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Instruções para Uso dos Sensores de Condutividade Memosens® Série SE 615
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! CUIDADO – Se este aviso for ignorado 
poderá ocorrer acidentes com ferimentos 
graves.

O símbolo de alerta sobre segurança na etiqueta 
significa:
Leia estas instruções, observe as Especificações e 
siga as Instruções de Segurança. 
O sensor SE 615 tem tecnologia Memosens. Os be-
nefícios são: operação segura devido à perfeição da 
isolação galvânica, transmissão digital de dados e  
diagnósticos integrados ao sensor, entre outros.
A conexão é insensível a sujeiras e umidade. Os dados 
do sensor e de calibração, o tempo de operação e 
o número de série são armazenados na cabeça do 
sensor. O número de série é também impresso no 
certificado de qualidade e na etiqueta da embalagem.

1 Segurança
Pode haver risco de acidentes devido a pressão, tem-
peratura, fluidos agressivos ou atmosferas explosi-
vas, dependendo do local de uso. Portanto a instala-
ção, a operação e a manutenção do sensor deverão 
ser efetuadas por pessoal devidamente treinado e 
autorizado pela empresa usuária. 
O corpo do sensor é de polissulfona. 
Não deixe de usar óculos de segurança e luvas ao 
limpar o sensor com soluções ácidas ou alcalinas.
O sensor foi projetado para resistir a pressão máxima 
de operação de 4 bares e preenche os requisitos PED 
(Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Article 3, 
Sec. 3).
Durante a instalação, tome cuidados redobrados 
para que o corpo polimérico e a rosca (Pg 13.5) não 
sofram qualquer dano.

2 Aplicação
O Knick SE 615 tem 2 eletrodos de grafite e exige pouca 
manutenção. O detector de temperatura integrado 
tem compensação automática de temperatura 
durante a calibração e a operação do sensor. 
O sensor é para medição simultânea de condutivida-
de e temperatura em processos industriais, especial-
mente nas áreas de água potável ou residual. 
Em cada sensor ou na etiqueta de sua embalagem há 
as seguintes informações: 

 Fabricante do sensor
MEMO SENS  Logotipo Memosens®

SE 615/1-MS  Modelo/medida do sensor: 
1 = 120 mm 
2 = 225 mm

-5…80 °C Faixa de temperatura
4 bares máx. Pressão máxima

 Marca de conformidade CE

O sensor vem com essas instruções de uso e um 
certificado de qualidade específico.

3 Instalação
a Ao desembalar, verifique se houve 

algum dano mecânico. 
b Lave o sensor com água limpa. 
c Instale o sensor na sonda como descrito 

no manual do usuário da respectiva sonda 
ou coloque o adaptador ZU0939 para 
guardar o sensor no porta-sensor de um 
medidor portátil de nossa série Portavo. 

d Plugue o conector do cabo Memosens 
na cabeça do sensor e gire-o até travar 
(ver pictograma no conector do cabo). 

4 Calibração
Recomendamos calibrar o sensor SE 615 com solu-
ção de calibração de KCL como, por exemplo, KCl 0,1 
ou 0,01 mol/l. Para isso, mergulhe o sensor na solu-
ção de calibração com condutividade mais próxima 
possível da condutividade da solução medida. Veja 
mais detalhes no manual do usuário do transmissor 
de condutividade. Os dados de calibração resultantes 
(constante de célula, temperatura, etc.) são salvos di-
retamente no sensor. Sensores Memosens podem ser 
pré-calibrados em laboratório, portanto a calibração 
local não é necessária.

5 Manutenção e Limpeza
O sensor pode ser mantido e guardado seco. Durante 
a limpeza, tome cuidado para evitar qualquer choque 
mecânico. Eletrodos limpos são pré-requisitos para o 
correto funcionamento do sensor. Depósitos de gra-
xa e óleo no sensor podem ser removidos com água 
morna e detergente comum. Depósitos de cal podem 
ser dissolvidos com ácido acético (10 %). Após a lim-
peza do sensor, enxágue-o com água limpa.

6 Especificações
Modelo: SE 615/1-MS*⁾  120 mm
   SE 615/2-MS 225 mm
Condutividade: 10 µS/cm … 20 mS/cm
Temperatura: -5 … +80 °C
Pressão  4 bares máx.
Constante de célula:  aprox. 1/cm
    (ver valor exato no certificado 

de qualidade) 
Material do eletrodo:  grafite
Material do corpo:    polissulfona
Princípio de operação: 2 polos
   *) inclui adaptador ZU0939

7 Descarte
Observe as recomendações/leis aplicáveis sobre o 
descarte de equipamentos.

MEMO SENS
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1 Conector Memosens
2 Número de série
3 Rosca Pg 13.5  
4 Adaptador ZU0939
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