todas as solicitações de ser-
viço terem sido executadas (Protos 3400(X) ou DCS).
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12 Serviço e Manutenção

Controle manual
(exige senha para entrar no menu ” 
”Configuração / Instalação”)
Selecione a função com as teclas de 
seta (o ícone pisca). Ative com enter –  
abaixo do ícone aparece ”Lig.”  
Os ciclos da bomba terminam auto-
maticamente.  
Para todas as outras funções, é pre-
ciso pressionar enter para sair (”Lig.” 
desaparece).

Controle manual do Uniclean

Voltar

7,00 pH
25,6°C

Menu Display  Manutenção

Lig.

Controle Manual via Protos 3400(X)
Menu ”Manutenção / Uniclean 900”

O controle manual via Protos 3400(X) permite atuar o Controlador de Sonda 
Uniclean 900(X) para execução de serviços; 
A água de enxágue, o suprimento de fluidos e as funções da válvula podem 
ser testados individualmente. 

!  ATENÇÃO
Uso do Controle Manual
Se tiver que remover o sensor, substitua-o por um sensor falso.  
Durante o controle manual a guarda de desmontagem do sensor não 
impede a inserção no processo!
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12 Serviço e Manutenção

!  ADVERTÊNCIA!
Possibilidade de Descarga de Eletricidade Estática!
Para evitar descargas de eletricidade estática em áreas classificadas, 
limpe as faces da tubulação e do adaptador de fluidos inclusive os 
reservatórios de fluido e de solução de limpeza usando apenas um 
pano úmido.
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13 Comissionamento (Preparação p/ operação) 

Comissionamento (Preparação para operação)
1. Verifique as conexões de ar e água. 

 !  ATENÇÃO 
Veja se as conexões de ar e água não estão invertidas.

2. Verifique a tubulação de fluidos.
3. Verifique as conexões elétricas.
4. Ligue o ar comprimido.
5. Ajuste a pressão no regulador, observando a pressão mostrada no 

manômetro.
6. Verifique a estanqueidade. Quando o ar comprimido é fechado diretamente 

no Uniclean, a pressão pode cair no máximo 10 % em 30 segundos.
7. Abra o suprimento de água.
8. Verifique a pressão no manômetro e a estanqueidade.
9. Ligue (energia) o Protos.

!  ATENÇÃO
Operar a sonda retrátil somente com um sensor instalado!
Quando o sensor for removido, um sensor falso terá que ser instalado!
SensoGate WA 130(X)
Coloque o anel SensoLock na posição ”lock” para evitar que a sonda pene-
tre acidentalmente no processo. Isso só é possível com a sonda na posição 
”Service” (ver manual da SensoGate).



57

Primeiro selecione ”Plug and Play” no menu ”Configuração” do Protos:  
O controlador de sonda Uniclean 900(X) reconhece automaticamente o hard-
ware instalado e ajusta os respectivos parâmetros de instalação.

13 Comissionamento (Preparação p/ operação)
Partida do Protos: Reconhecimento Automático de Hardware
(Configuração/Controle do sistema/Configuração de fábrica/Controle da sonda...

Abrir o menu Configuração
No modo medição:
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu. Selecione ”par” com as 
teclas de seta e pressione enter para 
confirmar.

Menu Display  Plug and Play

Configuração (par):
Selecione ”Controle do sistema”:

Seleção do menu

Voltar para Medição

7.05 pH
25.6°C

Seleção: [enter]

Lingua

Parametrização (Administrador)

Controle da sonda

Voltar

25.6°C

Módulo BASE 3400-021

7.05 pH

 Controle do sistema
Módulo FRONT 3400-011

OK

Ajuste de fábrica (Administrador)

Voltar

25.6°C

Sistema de medição

7.05 pH

Controle da sonda

Bloqueio

Primeiro selecione ”Controle da 
sonda” e então ”Plug&Play”.
O hardware instalado é reconhecido 
automaticamente.Apenas progr.

Não

Módulo PHU 3400-110

Completo
Plug&Play

Controle do sistema (Administrador)

Voltar

25.6°C

Histórico
Tabela de tampões

7.05 pH

 Ajuste de fábrica

Atualização de software

Selecione ”Ajuste de fábrica”.

