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CDP301
Medidor de ponto de orvalho Condumax
Medidor manual de ponto de orvalho de hidrocarbonetos em gás natural.

Destaques
• Princípio fundamental de medição do ponto de 

orvalho 
• Tela LCD colorida de alta definição
• Identificação visual de ponto de orvalho de 

água e hidrocarbonetos
• Controle automático da taxa de resfriamento 

do espelho de acordo com os métodos ISO 
6327 e ASTM D1142 para medições de ponto 
de orvalho em gás natural

• Bateria recarregável
• Certificado Exd Iecex Atex Zona 1, Classe I 

Divisão 1/Zona 1, IIB+H2 T3
• 100 barg de pressão operacional
• Depressão maior que 60°C (até 100 barg de 

pressão de trabalho) 
• Precisão maior que +/-0,5°C da superfície do 

espelho

Aplicativos
• Processamento de gás natural
• Verificação do gasoduto de transmissão
• Gás Natural Azedo
• Validação de analisadores on-line



www.michell.com

Analisadores de Processo

Para produtores de gás natural, operadores de gasodutos e 
compradores, o ponto de orvalho de hidrocarbonetos é difícil 
de medir e controlar. É vital evitar disputas de transferência de 
custódia, o que pode resultar em shut-ins devido aos limites 
contratuais mais rígidos atuais. 

Desde 1986, a técnica de espelho resfriado direto incorporada 
no Condumax II da Michell Instruments é o método definitivo 
de medição do ponto de orvalho de hidrocarbonetos, e é 
preferida por produtores, operadores e compradores.

Apresentando o Medidor CDP301
O Medidor de ponto de orvalho CDP301 amplia essa capacidade, 
adicionando portabilidade e os recursos e especificações mais 
recentes a uma técnica comprovada de medição e oferece ao 
usuário um avanço do século 21 do Bureau of Mines Dew Point 
Tester. O CDP301 é um Medidor manual e visual de ponto de 
orvalho para aplicações de processamento e transmissão de 
gás natural. Ele é inserido dentro de um gabinete à prova de 
explosão, facilmente transportável por uma única pessoa, e é 
alimentado apenas pela bateria recarregável interna. 

Medida, Captura, Revisão
Uma câmera de alta definição integral permite a captura de 
espaços de tempo e vídeo da superfície do espelho. Através 
de uma interface altamente intuitiva, o usuário observa a 
formação de condensação na superfície do espelho resfriado. 
Durante cada ciclo de medição, o instrumento fornece uma 
imagem clara da superfície do espelho que, em combinação 
com técnicas otimizadas de iluminação óptica, permite ao 
operador distinguir entre a água e a precipitação de HC para 
realizar ambas as medições de ponto de orvalho. Com um 
apertar de um botão, o operador captura a imagem do espelho 
e registra a temperatura e a pressão em que ocorreu uma 
camada suficiente de geada/condensação. 

O resfriamento do espelho é obtido por uma bomba termelétrica 
sob o controle do operador auxiliado pelo firmware do 
instrumento. A taxa de resfriamento é precisamente controlada 
para permitir a detecção sensível e medições repetíveis de 
acordo com os métodos de teste ASTM e ISO relevantes 
específicos para o ponto de orvalho no gás natural.

Imagens do espelho (tanto imagens quanto vídeos) com dados 
correspondentes para ciclos de medição múltiplos podem ser 

armazenados para revisão posterior, ou usando a IHM do 
instrumento ou transferindo via USB para o PC do cliente*.

Esta tecnologia é incorporada em um dispositivo portátil 
de campo, com até 8 horas de duração da bateria e com a 
capacidade de trocar em uma bateria sobressalente, se 
necessário*.

Uma gama de opções completas está disponível para garantir 
que o instrumento possa ser facilmente transportado e 
configurado no local, pronto para uso em minutos.

