ELETRODOS DE CONDUTIVIDADE
Série 2839-2842
APRESENTAÇÃO
Este medidor é utilizado na medição da condutividade (ou resistividade) de soluções aquosas, sendo constituído
basicamente por um sensor e uma unidade eletrônica. Duas versões principais estão disponíveis: remota e
integral.
A versão remota apresenta os dois componentes básicos acima separados. O sensor incorpora em uma só peça
o eletrodo de medição e o sensor de temperatura (para compensação). Fabricado em Aço Inox e PTFE, pode ser
instalado tanto em tubulações como em tanques (submerso), efetuando a medição de condutividade
continuamente. Além disso, o corpo do sensor pode ser fabricado em Titânio, bem como com conexão ao
processo sanitário (Triclamp).
A unidade eletrônica remota recebe o sinal do sensor, convertendo-o em indicação de condutividade. Diversas
opções de unidades remotas encontram-se disponíveis, com opções 1 ou 2 canais, indicação digital ou
digital/analógica e saídas 4-20 mA, relê ou coletor aberto para funções de alarme ou controle de dispositivos.
Pode ainda ser montada em painel ou em campo (parede ou tubo) através de um kit de adaptação universal.
A calibração é efetuada facilmente uma vez que o instrumento dispõe da função “EasyCal”, em que soluções
tampões (“buffers”) podem ser utilizados.
Este sistema pode ainda ser fornecido como um instrumento integral, ou seja, onde uma única peça engloba o
sensor, o pré-amplificador e a unidade eletrônica, disponibilizando uma ou duas saída 4-20 mA, porém sem
indicação visual da condutividade.

CARACTERÍSTICA
•
•
•
•
•
•

Versões para montagem remota e integral;
Sensores de condutividade em Aço Inox ou Titânio;
Instalação em tubos ou em tanques (submerso);
Ampla gama de indicadores remotos;
Indicadores com opção de 1 ou 2 canais, saídas 4-20 mA, relês ou pulsos;
Indicação da condutividade em mS, mS, kW, MW ou PPM;

APLICAÇÃO
•
•
•
•

Sistemas de tratamento de água;
Sistemas de osmose reversa e produção de água pura;
Torres de resfriamento;
Sistemas de dessalinização;
• Caldeira;

