
Visite a página de produtos 

FICHA DE DADOS

Tipo 8619 

Transmissor/controla-
dor multicanal e multi-
função multiCELL

Tipo 8200 

Guarnições para sen-
sores de condutividade 
(com união roscada PG 
13,5)
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Bocal de grampo, 
braçadeiras e vedações 
- DIN 32676
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sujeito a alterações

Sensor de condutividade para aplicações 
higiênicas

•	 Perfeito para aplicações exigentes na indústria de higiene 
(compatível com CIP e SIP)

•	 Faixa ampliada de condutividade pelas variantes disponíveis

•	 O suporte às conexões de processo mais importantes permitem 
que as necessidades do cliente sejam ser implementadas 
individualmente

•	 Perfeitamente adequado para os transmissores/controladores 
multifuncionais tipo 8619

Os sensores de condutividade higiênicos 8221 são usados para a medição 
da condutividade elétrica em uma ampla gama de líquidos puros ou 
concentrados. Graças a estrutura higiênica e robusta, estes sensores de 
condutividade são ideais para a indústria alimentícia, farmacêutica, de 
biotecnologia e química. 
 
Os sensores de condutividade são baseados em duas tecnologias diferentes: 
•		Os	sensores	estruturados	no	princípio	de	2	eletrodos	são	ideais	para	as	

medições em líquidos puros, especialmente água puríssima. A sujeira 
influencia as medições.

•		Os	sensores	construídos	no	princípio	de	4	eletrodos	evitam	os	efeitos	
de polarização e são insensíveis à sujeira. Isso garante uma excelente 
linearidade sobre toda a faixa de medição.

 
Um sensor de temperatura (Pt1000) está integrado em todas as versão. 
 
O sensor deve ser conectado ao transmissor/controlador multiCELL tipo 
8619.

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir a apresentação e descrição do 

produto.
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1. Dados técnicos gerais
Nota:
Os	dados	técnicos	dependem	do	modelo	da	sonda.	As	sondas	se	baseiam	no	princípio	de	2	ou	4	eletrodos.
Os dados técnicos comuns são descritos neste capítulo e as informações detalhadas sobre as especificidades estão disponíveis no 
capítulo “2. Versões do produto” na página 5.

1.1. Sensor de condutividade de 4 eletrodos

Características do produto

Material
Depende da versão do sensor.
As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.
Vedação EPDM	(conforme	FDA ‑	21CFR 177.2600)
Sensor de temperatura Pt1000
Acabamento da superfície Ra	<	0,4 µm,	eletropolida	(superfícies	metálicas	em	contato	com	fluido)
Elemento de medição 4	eletrodos
Dados de desempenho
Linearidade1) (relativa) ±0,5…5%
Dados dos fluidos
Temperatura do líquido Depende da versão do sensor.

As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.
Pressão do líquido Depende da versão do sensor.

As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.
Conexão de linha, processo e comunicação
Ligação de processo Depende da versão do sensor.

As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.
Conexão elétrica Depende da versão do sensor.

As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.
Homologações e certificados

Normas
Grau de proteção conforme 
IEC/EN 60529

IP67 com dispositivo conectado, tomadas do dispositivo inseridos e apertadas

Diretriz
Diretriz CE As normas empregadas que comprovam a conformidade com as diretivas CE podem ser consulta-

das no certificado de exame CE e/ou na declaração de conformidade CE (quando aplicáveis).
Diretiva de equipamento de 
pressão

Conforme	artigo	4,	§1	da	diretiva	2014/68/CE
As informações sobre a diretiva de equipamento de pressão são encontradas no capítulo “3.2. Dire-
tiva de equipamento de pressão” na página 8.

Certificado •	 Declaração	de	conformidade	FDA	(apenas	para	a	versão	com	corpo	PEEK	e	vedação	EPDM)

•	 Declaração	USP	classe	VI

•	 Certificado de inspeção 3.1

•	 Certificado de calibração de 2 pontos (mediante solicitação) 
Depende da versão do sensor.
As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.

Ambiente e instalação
Temperatura ambiente Depende da versão do sensor.

As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Versões do produto” na página 5.