Introdução do código

Ativação das opções

O ajuste de fábrica elimina 
todos os dados par
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13 Comissionamento (Preparação p/ operação)
Configuração do Uniclean 900(X) no Protos

Configuração (par) Parâmetros configuráveis

Controlador* Unical 9000 / Uniclean 900 / Deslig.

Controle de tempo Intervalo definido / Programa semanal

Fluxo do programa Limpeza
Programa de serviço:
Programas do usuário (3)
Pausa (parking)

Instalação

- Procedimentos de medição Contínua / Curto tempo

- Controle externo (DCS) Lig. / Deslig.
Entradas DCS (36 ... 39): ativa 10...30 V / ativa < 2 V
Entrada M/S (42/43): ativa 10...30 V / ativa < 2 V
Entrada A/M (40/41): ativa 10...30 V / ativa < 2 V
Saída DCS (34): Medição / Alarme
Saídas DCS (31…34): NA, NF **

- Acessar controle manual 

- Sonda Tipo (SensoGate / Ceramat / Outra)
Tempo de movimento máx. (0015 s)
Água de vedação (Lig. / Deslig.)
Enxágue de cavidades (Ceramat)
Intervalo (Ceramat)
Duração do enxágue (Ceramat)
Contador de desgaste máx. (SensoGate: 900)

- Adaptador de fluidos Bomba dosadora Lig./Deslig.
Fluido
Volume deslocado (25 ml / 50 ml / 75 ml / 100 ml)
Volume residual (0 ml / 250 ml / 500 ml) 

- Partida Página 59

*  O display mostra ”Selecionar módulo” quando outros módulos de pH estão instalados alem do  
PHU 3400(X)-110 ou FIU 3400(X)-14x e o sensor instalado na sonda é operado por um desses módulos.

** NF = normalmente fechada; NA = normalmente aberta.
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Configuração: O Programa de Partida
No final do procedimento de configuração, a linha ”Partida” aparece no menu 
”Instalação”. 
Quando tiver certeza que todos os parâmetros estão devidamente configura-
dos, selecione ”Sim” para confirmar. 
Agora a bomba enche completamente os tubos de fluidos e os ciclos de enxá-
gue necessários começam automaticamente.

A bomba é enchida com aprox. 1 bombada e os tubos com aprox. 9 bombadas.

13 Comissionamento (Preparação p/ operação)
Programa de Partida

NOTA
Quando a tubulação de fluidos tem mais que 10 m, é necessário mais 3 bom-
badas para encher os tubos.

Guarda do sensor
Para checar a guarda do sensor (somente junto com a Ceramat), solte o sensor 
(chiado na sonda). A guarda tem um tempo de resposta de aprox. 2 segundos 
para geração de uma mensagem de erro.

!  ATENÇÃO
Operar a sonda retrátil somente com um sensor instalado!
Quando o sensor for removido, um sensor falso terá que ser instalado!
SensoGate WA 130(X)
Coloque o anel SensoLock na posição ”lock” para evitar que a sonda pene-
tre acidentalmente no processo. Isso só é possível com a sonda na posição 
”Service” (ver manual da SensoGate).
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14 Especificações

Ar comprimido Qualidade do ar comprimido como especificado na ISO 8573-
1:2001. Classe de qualidade 5.3.3

   Contaminantes sólidos Classe 5 (máx. 40 µm, máx. 10 mg/m3)

   Teor de água

   ... para temperaturas ≥ 15 °C:

   ... para temperaturas 5 ... 15 °C:

   Teor de óleo

Classe 4
Com temperaturas de operação > 15 °C 
 um ponto de orvalho sob pressão de 3 °C máx. é admissível
Classe 3
Ponto de orvalho sob pressão -20 ºC (ou menos) 
Classe 3 (máx. 1 mg/m3)

   Faixa de pressão admissível 4* … 10 bares 

    Pressão de operação  
para sonda retrátil

4* … 7 bares

   Monitoração de pressão Monitoração automática, mensagem

   Conexão Rosca fêmea G 1/4”

   Consumo de ar Máx. 300 l/min. durante movimento da sonda

   Temperatura mínima do ar 5 °C

Água de enxágue Filtrada a 100 µm

   Faixa de pressão admissível 2 … 6 bares

   Faixa de temperatura 5 … 65 °C

   Monitoração de pressão Monitoração automática, mensagem

   Conexão Rosca fêmea G 1/4” 
Rosca macha G 3/4”

