
www.michell.com

Instrumentos de espelho resfriado

Higrometria de Espelho 
Resfriado
Instrumentos de Precisão para 
aplicações críticas de medição  
e controle



www.michell.com

Instrumentos de espelho resfriado

Precisão que você pode confiar
A umidade é um fator crítico em muitos processos 
que precisam ser monitorados e controlados. 

Higrômetros de espelho resfriado medem uma 
característica primária de umidade — a temperatura 
na qual a condensação se forma sobre uma 
superfície. 

Isso significa que os instrumentos de espelho 
refrigerado:

• Baixa deriva: a temperatura em que a 
condensação se formas é medida diretamente 
para que não haja variáveis calculadas que 
poderiam mudar ao longo do tempo

• São inerentemente repetíveis, dando resultados 
confiáveis a cada vez

Do traço de umidade em ambientes de laboratório, 
até gases quentes e saturados em processos 
industriais pesados, a tecnologia de espelho 
resfriado da Michell proporciona a medição mais 
precisa, exata e repetível do ponto de orvalho e 
umidade relativa do ar disponível.

Higrometria de Espelho Resfriado
Sempre que preciso, medidas fundamentais são necessárias 
em seu laboratório ou aplicação industrial; Os higrômetros de 
espelho resfriado da Michell Instruments fornecem a solução.

Tecnologia de Espelho Resfriado da Michell
Espelho Resfriado é a tecnologia de medição preferida dos 
laboratórios nacionais de normatização a nível mundial. Esse é 
o motivo:

• A mais alta precisão possível de qualquer tecnologia de 
medição de ponto de orvalho

• Excelente repetibilidade

•  Ampla faixa de medição

• Tecnologia comprovada, bem estabelecida e confiável

• Não sofre de histerese

• Calibração não muda ao longo do tempo

Além disso, nossa tecnologia é:

• Projetada com a experiência de 40 anos da Michell em 
tecnologia de espelho resfriado construída em cada 
instrumento

• Sensível às mudanças repentinas (<5 ppb) no teor de 
umidade

• Projetada para suportar aplicações industriais agressivas

Michell Instruments é uma empresa líder internacional na detecção de alta precisão com experiência em calibração e medição 
de umidade há 40 anos. Em 1980, projetamos e fornecemos o Higrômetro Padrão de Ponto de Orvalho, que formou o primeiro 
elo de rastreabilidade entre NIST (National Institute of Standards and Technology) e os laboratórios de calibração europeus.

Temos construído sobre essa base desde então: desenvolvendo e verificando em tempo integral os nossos próprios instrumentos 
de referência de espelho resfriado através do uso contínuo em nossos laboratórios e ambientes de produção. Nossa tecnologia 
de espelho resfriado é usada internamente para calibrar de forma consistente e confiável mais de 2000 sensores a qualquer 
momento em nossos centros de calibração no Reino Unido, Holanda, França, Itália, EUA, Alemanha e Japão.

Requisitos Ambientais Calibração Aeronáutica e 
Automobilística Metalurgia Geração de Energia
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Características do Espelho Resfriado
Os 40 anos de experiência da Michell na área de medição de umidade estão inseridos 
em cada design de higrômetro de espelho resfriado. Todos os nossos instrumentos 
de espelho resfriado vêm com as seguintes características como padrão:

CERTIFICATE OF CALIBRATION 
UKAS Accredited Calibration Laboratory 0179 

Certificate Number 00000 Page 2 of 2

At each Dewpoint, time was allowed to ensure that the calibration conditions had stabilised. This was 
confirmed while recording the 10 readings (at 2 minute intervals) that are averaged to give the figures 
recorded in this certificate. 

No adjustment was made to the hygrometer before the calibration was performed. 

The measured sample flow rate through the Dewpoint sensor was 1.0 l/m.

Generated 
Dewpoint 

Test hygrometer

°C 

Dewpoint

°C 

Sensor
Temperature 

°C 

Dewpoint 
Correction 

°C 

Expanded
Uncertainty 

°C 

-20.37 -20.2 21 -0.2 ±0.21 

-5.03 -4.9 21 -0.1 ±0.19 

10.26 10.2 21 +0.1 ±0.18 

25.06 25.1 45 0.0 ±0.25 

39.98 39.9 45 +0.1 ±0.25 

70.10 70.1 75 0.0 ±0.25 

Applied
Temperature 

Test hygrometer

°C 

Temperature

°C 

Temperature
Correction 

°C 

Expanded
Uncertainty 

°C 

10.03 10.0 0.0 ±0.19 

25.05 25.0 +0.1 ±0.19 

40.07 40.0 +0.1 ±0.19 

70.01 70.0 0.0 ±0.18 

  
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor 
k=2, providing a level of confidence of approximately 95 %. The uncertainty evaluation has been 
carried out in accordance with UKAS requirements. 