1.)  Incertezas de ±5 % poderão surgir quando uma constante de célula for usada sobre toda a área. É possível obter ± 0,5 % de variação de medição quando o valor de 

medição da calibração estiver perto do valor de medição da condutividade da solução usada.
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1.2. Sensor de condutividade de 2 eletrodos

Características do produto

Material
Eletrodo Aço	inoxidável	316L/1.4404
Válvula PEEK	(conforme	FDA ‑	21CFR 177.2415)	e	aço	inoxidável	316L/1.4404
Vedação EPDM	(conforme	FDA ‑	21CFR 177.2600)
Sensor de temperatura Pt1000
Elemento de medição 2 eletrodos
Acabamento da superfície •	 Versão	com	ligação	de	processo	em	grampo:	 

Ra	<	0,4 µm,	eletropolida	(superfícies	metálicas	em	contato	com	fluido)

•	 Outras versões de ligações de processo:  
Ra	<	1,6 µm	(superfícies	metálicas	em	contato	com	o	fluido)

Dados de desempenho
Linearidade1) (relativa) ±0,5…5%
Conexão de linha, processo e comunicação
Ligação de processo •	 Ligação de grampo 1½”

•	 Conector G 1”

•	 Conector G ¾”

•	 Conector NPT ¾”
Conexão elétrica Conector	M12	de	5	pinos	(macho)
Dados dos fluidos
Temperatura do líquido - 20…+ 150 °C
Pressão do líquido PN 16 para - 20…+ 120 °C e PN 10 bar a 150 °C

As informações sobre a pressão do líquido são encontradas no capítulo “5.2. Diagrama de pressão 
e temperatura” na página 13.

Homologações e certificados

Normas
Grau de proteção conforme 
IEC/EN 60529

IP67,	com	dispositivo	conectado,	soquete	de	cabo	M12	(fêmea)	inserido	e	enroscado

Diretrizes
Diretriz CE As normas empregadas que comprovam a conformidade com as diretivas CE podem ser 

consultadas no certificado de exame CE e/ou na declaração de conformidade CE (quando 
aplicáveis).

Diretiva de equipamento de 
pressão

Conforme	artigo	4,	§1	da	diretiva	2014/68/CE
As informações sobre a diretiva de equipamento de pressão são encontradas no capítulo “3.2. Dire-
tiva de equipamento de pressão” na página 8.

Certificado •	 Declaração	de	conformidade	FDA	(apenas	para	a	versão	com	corpo	PEEK	e	vedação	EPDM)

•	 Declaração	USP	classe	VI

•	 Certificado de inspeção 3.1

•	 Certificado de calibração de 2 pontos (mediante solicitação)
Ambiente e instalação
Temperatura ambiente •	 Operação: - 20…+ 150 °C

•	 Armazenamento: - 10…+ 60 °C

1.)  Incertezas de ±5 % poderão surgir quando uma constante de célula for usada sobre toda a área. É possível obter ± 0,5 % de variação de medição quando o valor de 

medição da calibração estiver perto do valor de medição da condutividade da solução usada.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221


Tipo 8221 

5 | 18Visite a página de produtos 

2. Versões do produto
2.1. Sensor de condutividade de 4 eletrodos

Sensores	no	princípio	de	4	eletrodos	disponíveis	em	2	arquiteturas	de	eletrodo	disponíveis:

4 eletrodos ativos dispostos na lateral no lado exterior do gabinete

Detalhes do produto
Materiais Eletrodos	em	aço	inoxidável	1.4435/316L , guarnição em PEEK  

(conforme	FDA	‑	21CFR	177.2415)	e	aço	inoxidável	1.4435/316L
Faixa de medição 0,1 µS/cm…500 mS/cm
Constante de célula1.) 0,147 cm–1

Temperatura do líquido - 20…+ 135 °C
Pressão do líquido Máximo	6	bar
Ligação de processo •	 Profundidade de mergulho curta ou longa:

•	 Ligação de grampo 1½”

•	 Conexão	G 1¼”	(mediante	solicitação)
Conexão elétrica Conector	VarioPin	(VP	6.0)
Certificado Declaração	ECR1935/2004
Temperatura ambiente Armazenamento:	+	4…+	40	°C

 
1.)  Constante nominal de células. Todo produto é medido em conformidade com as especificações internas da Bürkert. A constante de célula individual é indicada no 

protocolo de calibração fornecida com produto. A constante de célula pode ser influenciada pelo local de montagem.
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Quatro eletrodos ativos na base do gabinete

Dois dos eletrodos apresentam uma arquitetura plana do eletrodo (eletrodos de medição), enquanto os dois outros eletrodos são 
cônicos (eletrodos de agitação).

