
Portavo

The Art of Measuring.

Nové bateriové analyzátory
pro měření pH, vodivosti

a rozpuštěného kyslíku 



902 904 904 X 907

Barevný TFT displej s vysokým rozlišením a výbornou čitelností •
Kontrastní statický segmentový displej • • •
Pouzdro na sondu, otevřené pro snadné čistění • • •

• •
• • •

Lithiové výměnné akumulátorky, nabíjení přes USB • •
MemoLog – Logger pro kalibrační hodnoty Memosens • •

Univerzální pro měření pH, vodivosti i kyslíku • •

Optická kyslíková sonda SE 340 •
Analogové pH-sondy s konektorem DIN • • • •
Analogové sondy vodivosti • • •

• • •

USB-port pro aktualizaci software a komunikaci  • • •
PC-Software Paraly SW 112 pro komunikaci s PC • • •

Kalibrace Calimatic s automatickým rozeznáním pufrů • • • •
Kalibrace s ručním zadáním dat • • • •
Kalibrace s použitím libovolných pufrů • • • •
Časovač kalibrací, vypínatelný • • • •

Datalogger s automatickým ukládáním a zobrazením měřených hodnot • • •
Paměť (Počet měřených hodnot)) 5.000 5.000 10.000

Zóny 0/1 •
Certifikát ATEX

Sběr dat a vnitřní paměť

Kalibrace

Porty a software

Sondy

• 
• 

Sondy Memosens

Analyzátor

•
•

•
•Popruh pro přenášení

Hodiny reálného času

•
•Vícejazyčné menu



Portavo
Nové přenosné analyzátory pro analogové sondy nebo sondy Memosens.

S grafickým barevným displejem, funkcí sběru dat, lithiovými akubateriemi a USB.

Robustní, stříkající vodě odolný kryt. 

Ergonomický design, extrémně tenký.

Konstruován s madlem pro snadné 

uchopení rukou.  

Možnosti použití:

Veškerá prostředí včetně prostředí s ne-

bezpečím výbuchu, v průmyslu i laboratoři,

v oblastech ochrany životního prostředí,

v potravninářském a nápojovém průmyslu,

ve vodárenství a čistění odpadních vod.

Základní vlastnosti:

 – Kryt z vysoce stabilního plastu  

pro těžká průmyslová prostředí

 – Zabudovaný toulec chrání sondu 

před vysycháním

 – Zabudovaný kryt displeje slouží  

i jako stojánek pro stolní použití

 – Jediný přenosný analyzátor s ATEX 

certifikátem pro zóny 0/1

 – Calimatic automaticky rozezná  

správný pufr; bezpečná, srozumitelně

vedená kalibrace na stisk tlačítka

 – Volba z deseti sad pufrů

 – Současné zobrazení hodnot pH/mV  

a teploty

 – automatický test sondy při zapnutí 

 – Hlídání stavu sondy Sensoface

 – Měření teploty s automatickým rozpoznáním

typu čidla Pt 1000 / NTC 30 kOhm

 – 1000 provozních hodin na   

4 Mignon-baterie (AA)

 – Hlídání stavu baterií, výzva k výměně

 – Automatické vypínání v nečinnosti

 – EMC odolná konstrukce
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Kryt

Jedinečný. Ergonomicky optimální. 

Odolný nečistotám a chemikáliím.

Vodě odolný (Krytí IP 67 / IP 66).

Tlačítka

Hladká foliová, opotřebení odolná. 

Snadno se čistí, nelepí a nekrabatí.

Displej

Velký (výška číslic 15 mm). Dobře

čitelný bíle podsvícený QVGA grafický

displej. Povrch z nelesklého minerál-

ního skla. Odolný proti poškrábání, 

netečný vůči chemikáliím. Přehledné

ovládací menu s grafickými symboly

a prostými textovými pokyny pro

obsluhu.

V každém ohledu Knick. 

Nové bateriové analyzátory nabízí Knick klasiku 

ve funkci  i designu
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Toulec

Zabudovaný. Výměnný. Chrání 

sondu. Průhledný. Snadno vyjí-

matelný.

Krytka

Chrání displej před nečistotami 

a poškozením. Flexibilní lamelový

kloub. Lze plně otočit dozadu.

Háček

Sklopný, k zavěšení nebo postavení

přístroje. Pak jsou obě ruce volné 

pro manipulaci se sondou.
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Sběr dat

Analyzátor obsahuje datalogger, 

který se před použitím nakonfiguruje

a poté aktivuje.

K dispozici je několik způsobů sběru-

dat: 

 – Manuální záznam po stisknutí

softtlačítka

 – Časem řízený záznam v pevném

intervalu

 – Měřenou hodnotou řízený záznam

hodnoty a teploty

 – Kombinače časem a hodnotou

řízeného záznamu

 – Mezí řízený záznam se spuštěním  

v předstihu

Portavo



USB MEMO SENS

V paměti lze uložit a zobrazit až 10.000 

hodnot, které lze doplnit dalšími údaji 

o měřeném místě a poznámkou.

Zaznamenávají se tyto údaje:

Měřicí místo, poznámka, identifikace

sondy, její sériové číslo (Memosens), 

měřená hodnota, teplota, datum a čas

a status přístroje.