The uncertainties quoted in the Certificate of Calibration only apply to the measured value obtained 
during the period of calibration and are not indicative of the long-term stability of the instrument under 
test.

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of 
measurement to recognised national standards, and to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national 
standards laboratories. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. 

CERTIFICATE OF CALIBRATION 
Certificate Number 00000 
Date of Issue 04th January 2012 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        

                                                                                                                             Approved Signatory 
Mr G. Daines 

48 Lancaster Way Business Park 
Ely, Cambridgeshire 
CB6 3NW 
United Kingdom 

Tel:  +44 (0)1353 658000 
Fax: +44 (0)1353 658199 
e-mail: uk.info@michell.com  
Website: www.michell.com Page 1 of 2

Customer Sample Customer 
Customer address Sample Address 
Customer order number Sample Order Number 
Received 07th December 2011 
Instrument Michell Dewpoint meter 
Model Optidew Vision 
Serial number    Instrument 123456 
                             Sensor 123456.          Temperature probe 123456 
Michell reference number T12345 
Measurements performed 19th to 22nd December 2011 
Laboratory temperature 21  ±2 °C 
Laboratory humidity 35  ±10 %rh 

The hygrometer was calibrated by comparison using reference instruments with UKAS calibration 
certificates. 

The Dewpoint sensor was placed in a sensor block through which the sample air passed. The sample 
air was divided to give one path through the reference hygrometer and the other through the test 
hygrometer. 

At 21 °C, the sensor temperature was controlled, by placing the sensor in a liquid cooled sample 
block, and circulating fluid through it. The fluid temperature is controlled by a re-circulating bath to 
within ±1.0 °C of the nominal value and ±0.5 °C stability. At the higher temperatures the calibration 
was performed in a climatic chamber to within ±0.3 °C of the nominal value. 

The temperature probe was placed approximately 10 mm from the two reference probes. The 
calibration was performed in a climatic chamber.  

The optical surfaces of the hygrometers were cleaned using de-ionised water, prior to the calibration.

The output used from the hygrometer was the digital display with a resolution to 0.1 °C.

0179

Controle Dinâmico de Contaminação (DCC) garante que a precisão da medição e 
estabilidade sejam mantidas mesmo quando a contaminação está presente na superfície 
do espelho.

Durante o processo DCC, o espelho é aquecido a aproximadamente 20 °C acima da 
temperatura do sensor para eliminar a condensação que se formou durante a medição. O 
acabamento da superfície do espelho, com a contaminação que permanece, é usado pela 
óptica como um ponto de referência para as medições posteriores. Isso elimina o efeito da 
contaminação na precisão.

Em condições de laboratório cuidadosamente controladas, pode existir água super-resfriada 
em temperaturas tão baixas quanto -48 °C. No entanto, quando se utiliza um instrumento 
de espelho resfriado, só ocorre no espelho em temperaturas até cerca de -30 °C.

A diferença de pressão de vapor entre a água condensada e o gelo formado sobre um 
espelho resfriado pode introduzir erros de ponto de orvalho de até 10% de leitura. 
Também é possível existir estados intermediários, onde a formação é uma mistura de 
gelo e água super-resfriada, tornando conversões calculadas a partir de um estado para 
o outro inválidas.

Todos os produtos de espelho resfriado da Michell contêm o FAST, a tecnologia de garantia 
de congelamento que garante que todas as medições de ponto de orvalho abaixo de 0 °C 
são feitas no gelo. O sistema FAST funciona através da detecção se o espelho está a uma 
temperatura onde água super-resfriada poderia se formar, e em caso afirmativo, resfriando 
rapidamente o espelho até que uma película de gelo de espessura predeterminada se 
forme. Uma vez que o gelo se formou, o controle retorna para o instrumento e a medição 
pode começar.