Detalhes do produto
Materiais Eletrodos	em	aço	inoxidável	1.4435/316L1.), guarnição em PEEK  

(conforme	FDA	‑	21CFR	177.2415)	e	aço	inoxidável	1.4435/316L
Faixa de medição 1 µS/cm…300 mS/cm
Constante de célula2.) 0,36 cm–1

Temperatura do líquido - 20…+ 150 °C
Pressão do líquido Máx.	20 bar	para	‑	20…+	135	°C	e	máx.	10 bar	a	150	°C
Ligação de processo •	 Conexão de grampo 2”

•	 Conexão	2”	(DN 50/40)	ideal	para	a	ligação	de	processo	GEA	
Tuchenhagen	VARINLINE

•	 Conexão PG 13,5
Conexão elétrica Conector	VarioPin	(VP	6.0)
Certificado Declaração	ECR1935/2004
Temperatura ambiente Armazenamento:	+	4…+	40	°C

  

Detalhes do produto
Materiais Eletrodo	em	aço	inoxidável	(316L	–	1.4404),	guarnição	em	PEEK	 

(em	conformidade	com	FDA	‑	21CFR	177.2415)	e	aço	inoxidável	316L/1.4404
Faixa de medição 1 µS/cm…20 mS/cm
Tempo de reação (t90) 120 seg.
Constante de célula1.) 0,33 cm–1

Temperatura do líquido - 20…+ 150 °C
Pressão do líquido PN 16 para - 20…+ 120 °C e PN 10 bar a 150 °C
Ligação de processo Ligação de grampo 1½”
Conexão elétrica Conector	M12	de	8	pinos	(macho)
Temperatura ambiente Operação: - 20…+ 150 °C 

Armazenamento: - 10…+ 60 °C

1.) Outros materiais mediante solicitação

2.)  Constante nominal de células. Todo produto é medido em conformidade com as especificações internas da Bürkert. A constante de célula individual é indicada no 

protocolo de calibração fornecida com produto. A constante de célula pode ser influenciada pelo local de montagem.
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2.2. Sensor de condutividade de 2 eletrodos

Sensores no princípio de 2 eletrodos disponíveis em 2 arquiteturas de eletrodo disponíveis:

O orifício encontra-se a 19 mm da base do corpo. A distância do eletrodo é pequena e o eletrodo central 
tem uma seção transversal grande.
Detalhes do produto
Faixa de medição 0,05…20 µS/cm
Tempo de reação (t90) 60 seg.
Constante de célula1.) 0,01 cm–1

  

O orifício encontra-se a 11 mm da base do corpo. A distância do eletrodo é grande e o eletrodo central 
possui uma seção transversal pequena.
Detalhes do produto
Faixa de medição 1…200 µS/cm
Tempo de reação (t90) 100 seg.
Constante de célula1.) 0,1 cm–1

  
1.)  Constante nominal de células. Todo produto é medido em conformidade com as especificações internas da Bürkert. A constante de célula individual é indicada no 

protocolo de calibração fornecida com produto. A constante de célula pode ser influenciada pelo local de montagem.
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3. Homologações
3.1. Certificados

Certificados Descrição
FDA
O	modelo	com	um	corpo	de	PEEK	e	uma	vedação	EPDM	corresponde	em	sua	composição	ao	Code	of	Federal	
Regulations da FDA (Food and Drug Administration dos EUA).

Regulação CE 1935/2004/CE
A	versão	com	um	corpo	em	PEEK	e	vedação	em	EPDM	corresponde	em	sua	composição	para	a	aplicação	com	
alimentos	e	bebidas	(conforme	norma	CE	1935/2004/CE).

USP Class VI 
A	versão	com	um	corpo	em	PEEK	e	uma	vedação	em	EPDM	é	homologada	conforme	USP	Class	VI.

3.2. Diretiva de equipamento de pressão

O	dispositivo	está	em	conformidade	com	o	artigo 4,	parágrafo	1	da	diretiva	de	equipamentos	de	pressão	2014/68/CE	sob	as	
condições a seguir:

Dispositivo para uso em uma tubulação

Nota:
•	 Os dados na tabela independem da compatibilidade química do material e líquido.