Adaptador de fluidos Porta para bomba dosadora

Material Ver lista de materiais 

Nível de proteção IP 65

Montagem Montagem em superfície ou tubo (Opcional)

*  Requer um pequeno aumento de pressão de 5 bares para a sonda retrátil em caso de alta pressão no 
processo ou fluido de processo difícil.
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Bomba dosadora Para agente de limpeza

Reservatório 3,5 litros

Altura (de elevação) Máx. 10 m

Volume deslocado Aprox. 25 cm3/bombada

Monitoração de nível Gráfico de rede Uniclean e mensagens NAMUR: 
Aviso para manutenção e falha

Material Ver lista de materiais 

Nível de proteção IP 65

Dimensões Ver desenho dimensional 
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Alimentação 
(Ex ia IIC)

Fornecida via módulo Protos ou fonte de alimentação externa 
de 15 … 30 V / 20 mA  
(ver ”Certificado de Exame de Tipo CE” para aplicação em 
áreas classificadas!)

PHU 3400(X)-110 6,8 V (± 10 %) / 15 mA 

Conexão Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2  
(cabo de conexão pré-montado ao Protos, compr. 10 m)

RS 485
(Ex ia)

Comunicação com o módulo Protos PHU 3400(X)-110 ou 
computador host externo (p. ex., DCS)  
(ver ”Certificado de Exame de Tipo CE” para aplicação em área 
classificada!)

Transmissão 1200 bauds / 8 data bits /1 stop bit / parity odd

Protocolo HART Rev. 5

Conexão Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2  
(cabo de conexão pré-montado ao Protos, compr. 10 m)

Entrada DCS (passiva)

Medição / Serviço Medição / Serviço

(Ex ia IIC) Vi = 30 V, flutuante, 
Isolação galvânica de até 60 V

Tensão de comutação 0 ... 2 Vca/Vcc inativa (medição) 
10 ... 30 Vca/Vcc ativa (serviço)

Conexão Terminais, bitola máx. dos condutores  2,5 mm2

Entrada DCS (passiva)

Auto / Manual Função automática bloqueada

(Ex ia IIC) Vi = 30 V, flutuante, 
Isolação galvânica de até 60 V

Tensão de comutação 0 ... 2 Vca/Vcc inativa 
(intervalos automáticos habilitados) 
10 … 30 Vca/Vcc ativa 
(intervalos automáticos bloqueados)

Conexão Terminais, bitola máx. dos condutores  2,5 mm2
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Entradas DCS (passivas)

Bin1 … 3 Iniciar programa 1 … 6

(Ex ia IIC) Vi = 30 V, flutuantes, interconectadas,  
isolação galvânica até 60 V

Tensão de comutação 0 ... 2 Vca/Vcc inativa 
10 … 30 Vca/Vcc ativa

Conexão Terminais, bitola máx. dos condutores  2,5 mm2

Saídas DCS (passivas)

(Execução de programa, 
Serviço, Medição/Alarme)

Sinais de checagem 
Programa em execução, serviço, medição
Relês eletrônicos, flutuantes, interconectados

Carga máxima Ui = 30 V   Ii = 100 mA

(Ex ia IIC) Vi = 30 V   Ii = 100 mA   Pi = 800 mW, 
Isolação galvânica de até 60 V

Queda de tensão < 1,2 V

Conexão Terminais, bitola máx. dos condutores  2,5 mm2

Proteção contra explosão
Uniclean 900X

Ver Certificado de Exame UE de Tipo e  
Declaração de Conformidade UE o www.knick.de

Compatibilidade  
eletromagnética (EMC)

EN 61326

Proteção contra raios EN 61000-4-5, Instalação Classe 2

Proteção contra choques elétricos Norma EN 61010
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Condições ambientais

Temperatura ambiente +2 ... +55 °C (Ex: +2 … +50 °C) *

(outra faixa de temperatura por encomenda)

Temperatura de  
transporte/armazenagem

-20 … +70 °C

Umidade relativa 10 ... 95 %, sem condensação

Alojamento

Face do gabinete S Aço inoxidável A2 polido

Face do gabinete C Aço inoxidável A2 revestido  
Cor: azul pombo

Montagem • Montagem em superfície 
• Montagem em tubo (Opcional)

Dimensões Aprox. 310 (L) x 410 (A) x 135 (P) mm 

Nível de proteção IP 65/NEMA 4X

Prensa-cabos 6 prensa-cabos M20 x 1.5

Peso Aprox. 8,5 kg

Gabinete de proteção Vários modelos, aquecidos ou não,  
também para aplicação em áreas classificadas. 
Entre em contato conosco.