Nossos instrumentos de espelho resfriado apresentam uma saída digital (opções USB, 
RS232, RS485, Modbus ou Ethernet, dependendo do modelo) e múltiplas saídas analógicas, 
permitindo configuração e monitoramento por um computador adequado, registrador de 
dados ou outro dispositivo. Contatos ajustáveis de alarme isolado permitem que o Optidew 
e a série S8000 sejam utilizados para controle de processo direto.

O software de aplicativo completo é fornecido com nossos higrômetros de espelho resfriado 
de forma gratuita, assim fornecendo uma interface para configurar e controlar as funções 
do aparelho, e permitindo que todos os parâmetros sejam medidos e calculados ao longo 
do tempo.

O espelho resfriado está livre de dependência da temperatura e continua a ser preciso e 
livre de mudança em toda a gama de medição. Todos os nossos instrumentos da tecnologia 
de espelho resfriado (chilled mirror) são fornecidos com calibração rastreável ao NPL e ao 
NIST (padrões nacionais) através da nossa acreditação UKAS pela norma ISO/IEC 17025.

Confiabilidade de Medição (DCC)

Tecnologia de Garantia de Congelamento (FAST)

Software de Comunicação de Dados e Aplicações

Fornecido com Calibração Rastreável

DCC
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Como a Tecnologia de Espelho Resfriado 
funciona?
O sensor de espelho resfriado consiste de um espelho com temperatura controlada 
e um sistema de detecção óptico avançado.
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Um diodo emissor de luz (1) fornece um feixe de luz de intensidade constante que é focado por um sistema de lentes (2) 
para se tornar o feixe incidente na superfície do espelho (3), inundando-o com uma poça de luz. Antes que o feixe de luz 
alcance o espelho (3), um divisor de feixe (4) direciona parte do feixe através de um sistema de lentes (5) para um sensor 
(6), que monitora a intensidade da luz LED e fornece um ciclo de feedback mantendo isso em um nível constante.

Dois sensores (7 e 8) monitoram o nível de luz refletido pelo espelho. Um desses sensores (7) mede o nível de luz devido 
ao feixe incidente refletido e o outro (8) mede o grau de dispersão da luz devido à formação de água / gelo na superfície do 
espelho. Cada sensor possui seu próprio sistema de lentes ópticas (9 e 10) para concentrar a luz refletida no sensor.

A saída de cada um desses sensores é comparada e então usada para controlar o acionamento para um resfriador 
termoelétrico (11). Dependendo do resultado desta comparação, o sistema de controle fará com que a bomba de calor (11) 
aqueça ou resfrie o espelho (3) a fim de manter a espessura de filme de condensação desejada na superfície do espelho.

Em um ponto de equilíbrio, onde a taxa de evaporação e a taxa de condensação na superfície do espelho são iguais, o 
espelho a temperatura, lida por um termômetro de resistência de platina Pt100 (12) embutido no espelho, representa o 
ponto de orvalho.

O lado ‘quente’ do resfriador termoelétrico é acoplado a um sistema de resfriamento auxiliar por meio de uma massa térmica 
(13), que suaviza sua resposta. O sistema de resfriamento remove o calor do lado quente do resfriador termoelétrico, 
resfriando-o a uma temperatura adequada. Isso complementa as capacidades de depressão e permite a medição de pontos 
de orvalho muito baixos.

No S8000 -100 e S8000 RS um sistema de resfriamento auxiliar é utilizado para remover calor 
do lado “quente” do TCE. Isso complementa as capacidades de depressão da bomba de calor, e 
permite a medição do ponto de orvalho muito baixo.

Sensores Michell Instruments S8000 utilizam nossos sistemas óticos duplos para garantir uma sensibilidade de 0,01 °C e resposta 
dinâmica mais rápida de pontos de orvalho tão baixos quanto -100 °C. O sistema emprega uma vigilância ativa e ajuste para 
reequilibrar automaticamente a óptica para acomodar qualquer alteração no nível de sinal não associado com a umidade condensada.
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Série Optidew
A Série Optidew é o higrômetro de espelho resfriado básico da Michell Instruments, 
oferecendo um instrumento de recurso completo a um preço acessível.

A série Optidew inclui DCC, FAST, comunicações RS232 ou RS485 digitais, saídas analógicas do circuito de corrente, relés de 
alarme, display opcional, e uma aplicação de PC como padrão.

