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PR-40
Controlador de pH ou ORP (cloro)

PR-40 é integrante da nova Série Kontrol 40 Controlador 
de pH ou ORP (REDOX) de leitura precisa e de 
programação versátil e de fácil entendimento

Funções Standard
n Proteção da programação por senha.

n Estatística de acionamento do relé.

n Indicação da qualidade de calibragem.

n Função OFA de sobredosagem.

n Alarme.

n Dosagem proporcional em relação ao set-point.

Fácil Leitura
n Possui display de 2 linhas por 16 caracteres que mostra simultaneamente a temperatura e a   
 medida realizada pelo sensor de pH ou ORP (cloro).

Especificações
Faixa de Medição selecionável por software   pH: 0 a 14 com precisão de 1%
             ou
       ORP: -1.000 a 1.000 mV com precisão de 1%

Faixa de temperatura     0 a 100 °C (precisão de 1%) com sensor (opcional) PT100

Saída de corrente      0 / 4 a 20 ou 20 a 4 / 0 mA (± 2%) selecionável

2 set points independentes    Relés com contatos secos (10 A / 250 V - carga resistiva)

Tensão de Alimentação     90 a 265 VAC / 50-60 Hz

Controle Remoto
n Possui entrada de 15 a 30 VAC/VDC para o congelamento de todas as funções pelo sistema de   
 controle a distância

Saída
n 0/4-20 mA

n Isolação Galvânica

n A solução ideal para a conexão de um sistema de aquisição de dados sem interferência
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No Mundo Moderno Globalizado, ser uma companhia 
de capital privado traz significantes benefícios, 
especialmente para nossos Clientes ou Parceiros.

Ao longo de 40 anos , SEKO vem desenvolvendo uma 
organização Global, possuidora de uma visão ampla, 
que gerencia as pressões atuais, mas com planejamento 
a longo prazo, formando parcerias com nossos clientes, 
com transparência e mútuo respeito. 

Seja pela nossa reconhecida flexibilidade ou atenção aos 
detalhes, pelos produtos de alta qualidade ou somente 
pela nossa forma de trabalho, nós compreendemos 
que é sempre uma Escolha Sua, a realização de 
negócios conosco. É Nosso Compromisso atender suas 
necessidades onde quer que você, nosso cliente, esteja.

Para mais informações sobre nossa 
linha de produtos, localização 
ao redor do mundo, aprovações 
, certificações e representações 
locais, por favor visite-nos em  
www.seko.com