*  Para uma operação segura e sem congelamento a temperatura ambiente não deve cair abaixo de 
+5 ºC.
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Etiquetas de especificação

Desenhos detalhados
• Diagrama pneumático do Uniclean 900(X)
• Diagrama pneumático da tubulação de fluidos

Tabela para escolha de agente de limpeza

Para impressão ampliada de desenhos, estas instruções podem ser baixadas do 
site www.knick.de.
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Etiquetas de Identificação 

Uniclean 900

Bomba dosadora:

Adaptador de fluidos:
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Diagrama Pneumático para Tubulação de Fluidos do Uniclean 900
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A
Acessórios  14
Adaptador de fluidos (gaxetas)  15
Adaptador de fluidos, conexão da mangueira da tubulação de fluidos  24
Adaptador de fluidos, Ex (gaxetas)  15
Adaptador de fluidos, montagem  21
Adaptador de fluidos, ZU 0715  15
Agentes de limpeza, seleção  74
Água potável, proteção  9
Água, conexão  33, 34
Água, pressão  29
Água, suprimento  29
Alimentação  10
Alojamento de filtro sobressalente ZU 0641  15
Altura das bombas  17
Apêndice  66
Aplicação  8
Aplicação em áreas classificadas, segurança  11
Ar comprimido, 29, 33, 34
Ar comprimido, especificações  60
Ar de purga, conexão  35
Ar, conexão  18
Ar, consumo durante a ativação  29
Áreas Classificadas   10
Arranjo de componentes  17
Arranjo de elementos funcionais  30
Arranjo de terminais do Uniclean 900(X)  47
Aux 1, conectando o tubo  35
Aux 1, figura  31
Aux 2, aplicações  36
Aux 2, conectar o tubo  368
Aux 2, figura  31
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C
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Comissionamento de hardware  56
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Condições ambientais  64
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Configuração do Protos  57
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Controle manual  54
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E
Embalagem  12
Equalização de potencial  18
Especificações  60
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F
Fiação 44
Filtro de ar  19
Fixação da tubulação de fluidos  33
Funções de monitoração  7
G
Gaxeta para porta no adaptador de fluidos (EPDM) ZU 0639  15
Guarda do sensor, comissionamento  59
Guarda do sensor, completa ZU 0644  15
Guarda do sensor, descrição  32
Guarda do sensor, figura  31
I
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Instalação elétrica  44
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Kit Aux 2 suplementar, conexão  36
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Módulo eletrônico, ZU 0642(X)  15
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Montagem  17
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Pressão de operação (ajustável no regulador de pressão)  29
Procedimentos de medição  7
Programa de partida  59
Programa de serviço, descrição  52
Programa de serviço, início e fim  53
Programas de controle do Uniclean 900(X)  51
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Proteção de água potável  9
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Protos, plug & play  58
S
Segurança   10
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Serviço  53
Sinopse   5
Sonda retrátil, conexão  37, 38
Sonda retrátil, válvula de controle  35
Suprimento de água, descrição  29
Suprimento de ar comprimido, conexão  33, 34
Suprimento de ar comprimido, descrição  29
T
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Tubo, transparente  34
Tubo, verde  35
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Tubos de água potável  29
Tubulação de fluidos, descrição  27
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Tubulação de fluidos, enxágue, 15 m, ZU 0652  14
Tubulação de fluidos, enxágue, 5 m, ZU 0572  14
Tubulação de fluidos, fixação  33
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Válvula Aux 1, conectando o tubo  35
Válvula Aux 1, figura  31
Válvula Aux 2, aplicações  36
Válvula Aux 2, completa ZU 0637  15
Válvula Aux 2, conexão do tubo  36
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ZU 0601, kit de montagem em tubo para Uniclean  14
ZU 0606, kit de montagem em tubo para adaptador de fluidos  14
ZU 0636, válvula de ar de purga, completa  15
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ZU 0640, inserto de filtro  15
ZU 0642(X), módulo eletrônico  15

16 Índice



78

ZU 0643, kit de peças pequenas  15
ZU 0653/1, tubulação de fluidos, enxágue + limpeza, 17 m (gaxetas de FKM)  14
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