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Sondas Retráteis

Especificações

Constante de célula: 
Faixa de medição: 
Detector de temperatura: 
Tempo de resposta: 
Materiais: 
Temperatura: 
 
Pressão (estática): 
Pressão (manutenção): 
Tampa roscada: 
Proteção: 
Conexão de processo: 
Comprimento de inserção:

Aprox. 0,021 cm –1 
0,01 ... 1000 μS cm –1 
Pt 1000 
T90 < 45 s 
Aço inoxidável 316 SS, PEEK, EPDM 
Fluido: –30 ... +120 °C 
Ambiente: –25 ... +80 °C 
10 bares máx. (–30 ... +120 °C) 
6 bares máx. 
M12 
IP 67 com conexão fechada 
Flange DIN EN 1092-1/B 1/DN 50/PN 16 
210 mm

Sonda retrátil robusta com válvula de esfera. 
O sensor de condutividade coaxial integrado 
no tubo de imersão tem uma faixa ampla de 
medição: desde água ultrapura até 1000 µS/
cm. Após a retração do tubo de imersão, o 
sensor pode ser reparado, limpo ou substi-
tuído com o processo em operação.  O ele-
trodo externo é substituível. Um detector de 
temperatura é integrado ao sensor para cor-
reta compensação de temperatura.

Aplicações
Monitoração de água de alimentação de cal-
deira, água de alimentação, água de caldeira, 
água de resfriamento, água pura, condensador

Características
–  Faixa de medição extensa,  

de 10 nS/cm a 1000 µS/cm
– Detector de temperatura integrado
–  Sonda retrátil com válvula de esfera  

robusta
–  Comprimento longo de inserção do sensor 

no processo
–  Manejo seguro e fácil
–  Manutenção, limpeza e substituição do 

sensor com o processo em operação
–  Movimentação do sensor sob pressões do 

processo de até 6 bares
–  Travamento seguro do sensor na posição 

processo com trava baioneta
–  Alto nível de segurança do processo 

devido aos materiais duráveis e ao design 
robusto

Sonda Retrátil WA 125
Sonda com válvula de esfera em aço inoxidável e sensor de  
2 eletrodos integrado para medição de condutividade

Quím. Energia

Linha de Produtos N.º p/ Pedido

Sonda Retrátil WA 125 com sensor de condutividade,  
2 eletrodos, integrado

WA 125
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Gráfico de Pressão/Temperatura
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Desenhos Dimensionais

Ø 165

Ø 18

481