•	 PS = pressão máxima permitida, DN = diâmetro nominal da tubulação

Tipo do fluido Condições
Fluido	do	grupo	1,	artigo	4,	parágrafo	1.c.i DN ≤ 25
Fluido	do	grupo	2,	artigo	4,	parágrafo	1.c.i DN ≤ 32 ou PS*DN ≤ 1000
Fluido	do	grupo	1,	artigo	4,	parágrafo	1.c.ii DN ≤ 25 ou PS*DN ≤ 2000
Fluido	do	grupo	2,	artigo	4,	parágrafo	1.c.ii DN ≤ 200 ou PS ≤ 10 ou PS*DN ≤ 5000

Dispositivo para uso em tanque

Nota:
•	 Os dados na tabela independem da compatibilidade química do material e líquido.

•	 PS	=	pressão	máxima	permitida,	V	=	volume	do	tanque

Tipo do fluido Condições
Fluido	do	grupo	1,	artigo	4,	parágrafo	1.a.i V	>	1 L	e	PS*V	≤	25 bar.L	ou	PS	≤	200 bar
Fluido	do	grupo	2,	artigo	4,	parágrafo	1.a.i V	>	1 L	e	PS*V	≤	50 bar.L	ou	PS	≤	1000 bar
Fluido	do	grupo	1,	artigo	4,	parágrafo	1.a.ii V	>	1 L	e	PS*V	≤	200 bar.L	ou	PS	≤	500 bar
Fluido	do	grupo	2,	artigo	4,	parágrafo	1.a.ii PS >10 bar	e	PSxV ≤ 10000 bar.L	ou	PS ≤ 1000 bar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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4. Dimensões
4.1. Sensor de condutividade de 4 eletrodos com conexão elétrica VarioPin

Com ligação de processo em grampo 1½”

Nota:
Dados em mm

42

ø13

ø24

ø50,5
Grampo 1½”

50

16
0

ø16

VP6

ø22

ø13

ø24

ø50,5
Grampo 1½”

42

97

15
8

ø16

VP6

ø22

Profundidade de 
imersão curta

Profundidade de
imersão longa

Com ligação de processo em grampo 2”

Nota:
Dados em mm

79

3

ø16

17

ø64 (grampo 2”)

VP6
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Com ligação de processo 2” (DN 50/40) adequada para a ligação de processo GEA Tuchenhagen VARINLINE

Nota:
Dados em mm

 

ø12,5

 ø68
 ø71
 ø84

 ø16

20
59

32
,5

96

Conector DN50/40

VP6

Com ligação de processo PG 13,5

Nota:
Dados em mm

ø12

PG 13,5

17
4,

5
12

0

SW19

VP6
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4.2. Sensor de condutividade de 4 eletrodos com conector M12 de 8 pinos (macho)

Com ligação de processo em grampo 1½”

Nota:
Dados em mm

65
,8

1.
)

M
áx

. 1
18

2.
)

 ø 35

ø 50,5
Grampo 1½”

 
ø 17,5  

1.) O comprimento pode ser alterado mediante solicitação, pelo menos 3 mm
2.) O comprimento pode ser alterado conforme 1.)
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4.3. Sensor de condutividade de 2 eletrodos com conector M12 de 5 pinos (macho)

Com ligação de processo em grampo 1½”

Nota:
Dados em mm

65
1.

)

M
áx

. 1
18

2.
)

 ø 33,5

ø 50,5
Grampo 1½”

 ø 16  ø 16

11

C = 0,01 C = 0,1

19

4x
 ø

 4

4x
 ø

 6

1.) O comprimento pode ser alterado mediante solicitação, pelo menos 35 mm
2.) O comprimento pode ser alterado conforme 1.)

Com ligação de processo para aparafusar

Nota:
Dados em mm

 
ø 16

11

C = 0,1

65

11
8

 ø 33,5

 
ø 16

C = 0,01

16
19

ø 33,25
G 1"

Com conector G 1”

65

11
8

 ø 33,5

 
ø 16

C = 0,01

16
19

ø 26,44
G ¾"

65

11
8

 ø 33,5

 
ø 16

C = 0,01

16
19

ø 26,3
NPT ¾"

SW36 SW36 SW36

Com conector ¾” Com conector NPT ¾”

4x
 ø

 4

4x
 ø

 4

4x
 ø

 4

4x
 ø

 6

 ø 38 ø 38 ø 38
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5. Descrições de potência
5.1. Diagrama de linearidade