O sensor remoto de espelho resfriado da série Optidew oferece uma medição ampla de um equivalente de <0.5 a 100 %UR 
em temperatura ambiente. Isto equivale a um intervalo de ponto de orvalho de -40 a + 90 °C, com uma precisão de ±0,2 °C 
do ponto de orvalho e ±0,1 °C de temperatura ao longo de todo o intervalo das medições.

O sensor de ponto de orvalho foi projetado com resistência à corrosão e durabilidade em mente, com uma alta temperatura 
(até Versão +120 °C) disponível, tornando possível a medição mesmo nas aplicações industriais mais exigentes.

Optidew 401 e 501

Highlights
• O novo sensor híbrido de espelho resfriado oferece uma 

resposta dinâmica rápida às mudanças na umidade

• Exato para ponto de orvalho de ± 0,15 °C, temperatura  
de ± 0,1 °C

• Ampla faixa de medição de -40...+120 °C ponto de orvalho

• Escolha de métodos de comunicação, incluindo Modbus 
TCP sobre comunicação Ethernet para fácil conexão em 
rede

• Transmissor de pressão opcional para cálculo preciso de 
ppmV & g / kg

Optidew 401 Optidew 501



www.michell.com

Instrumentos de espelho resfriado

Série S8000
A série S8000 da Michell dos higrômetros de espelho resfriado fornece uma medição 
extremamente precisa e exata de ponto de orvalho, umidade relativa e temperatura.

Estes modernos instrumentos de laboratório ricos em recursos incluem uma interface de usuário intuitiva, registro embutido de 
dados, saídas digitais e analógicas, e software de aplicação abrangente.

A precisão de ponto de orvalho de ±0.1 °C dos sensores de espelho resfriado da série S8000, acoplado com a precisão de ±0,1 
°C da sonda remota de temperatura fornece medição da umidade relativa com elevada precisão. Com uma precisão de 1 %UR 
ou superior (até 70 %UR) e 1.5 %UR ou superior (entre 70 e 98 %UR) a série S8000 fornece a melhor precisão de umidade 
relativa de qualquer instrumento de espelho resfriado no mercado.

S8000
O S8000 Integrale possui um cabeçote de sensor integrado que 
permite a medição de -60 °Cdp, tornando-o adequado para uma 
variedade de aplicações de calibração.

Este instrumento de referência de ponto de orvalho combina a 
sensibilidade de medição e precisão do sistemas óticos duplos, 
com construção leve e flexibilidade para medições dinâmicas ou 
para uso como padrão de referência de calibração.

• Medição fundamental, precisa e baixa deriva

• Velocidade de resposta medição rápida

• Faixa de medição de -60...+40 °Cdp

• Precisão ±0,1 °Cdp

• Opera em pressão até 2.0 MPa (20 barg)

• Configuraçāo simples com interface de operacao touch screen

S8000 Remote
O S8000 Remote tem todas as grandes características dos outros 
higrômetros de espelho resfriado da série S8000, mas com um 
design do sensor remoto prático e compacto.

A umidade relativa do ar em câmaras climatizadas sempre desvia 
do ponto de ajuste. Mesmo em câmaras de alta precisão este 
desvio é, tipicamente, entre 1...3% de UR, o qual pode ter 
um efeito considerável sobre os resultados de vários testes. O 
S8000 Remote pode reduzir essa incerteza em apenas 0,5 %UR, 
dependendo do ponto de ajuste.

O sensor remoto compacto ocupa um espaço mínimo na câmara e 
apresenta um design de célula aberta, eliminando a necessidade 
de quaisquer acordos de amostragem aquecidos e complexos ou 
uma bomba externa.

• Medição fundamental, precisa e baixa deriva

• Sensor remoto

• Design aberto permite que o sensor remoto seja montado 
em um fluxo de amostra ou simplesmente colocado em um 
ambiente a ser monitorado

• Faixa do ponto de orvalho de -40...+120 °C com precisão 
±0.1 °C

• Registro de dados vis USB, Ethernet ou Cartão SD

• Tenologia “FAST” garante a formação de gelo abaixo de 0 ºC

• Opera em pressão até 2 MPa (20 barg)
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S8000 RS
O higrômetro premium de espelho resfriado da Michell, capaz 
de medir um ponto de orvalho tão baixo quanto -90 °C, sem 
refrigeração externa ou unidade de refrigeração volumosa. A 
construção do cabeçote do sensor foi otimizada para resposta 
rápida a pontos de orvalho baixos, com o sistema ótico duplo  
garantindo precisão e exatidão em todo o intervalo de medição.

