
pH  &  Condutividade



BARBEN ANALYTICAL foi formada em 2000 para comercializar um novo conceito de 
sensor de pH, à 3° geração. 

Continuando a tradição ininterrupta de inovação, a tecnologia celular Axial Ion Path® 
com patente mundial concedida.

Este projeto revolucionário que proporciona um salto quântico na robustez e 
durabilidade de medição de pH industrial.

Barben é líder de mercado para a tecnologia de medição analítica visando aplicações 
industriais. Nossos produtos são projetados para trabalhar em altas temperaturas e 
pressões em aplicações de produtos químicos agressivos, tais como aqueles 
encontrados em Petróleo & Gás, Papel & Celulose, química, etc

Consulte a BARBEN ANALYTICAL se seus processos incluem alta precisão, longa vida pH, 
condutividade e medição de oxigênio.





Sistema Construtivo Sensor pH - BARBEN



“A célula de referência do sensor utiliza um fio 
de Ag / AgCl para criar tensão de referência. 
Este fio é na última seção do sensor. Quando o 
fio está exposto ao eletrólito que cria uma 
tensão de referência estável, esta tensão é 
combinada com a tensão gerada pelo eletrodo 
de vidro para criar o sinal de milivolts variável 
que corresponde ao pH. O desafio com a 
medição do pH industrial é o fio de Ag / AgCl 
dentro da referência pode ser quimicamente 
atacado pelo líquido do processo. Quando isso 
ocorre o sensor de pH torna-se instável e não 
confiável. Nosso projeto inteiro sensor de pH é 
proteger este fio de Ag / AgCl do ataque 
químico”



pH Instalações = Dicas e Boas Práticas



Montagem sensor pH = Profundidade de Inserção



Instalações In Line, com sistema retrátil, remoção do processo sem paradas de processo



BARBEN ANALYTICAL especialista sensor pH 3° geração.
Transmissor de pH possibilidades de utilização com vários fabricantes



Instalação: Descarga Tanque D0 (Celulose não branqueada, não depurada)
Comentário: Queda abaixo pH 6, dosagem de NaOH para correção
Referência: Fábrica de Celulose

Sensor pH 547

NaOH



Instalação Pós Branqueamento
Comentário: Variação na dosagem de químicos conforme pH e Cs%
Referência de Instalação: Fábrica de Celulose

Sensor 547 
BARBEN

Variação de 
Produtos  
Químicos



Modelo 547
Instalação In Line, Alta Pressão In Line e Sistema Retrátil
O Modelo 547 é, um sensor pH tipo cartucho substituível. 
Destina-se á uma variedade de suportes de sensores para 
a inserção direta no processo. Quando usado com uma 
sonda retrátil do sensor 547, pode fornecer profundidade 
de inserção da variável e sem paradas de processo para 
remoção/inserção.



Fabricantes de TRANSMISSOR pH compatível com sensor pH BARBEN ANALYTICAL / ENGINSTREL

Obs: Se você tem transmissor pH de outro fabricante 
fora da lista ao lado, nos indique qual é o modelo e tipo 
de compensação de temperatura dele, que podemos 
indicar o nosso sensor pH compatível.



Regras Gerais para escolhas do melhor ponto de 

instalação



Sonda Retrátil de Inserção 
Nacional
• Válvula de passagem 

plena de 1 ¼”.
• Haste em SS316 com 
20” de comprimento.
• Invólucro em alumínio 
low copper para evitar
depósito de água na base
do sensor de pH.
• Prensa cabo em ABS.



POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO COM VÁLVULA ISOLADORA PASVE 
pH



POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO COM VÁLVULA ISOLADORA PASVE pH



INSTALAÇÃO COM VÁLVULA ISOLADORA PASVE 
pH



Comentário Cliente

“ Sensor pH BARBEN é extremamente robusto, 
oferecendo maior longevidade e confiabilidade nas 
medições”

Felipe Santo l Time Confiabilidade

Andritz Analítica – Klabin TB



Enginstrel Engematic Instrumentação Ltda

Rua Pilar do Sul, 63 – Jardim Leocádia

Sorocaba – S.P.

PABX +55 (15) 3228.3686

“Ficamos aguardando pelo seu contato”