Nota:
A	tabela	a	seguir	vale	apenas	para	os	sensores	de	condutividade	construídos	no	princípio	de	4	eletrodos	e	com	um	conector	elétrico	
VarioPin	(VP	6.0).
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5.2. Diagrama de pressão e temperatura
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Faixa de aplicação para o sensor de condutividade

2 ou 4 eletrodos, ligação de grampo 1½”, G 1”, G ¾” ou versão NPT ¾” com conector M12
4 eletrodos, conexão de grampo G 1¼ e 1½” (curto/longo)
4 eletrodos, conexão de grampo 2”, 2” (DN50/40) ideal para dispositivos GEA Tuchenhagen VARINLINE e conexão PG 13,5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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6. Instalação do produto
6.1. Notas de instalação

Sensor de condutividade de 4 eletrodos com grampo 1½” ou ligação de processo G 1¼”

Nota:
•	 A ligação de processo deve ser limpa.

•	 O sensor de condutividade deve ser instalado de acordo com as instruções abaixo.

Exemplo de instalação Descrição

A: ø 60 mm min

A A

A constante da célula é a linearidade do sensor podem variar de acordo com a posição de 
montagem.
•	 Recomenda-se uma montagem simétrica.

•	 O diâmetro mínimo não deveria ficar abaixo de 60 mm.

•	 Use preferencialmente revestimentos de material não-condutivo.

Para garantir a linearidade, recomendamos uma montagem simétrica.
•	 Para que a máxima precisão seja alcançada, a constante de célula deve ser determinada 

através	de	uma	calibração	após	a	realização	da	montagem.

•	 Certifique‑se	de	que	todos	os	4	eletrodos	estejam	completa	e	constantemente	
mergulhados na solução a ser medida.

Sensor de condutividade de 4 eletrodos com ligação de processo PG 13,5

Nota:
•	 A instalação de um sensor de condutividade em um cotovelo em T ou em um tubo requer um suporte higiênico do tipo 8200.

•	 Ao redor da ponta dos eletrodos deve haver um espaço de 10 mm.

Veja	a ficha de dados do tipo 8200  para mais informações.

Exemplo de instalação Descrição
O sensor de condutividade com ligação de processo PG13,5 está montado em um suporte de sensor 
higiênico e soldagem direta tipo 8200 sem bocal intermediário.

O sensor de condutividade com ligação de processo PG13,5 é montado em um suporte de sensor 
higiênico de soldagem direta tipo 8200 com bocal intermediário.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
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Sensor de condutividade de 2 ou 4 eletrodos com ligação de processo em grampo, G ou NPT e com conector M12

Nota:
•	 Montagem	do	sensor	no	conector	T	sanitário	em	aço	inoxidável	1½”	ou,	como	alternativa,	em	um	orifício	com	rosca	adequada	ao	

longo de todo o comprimento do parafuso ou até a profundidade adequada no processo como exibido abaixo.

•	 O desenho mostra a instalação com uma ligação de processo em grampo. A instalação pode ser feita com uma ligação de 
processo G ou NPT.

Exemplo de instalação Descrição

SaídaEntrada

Entrada

Saída

Sensor com C = 0,01 Sensor com C = 0,1 •	 Alinhe o orifício do sensor no meio do ponto 
central da saída T.

•	 A linha deve ser completamente purgada durante 
o enchimento.

7. Operação do produto
7.1. Princípios de medição

A condutividade de uma solução é definida como a capacidade para conduzir corrente elétrica. Íons são os portadores de carga (p. 
ex., sais dissolvidos ou ácidos).

No caso mais simples, a célula de medição consiste em dois eletrodos metálicos posicionados em uma determinada superfície 
afastados um do outro a uma distância fixa. Os eletrodos são energizados com tensão alternada por um transmissor/controlador 
tipo 8619. A corrente medida é uma função direta da quantidade de íons que estão presentes na solução. A condutividade é 
calculada com base na lei de Ohms.

O	sensor	de	4	eletrodos	consiste	em	2	eletrodos	de	corrente	e	2	eletrodos	de	tensão.	Uma	corrente	elétrica	alternada,	controlada	
pelo transmissor/controlador tipo 8619, corre entre ambos eletrodos de corrente. A tensão correspondente que cai sobre a solução 
de medição é medida através dos 2 eletrodos de tensão. A queda da tensão depende da condutividade da solução. Este princípio 
de	medição	faz	com	que	o	sensor	de	4	eletrodos	tenha	uma	faixa	de	medição	claramente	maior	e	o	uso	da	frequência	adequada	da	
corrente alternada faz com que ele apresente insensibilidade em relação à sujeira e polarização.

