PROCESSOS ANALÍTICOS
Resumo dos produtos

A nova linha SMARTPAT de sensores analíticos digitais da KROHNE é a
primeira e única do mercado com tecnologia diferenciada, cujo transmissor é integrado ao elemento sensor, com sinal de saída 4 ... 20 mA
com comunicação HART® 7, o que dispensa o uso de um transmissor
externo.
Com a eletrônica miniaturizada e incorporada ao sensor, reduz-se o
tempo de manutenção, substituições e configurações em campo.
Além das facilidades de instalação e manutenção, essa nova tecnologia
reduz o preço da solução de medição pela metade, quando comparado
aos métodos tradicionais de mercado.

SENSORES ANALÍTICOS COM TRANSMISSOR INTEGRADO
*Aprovação EX

SMARTPAT PH 8570*

SMARTPAT PH 8150*

Sensor de PH Sanitário
para indústria de alimentos,
bebidas e farmacêutica

Sensor de pH de alta perfomance
para indústria Química

SMARTPAT PH 8530
Sensor de pH para aplicações
de água ultra pura

SMARTPAT PH 8320*

SMARTPAT PH 8510

SMARTPAT ORP 8150*

SMARTPAT ORP 8510

Sensor de pH para uso geral
para aplicações com água

Sensor de ORP de alta perfomance
para indústria Química

Sensor de ORP de uso geral
para aplicação em água

SMARTPAT PH 1590

SMARTPAT PH 2390

SMARTPAT ORP 1590

Sensor de pH robusto com
conexão ao processo 3/4”
NPT, para aplicações em
água e esgoto.

Sensor de pH robusto com
conexão ao processo 3/4”
NPT, para aplicações em
esgoto.

Sensor de ORP robusto com
conexão ao processo 3/4” NPT,
para aplicações em água e esgoto.

SMARTPAT COND 1200

SMARTPAT COND 3200

SMARTPAT COND 5200*

SMARTPAT COND 7200

Sensor de condutividade de
uso geral, para aplicações
em água.

Sensor de condutividade para
aplicações em água ultra pura.

Sensor de condutividade, para
aplicações abrasivas.

Sensor de condutividade,
para aplicações higiênicas

Sensor de pH para
aplicações em água
e esgoto

ACESSÓRIOS

OPTIBRIDGE*

SJB 200 W/Ex

SD 200 W/R*

SMARTMAC 200 W*

Cabo de interface USB, para
calibrações Offline e
configuração com
PACTware TM FDT/DTM

Caixa de interligação para
conexão do sensor com o sistema
de controle de processo

Indicador para montagem em
parede ou painel

Unidade de operação,
calibração e configuração
para sensores SMARTPAT
*Aprovação EX

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

SENSOFIT RET 5000

SENSOFIT RAM 5810/5830

SENSOFIT RET 5810/5830

SENSOFIT INS 1310

Acessório de montagem
retrátil manual, com válvula
esfera para extração fácil
do senso sem interrupção.

Acessório de montagem retrátil
automático (pneumático), para
condições de processos rigorosos
na indútria química.

Acessório de montagem retrátil
manual, de fácil extração sem
interrupção do processo.

Acessório de inserção
estático, para conexão
confiável em tanques e
linhas de aplicações gerais

SENSOFIT INS 7311/7312
Acessório de inserção estático,
para conexão confiável em
tanques e linhas de aplicações
sanitárias.

SENSOFIT FLOW 1710
Acessório de montagem em
fluxo em aço inox, para todas
as aplicações.

SENSOFIT FLOW 1000
Acessório de montagem em fluxo
com perfil de fluxo otimizado e
fácil instalação

SENSOFIT IMM 2000
Acessório de imersão para
instalação em tanques e
bacias abertas.

MAC 100
Conversor de sinal

OPTISENS PH 8100
Sensor de pH com PT100 para
baixa condutividade e alta
temperatura

OPTISENS PH 8300
Sensor de pH com diafragma em
PTFE repelente a sujeira para
esgoto, superfície e águas de
processos

OPTISENS PH 8500
Sensor de pH com
diafragma em cerâmica
para aplicações em águas.

OPTISENS PH 9X00
Sensor de pH com
preenchimento em KCI líquido
para aplicações especiais.

OPTISENS ORP 8500
Sensor de pH com anel de platina,
para medições em todas as
aplicações de água.

OPTISENS PH/ORP 8590
Sensor de pH/ORP com material
de diafragma diferente, para
aplicações em água e esgoto.

OPTISENS CL 1100
Sensor com eletrodo de
ouro de baixa manutenção
e sem membrana para
medições de cloro livre,
dióxido de cloro e ozônio
em água potável

LINHA ANALÓGICA

OPTISENS COND 1200

OPTISENS COND 7200

Sensor de aço inoxidável com
2 eletrodos para medição de
condutividade em aplicações
gerais.

Sensor higiênico para medição
de condutividade condutiva

OPTISENS ADO 2000

OPTISENS ODO 2000

Sensor amperométrico para
medição de oxigênio dissolvido
com célula de fácil substituição

Sensor óptico de baixa manutenção
para medição de oxigênio dissolvido
com limpeza automática sem
necessidade de recalibração.

OPTISENS IND 1000
Sensor resistente à sujidade
para medições de condutividade
indutiva adequado também para
esgoto

OPTISENS IND 7000
Sensor higiênico para
medição de condutividade
indutiva.

OPTISENS TUR 2000
Sensor de espalhamento
de luz 90 ° para medições
de turbidez, com LED NIR
para estabilidade a longo
prazo e limpeza automática.

SISTEMA DE MEDIÇÃO

OPTISYS CL 1100

OPTISYS TUR 1050

OPTISYS SLM 2100

OPTISYS IND 8100

Sistema de medição de cloro livre,
dióxido de cloro e ozônio com
sistema automático de limpeza
de sensores para uso seguro e
vida útil prolongada.

Sistema de medição de turbidez
com cubeta de calibração
economicamente viável e sistema
automático de limpeza por ultrassom

Sistema de medição óptico
medição de perfil de sedimentação
e rastreamento contínuo de manta
de lodo

Sistema de medição de
condutividade indutivo
higiênico em aço inoxidável
para indústria de alimentos
e bebidas
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