O S8000 RS é o nosso primeiro instrumento de espelho resfriado 
a caracterizar uma tela sensível ao toque, proporcionando uma 
interface amigável e poderosa para o controle e configuração de 
características e todos os parâmetros do instrumento.

• Precisão de ±0.1 °C

• Medição de precisão para ponto de orvalho de -90 °C (100 ppb) sem necessidade de resfriamento adicional

• Configuração simples e operação via interface de tela de toque

• Cabeçote do sensor otimizado para resposta rápida a baixos níveis de umidade

• Sensibilidade de alta medição

• Microscópio para inspeção visual de condensado no espelho

• Pacote compacto de 19” x 4U para flexibilidade de instalação

• Pesa apenas 22kg — menos de metade do peso do concorrente mais próximo

S8000 -100
O novo S8000 -100 é o principal higrômetro de referência de espelho resfriado da Michell, fornecendo medições altamente 
repetíveis do ponto de congelamento até -100 °C.

O S8000 -100 utiliza um sistema ótico duplo avançado exclusivo para detectar mudanças muito pequenas na umidade 
condensada na superfície do espelho, resultando em uma sensibilidade muito alta e resposta rápida às mudanças no ponto de 
congelamento, mesmo em baixos níveis de umidade, onde as medições são mais desafiador.

• Precisão de ± 0,1 °C

• Medição de precisão até ponto de congelamento de -100 
°C (13,8 ppbV) sem necessidade de resfriamento adicional

• Reprodutibilidade de ± 0,15 °Cfp a -100 °Cfp

• Configuração e operação simples via tela de toque interface

• Sensor otimizado para resposta rápida a baixos níveis de 
umidade

• Conexões Pt100 externas de 4 fios

• Microscópio para inspeção visual de condensado no espelho

• Pacote compacto de 19 “x 4U para flexibilidade de 
instalação

• Conexões Ethernet ou USB

• Registro de dados do cartão SD 
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Guia de Serviços
Convidamos você a aproveitar a nossa gama completa de serviços de suporte para 
manter seu instrumento e manter a sua calibração atualizada para a confiança 
absoluta em suas medições de umidade.

Serviços de Calibração
A Michell Instruments oferece um serviço de calibração para a maioria dos sensores de 
umidade e instrumentação, realizado em nossos laboratórios certificados com ISO17025, 
ISO9001: 2008. Nossos quatro laboratórios são credenciados pela UKAS (United Kingdom 
Accreditation Service), e mantêm total rastreabilidade para NPL (National Physical 
Laboratory, Londres, UK) e NIST (National Institute of Standards and Technology, 
Washington DC, EUA).

Contrato estendido de manutenção
O contrato estendido de manutenção da Michell inclui suporte a aplicações, manutenção 
anual completa, incluindo calibração rastreável ou troca do sensor, atualizações de 
software livres e reparos (se necessário).

Um esquema de calibração regular é a melhor maneira de manter a rastreabilidade para 
padrões nacionais, para que os clientes em breve recuperem o custo do contrato, bem 
como se beneficiem da tranquilidade e maior confiabilidade que vem da manutenção 
regular e manutenção dos instrumentos abrangidos.

Projetos de Customização
Sempre que um produto padrão não chega a satisfazer as necessidades de uma aplicação, 
a equipe de engenheiros de projeto da Michell irá trabalhar com você para desenvolver 
uma solução específica. De sistemas de amostragem especializados, até algo tão simples 
como um conector diferente, a experiência de 40 anos da Michell em medição de umidade 
nos permite encontrar o melhor ajuste para as necessidades específicas de medição de 
umidade.

Michell Instruments Brazil Ltda Av. Henrique Valadares,69 Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20231-030 Brasil
Tel: [55] 21 3852 7831, Email: br.info@michell.com, Web: www.michell.com/br

Outras Linhas de Produtos
Instrumentos Portáteis   |   Transmissores de Ponto de Orvalho e Instrumentos   |   Analisadores de Processo

Instrumentos de Calibração   |   Instrumentos de Umidade Relativa   |   Analisadores de Oxigênio e Gás Binário

www.ProcessSensing.com