Existem numerosos tipos de sensores de condutividade cujas faixas de medição variam intensamente. A constante de célula serve 
para a compensação da geometria da célula de condutividade para o valor: Condutividade [S/cm] = valor medido [S] x constante de 
célula [1/cm].
A constante da célula é conhecida ou é definida com o padrão de condutividade e deve ser inserida no medidor antes da medição.
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4 eletrodos com conector VarioPin (VP 6.0)

2 eletrodos, C = 0,1 cm- 1

2 eletrodos, C = 0,01 cm- 1

4 eletrodos com conector M12

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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8. Integração e combinação com outros produtos Bürkert
Exemplo:

Todas as sondas Sensor com ligação de 
processo PG 13,5

Sensor com ligação de 
processo em grampo  

1½” ou 2”

  

  

Tipo 8221 Tipo 8619 
Transmissor/controlador 

multiCELL

Tipo 8200 
Guarnições para sensores  

de análise

Tipo BBS-25 
Bocal em grampo,  

braçadeiras e vedações

9. Informações para encomenda
9.1. Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Quer encontrar seu produto Bürkert ou peça de reposição de forma rápida e pedir 
sem intermediários? Nossa loja online está sempre aberta para você. Cadastre-se e 
aproveite as vantagens.

Faça seu pedido online agora

9.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtro de produtos Bürkert - Encontre o produto certo sem demora

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rápida e fácil?  
Use o filtro de produtos Bürkert e encontre o item certo para sua aplicação.

Use o filtro de produtos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-25
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.3. Tabela de encomenda

Constante 
de célula

Faixa de 
medição

Ligação de processo Conexão elétrica Versão 
do  
sensor

Certificações Número 
do item

[cm-1] [µS/cm] FDA ECR 
1935/2004

USP 
Klasse VI

Sensor de condutividade de 4 eletrodos
0,147 0,1…500 000 Grampo 1½” VarioPin	(VP	6.0) Curto Sim Sim Sim 562420 

Tempo 
de ope-
ração

564064 

0,36 1…300 000 Grampo 2” – 559120 
2”	(DN 50/40)	adequa-
da para GEA Tuche-
nhagen	VARINLINE

563269 

PG 13,5 563186 
0,33 1…20 000 Grampo 1½” Conector	M12	de	8	

pinos
Não 571162 

Sensor de condutividade de 2 eletrodos
0,01 0,05 - 20 Grampo 1½” Conector	M12	de	5	

pinos
– Sim Não Sim 568818 

G 1” 569644 
G ¾” 570452 
NPT ¾” 570454 

0,1 1 - 200 Grampo 1½” 569643 
G 1” 569645 
G ¾” 570453 
NPT ¾” 570455 

Outras versões mediante solicitação

Ligação de linha
Outros...p.ex.,	G 1¼”

