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Sensor Redox   1000555 

Instruções de operação 
10/15 Hh  

 

 

1. Indicações de segurança 

Para evitar um dano permanente ao eletrodo 
Redox fornecido, armazenar-lo exclusivamente 
na solução de conservação fornecida! 

 Evitar as seguintes contaminações: 
Depósitos minerais  
Lubrificantes orgânicos  

 Não permitir contato da caixa do eletrodo 
com silicone orgânico! 

 A temperatura de armazenamento do 
eletrodo deve ser exclusivamente na faixa de 
+10°C e +35°C 

 

 

2. Descrição 

O eletrodo Redox (Redução/Oxidação) também 
é chamado de eletrodo ORP: Oxidação-Redução 
Potencial. Ele consiste numa meia célula de 
platina para medir dentro da solução a ser 
analisado e uma meia célula de referência 
interna com preenchimento de gel de Ag/AgCl. 

O eletrodo de platina tem a capacidade, de 
receber elétrons (Redução) ou de ceder-los 
(Oxidação). Ele próprio não reage com o meio. 

A caixa de sensor incluindo o eletrodo Redox 
serve para a medição de valores Redox em 
soluções aquosas. 

Uma solução para armazenamento – não: 
solução-tampão! – é parte do fornecimento. 

Uma solução referência pode-se obter 
separadamente como uma solução-tampão de 
quinidrona saturada de pH 7,00 com o número 
de artigo 1002754. 

A caixa do sensor tem reconhecimento 
automático através do 3B NETlogTM. 

 

 

3. Fornecimento 

1 Caixa do sensor  

1 Eletrodo Redox incluído a solução para o 
armazenamento 

1 Instruções de operação para 1000555 

1 cabo de conexão miniDIN de 8 pinos, 60 cm de 
comprimento 
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4. Dados técnicos 

Faixa de medição: -450 mV até +1100 mV 

Tipo de sensor: Eletrodo Ag/AgCl de 
combinação, preenchido 
de gel, não recarregável 

Cabo: Cabo coaxial de 1 m com 
conector BNC 

Precisão:  ± 4,5 mV na faixa de  
   20°C até 25°C 

Resolução: 0,9 mV 

Tempo de reação: ≤ 1 s para 95% do valor 
final 

 

 

5. Serviço 

 Destorcendo a tampa retirar a garrafa de 
armazenagem do eletrodo; seguidamente 
tirar a tampa do eletrodo. 

 Com água destilada enxugar 
meticulosamente o terminal inferior, sacudir 
os resíduos de água e secar com papel de 
filtro. 

 Determinar a temperatura da solução de 
medição, por exemplo, com o sensor de 
temperatura Pt100 (1000550). 

 Determinar o valor pH da solução de 
medição, por exemplo, com o sensor pH 
(1000556). 

 Submergir o eletrodo Redox enxuagado na 
solução de medição e efetuar a medição. 

 Quando o valor de medição se manteve 
constante por aprox. 1 minuto, efetuar a 
leitura desse valor de medição. 

 Dependendo das circunstâncias esta 
condição pode ser alcançada somente após 
de 30 minutos. 

 Arredondar o valor de medição lido para 
acima ou para abaixo em 5 mV e designar-lo 
junto com o valor de pH e a temperatura. 

 Após a conclusão da medição, enxugar o 
eletrodo com água destilada e tratar-lo como 
antes da medição. 

 Deslizar a tampa sobre o eletrodo e 
aparafusar-la com a garrafa de 
armazenamento. 

 

 

6. Teste de eletrodo 

 Conectar o eletrodo com a caixa do sensor e 
ligar a caixa do sensor na entrada análoga A 
ou B do 3B NETlogTM. 

 Esperar pelo reconhecimento do sensor 
„Probe Detect“ (Detector de Sonda). 

 Com água destilada enxugar 
meticulosamente o terminal inferior, sacudir 
os resíduos de água e secar com papel de 
filtro. 

 Submergir o eletrodo Redox na solução-
tampão de quinidrona saturada de pH 7,00 
(1002754) e revolver algumas vezes. 

 O valor medido tem que estar alguns minutos 
na faixa de 80 mV ± 20 mV a 25°C. 

 Seguidamente retirar o eletrodo da solução-
tampão, enxugar-lo de novo com água 
destilada, sacudir os resíduos de água e 
secar com papel de filtro. 

 

 

7. Limpeza do eletrodo 

 Após de um tempo de utilização mais 
prolongada limpar o eletrodo numa solução 
de ácido clorídrico diluída (0,1 mol) por 
aproximadamente 10 minutos, enxugar com 
água destilada e regenerar na solução-
tampão de quinidrona saturada de pH 7,00 
(1002754). 

 Após a conclusão da limpeza, enxugar o 
eletrodo com água destilada e tratar-lo como 
antes da medição. 

 Deslizar a tampa sobre o eletrodo e 
aparafusar-la com a garrafa de 
armazenamento. 

 Armazenar o eletrodo Redox por 8 horas na 
solução de armazenamento e usar-lo 
seguidamente de novo. 

 

 

8. Utilizações experimentais 

Controle de reações químicas. 

Despoluição da água por redução de cromatos 
na galvânica ou oxidação do cianeto. 

Medição da capacidade de esterilização de água 
de piscina através da adição de cloro livre, o 
valor de medição se encontra aqui em 
aproximadamente 700 mV. 
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