*Transferência de dados e carregamento ou substituição das baterias 
DEVEM ser realizadas em uma área segura

Ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos: um parâmetro 
crítico de qualidade do gás 

Imagem exibida em HCDP mode (Tela dividida)

Imagem exibida no modo WDP
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Acessórios CDP301
Medição totalmente portátil, pronta 
para uso em minutos
O CDP301 está alojado em um gabinete Exd de liga de 
alumínio fundido adequado para montagem em tripé 5/8''-
11 UNC e operação de bancada, usando o suporte opcional. 
O Medidor é movido a bateria, com até 8 horas de duração 
e capacidade de troca por uma nova sobressalente, se 
necessário*. Uma gama completa de opções está disponível 
para garantir que o instrumento possa ser facilmente 
transportado e configurado no local.

* O carregamento e substituição das baterias deve ser realizado em 
uma área segura. 

Sistema de amostra projetados
Nosso sistema de amostragem para o CDP301 facilita a 
regulagem da pressão e vazão, remoção de contaminantes, 
fornecendo uma amostra devidamente condicionada 
ao Medidor para medições confiáveis e operação sem 
problemas. O sistema de amostra opcional é construído a 
partir de componentes de aço inoxidável 316, mangueiras 
flexíveis de aço inoxidável também estão disponíveis.

Área totalmente perigosa capaz
O Medidor de ponto de orvalho é projetado para ser 
posicionado perto do ponto de teste da amostra do processo 
e é compatível com ATEX, IECEX ou cQPSus para uso em 
uma Área Perigosa zona 1 ou 2 e locais perigosos classe I, 
Div 1. 

A mochila projetada sob medida é produzida usando 
materiais dissipativos estáticos, permitindo que todos os 
acessórios necessários sejam facilmente transportados para 
a área de trabalho.

 

Totalmente transportável
O CDP301 é fornecido com uma mochila e uma case com 
rodas para transportar todos os acessórios necessários, 
incluindo o sistema de amostra, carregador, bateria 
sobressalente e kit de limpeza de espelhos. A case fornece 
armazenamento seguro e pode ser usada para transporte 
rodoviário e aéreo.
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Especificações Técnicas
Medição de ponto de hidrocarboneto e água
Técnica de 
medição Espelho resfriado

Resfriamento do 
sensor

Taxa de rampa de resfriamento automatizada 
selecionável de acordo com a prática de medição ASTM 
D1142 ou ISO6327

Alcance máximo Faixa depressão até Δ T >65 °C

Precisão ±0,5 °C

Resolução 0,1 °C, 0,1 °F

Fluxo 0,25. 0,5 Nl/min

Medidas de pressão HCDP & WDP
Unidades MPa, barg, psig

Resolução 0,1 MPa, 0,1 barg, 1 psig

Precisão ±0,25% FS

Medidor de Ponto de Orvalho
Pressão de 
Operação Até 100 barg

Pressão da 
amostra 20...100 barg

Gabinete Liga LM25 fundido IP64 (equivalente ao NEMA4)

Conexões de gás 1/4"NPT

Condilções 
operacional -30°C...+50 °C máximo 95%rh

Alimentação Bateria de li-íon recarregável, até 8 horas de vida útil 
da carga total

Peso 8 kg

Tela e interface 
do usuário

Tela de 5,7" de alta definição, operada por 5 botões 

Captura de 
registro/imagem Armazenamento de dados de 2GB

Certificação de 
áreas perigosas

ATEX: II 2 G Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 
°C...+50 °C)

IECEx: Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

cQPSus: Class I, Division 1, Gr BCD T3 
(Tamb -25 °C...+50 °C)
Class I, Zone 1 
AEx db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)
Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

Transferência de 
dados

Conector PADRÃO USB B para transferência de log/
imagem (somente área segura)

Montagem 5/8 polegadas 11 rosca UNC adequada para montagem 
em Tripé. Suporte de bancada opcional.

Dimensões do produto

Produtos de processos relacionados

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX
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GÁS TOMADA
1/8"FNPT EM 

PRENDEDOR DE 
CHAMAS

BREATHER
ENTRADA DE GÁS 

RESTRITOR DE FLUXO
1/8" FNPT EM RESTRITOR DE FLUXO

CONECTOR 
TERRA/TERRA

Condumax II
Analisador de ponto de orvalho de 

hidrocarboneto

Condumax Transportável
Analisador de ponto de orvalho 

hidrocarbonetos e água