9.4. Tabela de encomenda de acessórios

Descrição Número 
do item

Solução	tampão,	padrão	de	condutividade	5 µS/cm,	acuracidade	±	1 %,	300 ml 440015 
Solução	tampão,	padrão	de	condutividade	15 µS/cm,	acuracidade	±	5 %,	300 ml 440016 
Solução	tampão,	padrão	de	condutividade	100 µS/cm,	acuracidade	±	3 %,	300 ml 440017 
Solução	tampão,	padrão	de	condutividade	706 µS/cm,	acuracidade	±	2 %,	300 ml 440018 
Solução	tampão,	padrão	de	condutividade	1413 µS/cm,	acuracidade	±	1 %,	300 ml 440019 
Solução	tampão,	padrão	de	condutividade	100 µS/cm,	acuracidade	±	1 %,	300 ml 440020 
Cabo	de	conexão	VarioPin	(VP	6,0)	tomada	(fêmea),	3 m 554855 
Cabo	de	conexão	VarioPin	(VP	6,0)	tomada	(fêmea),	5 m 554856 
Cabo	de	conexão	VarioPin	(VP	6,0)	tomada	(fêmea),	10 m 554857 
Conector	M12	reto	(fêmea),	5	pinos	com	anel	roscado	de	plástico	para	cablagem 917116 
Conector	M12	(fêmea)	reto	de	5	pinos	com	cabo	fixo	(2 m,	blindado) 438680 
Conector	M12	(fêmea)	reto	de	5	pinos	com	cabo	fixo	(5 m,	blindado) 560365 
Conector	M12	(fêmea)	reto	de	5	pinos	com	cabo	fixo	(10 m,	blindado) 563108 
Conector	M12	reto	(fêmea),	8	pinos	com	anel	roscado	de	plástico	para	cablagem 444799 
Conector	M12	(fêmea)	reto	de	8	pinos	com	cabo	fixo	(2 m,	blindado) 444800 
Conector	M12	(fêmea)	reto	de	8	pinos	com	cabo	fixo	(10 m,	blindado) 555675 
Vedação	EPDM	para	sensor	de	condutividade	com	ligação	de	processo	G ¾”	para	roscagem 561955 
Vedação	EPDM	para	sensor	de	condutividade	com	ligação	de	processo	em	grampo	1½” 730277 
Vedação	FKM	para	sensor	de	condutividade	com	ligação	de	processo	em	grampo	1½” 730285 
Vedação	EPDM	para	sensor	de	condutividade	com	ligação	de	processo	em	grampo	2” 730289 
Vedação	FKM	para	sensor	de	condutividade	com	ligação	de	processo	em	grampo	2” 730299 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=562420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=564064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=559120
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=563269
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=563186
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=571162
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=568818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=569644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570452
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570454
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=569643
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=569645
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570453
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=554855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=554856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=554857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=438680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=560365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=563108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=444799
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=444800
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=555675
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=561955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730289
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730299


Bürkert – Sempre perto de você

Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Finlândia
França
Grã-Bretanha
Itália
Países Baixos
Noruega

China
Hong Kong
Índia
Japão 
Coréia
Malásia
Filipinas
Cingapura
Taiwan

África do Sul

Rússia

Emirados 
Árabes 
Unidos

Brasil
Uruguai

Canadá
EUA

Austrália
Nova Zelândia

Todos os endereços atuais 
podem ser encontrados em
www.burkert.com

© Editor e idealizador: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Fotos: Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basiléia, Suíça | Scanner GmbH - Werbeagentur Künzelsau - 

74653 Künzelsau, Alemanha

Áustria
Polônia 
Suécia
Suíça
Espanha
República Tcheca
Turquia


	1.	Dados técnicos gerais
	1.1.	Sensor de condutividade de 4 eletrodos
	1.2.	Sensor de condutividade de 2 eletrodos

	2.	Versões do produto
	2.1.	Sensor de condutividade de 4 eletrodos
	4 eletrodos ativos dispostos na lateral no lado exterior do gabinete
	Quatro eletrodos ativos na base do gabinete

	2.2.	Sensor de condutividade de 2 eletrodos

	3.	Homologações
	3.1.	Certificados
	3.2.	Diretiva de equipamento de pressão
	Dispositivo para uso em uma tubulação
	Dispositivo para uso em tanque


	4.	Dimensões
	4.1.	Sensor de condutividade de 4 eletrodos com conexão elétrica VarioPin
	Com ligação de processo em grampo 1½”
	Com ligação de processo em grampo 2”
	Com ligação de processo 2” (DN 50/40) adequada para a ligação de processo GEA Tuchenhagen VARINLINE
	Com ligação de processo PG 13,5

	4.2.	Sensor de condutividade de 4 eletrodos com conector M12 de 8 pinos (macho)
	Com ligação de processo em grampo 1½”

	4.3.	Sensor de condutividade de 2 eletrodos com conector M12 de 5 pinos (macho)
	Com ligação de processo em grampo 1½”
	Com ligação de processo para aparafusar


	5.	Descrições de potência
	5.1.	Diagrama de linearidade
	5.2.	Diagrama de pressão e temperatura

	6.	Instalação do produto
	6.1.	Notas de instalação
	Sensor de condutividade de 4 eletrodos com grampo 1½” ou ligação de processo G 1¼”
	Sensor de condutividade de 4 eletrodos com ligação de processo PG 13,5
	Sensor de condutividade de 2 ou 4 eletrodos com ligação de processo em grampo, G ou NPT e com conector M12


	7.	Operação do produto
	7.1.	Princípios de medição

	8.	Integração e combinação com outros produtos Bürkert
	9.	Informações para encomenda
	9.1.	Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar
	9.2.	Filtro de produtos Bürkert
	9.3.	Tabela de encomenda
	9.4.	Tabela de encomenda de acessórios