Programem Paraly SW 112 lze sběr

dat pohodlně ovládat.

Kombinace časem a hodnotou řízeného záznamu poskytuje podrobné údaje při 

změnách měřené hodnoty a šetří paměť v ustáleném stavu

1

2

3

4

Příklad: Časem a hodnotou řízený záznam

Delta

Interval

Čas

Měřená veličina

= Měřená hodnota

Delta

Delta

9



Software

Pomocí USB portu lze Portavo

připojit k PC.

Program Paraly SW 112, speciálně

vytvořený pro analyzátory Portavo,

umožňuje pohodlné zpracování

naměřených hodnot.

Analyzátor lze také programem

snadno nastavit.

Měřená data lze pro jejich další

zpracování exportovat do Excelu.  

Menu dataloggeru

Measurement Device logger Configuration Inform

Excel Save

pH (25)

Conductivity (0)

Oxygen (0)

Redox (0)

25 used, 9975 free

Time pH-value
[pH]

pH-voltag
[mV]

Gefiltert auslesen

Gefiltert löschen

Portavo   907 multi (12345678)

-- No messages --

pH-value [pH]
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Menu konfigurace

Das Menü Information

Measurement Device logger Configuration Information Portavo 907 

-- No message

General

Save to device

Load file

Save file

Factory setting

Measurement and Calibration

Temperature unit

Load from device

Device logger

°C

Manual Temperature [-40 ... 250°C] 25

Language      English

Date/Time format TT.MM.JJJJ 24 hours

Use PC-Date/Time 02.10.2012  09.18.00 Set

Date/Time 02.10.2012  09.18

Switch-off time Off

Display     Modern

Display light auto off Permanent

Display brightness     Bright   

Measurement Device logger Configuration

Sensor

Sensortyp: Leitfähigkeit Memosens®

Serien-Nr.: 2325871

Hersteller: Knick

Bestell-Nr.: SE215-MS

Letzte Kalibrierung: 17.09.2012  17:35:00

Zellkonstante [1/cm]: 1.00

Betriebszeit (Memosens) [h]: 60

Anzahl Sterilisationen SIP (Memosens):0

Anzahl Reinigungen CIP (Memosens): 0



Memosens

Světově jedinečná koncepce

digitálních sond Memosens.

Memosens – světová značka

digitálních sond

Systém konektorů s indukčním 

přenosem Memosens přenáší

bezkontaktně mezi analyzátorem

a elektrochemickou sondou nejen

data, ale i napájení.

Integrovaná inteligence umožňuje

zpracování a uložení dat přímo

v pH-, vodivostní nebo kyslíkové

sondě. 

Memosens – spolehlivý a bezpečný

Díky dokonalému galvanickému oddě-

lení jsou sondy Memosens vysoce 

odolné vůči rušení; měřit s nimi lze

spolehlivě i při nepříznivém rozložení

napěťových potenciálů.  

Se sondami se snadno zachází i v ob-

tížných podmínkách, je možno je

zapojit třeba i pod vodou.

Memosens – Optimální řešení pro

každou aplikaci

Díky vynikajícím vlastnostem technologie

Memosens je tento systém měření schopen

plnit veškeré jednotlivé požadavky analytických

měřicích úloh v nejrůznějších průmyslových

oborech - v chemi a petrochemii, farmacii-

a energetice, v potravinářském a nápojovém

průmyslu, ve vodárenství a zpracování 

odpadních vod. Systém Memosens lze použít

i v prostředí SNV zóně 0.
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Memosens – čas jsou peníze

Sondy Memosens potřebují podstaně

kratší čas na údržbu než sondy analo-

gové. Tím dochází i k zkrácení pro -

údržbu potřebných prostojů technologie.

Spolu s dalšími přednostmi digitálních-

sond, jako např. delší životností, dochází 

i k rychlejší amortizaci a návratnosti

investice do měření.

Memosens –  

výhodné na první pohled

Nároky na údržbu při použití

sond Memosens

Nároky na údržbu při použití

konvenčních analogových sond

Bezkontaktní Spolehlivé Digitální

• Méně časté poruchy

• Dokonalé galvanické oddělení

•  Vysoká odolnost vůči vlivům 

– vlhkosti

– nečistotám

– korozi

– rušení

• Plug & Measure

•  Jednoduché a bezpečné

připojení s bajonetovým 

•  Snadné zacházení 

i v obtížných podmínkách

•  Delší životnost díky 

prdiktivní údržbě

• Interoperabilita

• Prediktivní údržba

•  Bez vlivu na délku a 

kvalitu kabelu

•  Optimalizace údržby pomocí

Inteligentních diagnostických

funkcí

– provozní hodiny sondy

– opotřebení sondy

– zbývající životnost

– max. teplota  

– čas do kalibrace

– paměť kalibračních dat

– počítadlo procesů SIP

Díky vynikajícím vlastnostem technologie

Memosens je tento systém měření schopen

plnit veškeré jednotlivé požadavky analytických

měřicích úloh v nejrůznějších průmyslových

oborech.

prostředí zámkem
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