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Analisadores de Processo

Condumax II Portátil
Analisador de Ponto de Orvalho de Água e Hidrocarboneto
Sistema analisador portátil de ponto de orvalho de gás natural para operação em campo. 
Indicado para Zona 1 ou 2 de área perigosa confome IEC, Classe NEC I, Divisão 1 de Grupos B, 
C, D.

Aplicações
• Medições de verificação no local de ponto de 

orvalho de hidrocarboneto e água

• Verificação em campo de analisadores de ponto de 
orvalho online instalados

• Flexibilidade de medições periódicas em qualquer 
fonte de gás

• Perfilação de etapas do processo do produtor para 
otimizar a eficiência.

Um sistema completo portátil de análise de ponto de orvalho de gás natural de medições de verificação no local. Operação 
online periódica quando localizado em local com temperatura estável. As medições e a funcionalidade são imediatamente 
acessíveis através de display alfanumérico e interface de toque HMI de vidro integrados, incluindo registro de leituras de 
ponto de orvalho para revisão do operador.

Destaques
• Sistema analisador portátil auto-suficiente de 

ponto de orvalho em campo

• Medições simultâneas de ponto de orvalho de 
hidrocarboneto e água em um único analisador

• Medições objetivas automáticas comprovada por 
padrões da indústria

• Sensores específicos de parâmetros para garantir 
a continuidade das leituras de ponto de orvalho 
de hidrocarboneto e água.

• Pacote incorporado de manuseio, 
condicionamento e análise de amostras.

• Precisão de 0,5°C de ponto de orvalho de 
hidrocarboneto

• Princípio de espelho refrigerado essencial
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O analisador de ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos e da água padrão da 
indústria
O Condumax II cumpre as demandas dos produtores de 
gás natural e das empresas de gasoduto de transporte para 
o monitoramento confiável online de ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos de gás natural e da água.

O Condumax II é o analisador escolhido pela indústria para 
assegurar a conformidade desses parâmetros chave de 
qualidade do gás, desde o processamento da produção, 
através de redes de gasodutos trans-continentais até a 
distribuição final e a utilização por grandes consumidores, 
tais como os geradores de energia. Por toda a indústria 
de midstream os analisadores de ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos Michell são instalados como analisadores 
permanentes, fornecendo medições seis vezes a cada hora, 
24 horas, 7 dias por semana e 365 dias ao ano 

Condumax II Portátil para validação de 
campo
O Condumax II Portátil aborda as novas necessidades dos 
usuários de gás natural na medida que a indústria evolui. 
Com um aumento da proporção de fontes alternativas de 
combustível, como o biogás, e uma maior dependência das 
importações de GNL em redes de gás que tradicionalmente 
recebiam gás unicamente de produtores upstream fixos, a 
atenção para garantir a medição exata do ponto de orvalho 
nunca foi mais crucial. Este aumento da complexidade 
das cadeias de abastecimento expandiu o número de 
potenciais pontos de medição, nos quais cada um exige a 
conformidade com a especificação. O Condumax II Portátil 
oferece a flexibilidade para fazer medições investigativas 
de verificação de ponto em qualquer local, até mesmo na 
menor e mais remota fonte de gás. Além disso, para o 
produtor de gás, o Condumax II Portátil pode ser usado 
para perfilar as etapas individuais do processo a fim de 
assegurar a máxima eficiência.

Garantia de Qualidade com um novo 
Padrão de Transferência
O Condumax II Portátil também permite que os usuários 
estabelecidos de analisadores de ponto de orvalho online 
permanentes realizem medições comparativas periódicas 
em campo para verificar o desempenho de medição contra 
a calibração certificada do laboratório de Condumax II 
Portátil para todos os usuários.

O Condumax II Portátil oferece medições automáticas 
de alta sensibilidade e objetividade, onde quer que elas 
sejam necessárias, em um pacote incorporado de análise, 
condicionamento e manuseio de amostras simples de usar.

Sistema de condicionamento de 
amostras
• Integração completa da Unidade Principal do 

Condumax II

• Sistema de configuração para conexão direta com 
gasoduto de transporte de gás natural em pressão 
típica de 70 barg

• Medição simultânea de ponto de orvalho de água na 
pressão do processo. Integração de fluxo de amostra 
de ponto de orvalho de água em série para análise à 
pressão de linha completa

• Manômetro de Processo com escala de 100 barg

• Filtro coalescente com válvula de agulha de by-pass e 
drenagem de sistema

• Redução da pressão do gás de amostra por meio 
de regulador eletricamente aquecido para a análise 
do ponto de orvalho à pressão de hidrocarboneto à 
pressão intermediária (condição cricondentherm), 
ajuste de alcance de até 35 barg enquadrados (pressão 
de análise indicada pela Unidade principal do Condumax 
II)

• Controle de fluxo de amostra com rotâmetro blindado

*Para garantir o desempenho de medição correta deste sistema 
com uso em campo ao ar livre, a temperatura ambiente deve ser de 

pelo menos 5°C acima tanto da temperatura do ponto de orvalho 
do hidrocarboneto da amostra de gás do processo na condição 

cricondentherm, tipicamente 27 barg, quanto da temperatura do 
ponto de orvalho da água -ponto à pressão completa de linha de 

processo.
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Conexões do Sistema
• Trançado de aço inoxidável Minimess®, mangueiras 

micro-furo

• Conexão do sistema de amostra: conexão rápida 
Minimess®

• Conjunto de 3 mangueiras: entrada da amostra, filtro 
coalescente de drenagem/by-pass e escape de gás da 
ampstra

• Comprimento: 3m

• Conexão do processo: aço inoxidável 316, 1/4” NPT 
macho

• Furo do gás molhado: PTFE, 2 milímetros de diâmetro 
interno

Pacote do Sistema
• Estojo projetado com design personalizado e em 

material de construção de aço inoxidável 316 com seis 
pés de absorção de vibração na base (para transporte) 
e em uma extremidade (para a operação do sistema do 
analisador na vertical)

• Tampa removível e segura por quatro travas de 
alternância. Seis alças para facilitar a mobilidade por 
duas pessoas e o transporte de automóvel entre os 
locais

• Consumo de energia: <300 W, 110 V, 60 Hz ou 230 V, 
50 Hz (dependendo da unidade adquirida)

• Conexão de Energia: caixa de junção fornecida com 
M20 ou 1/2 “entrada de bucim NPT. Conexão local de 
CA para o local de eletricidade do cliente de acordo com 
os códigos locais de prática

• Peso (inclusive da Unidade principal do Condumax II): 
60 kg aproximadamente
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ANALISADOR
CONDUMAX II

MANÔMETRO

REGULADOR DE
PRESSÃOFILTRO

COALESCENTE

ENTRADA DE GÁS DE AMOSTRA
(MÁXIMO DE 100 BARG) VÁLVULA DE

NÃO-RETORNO
VÁLVULA DE
MEDIÇÃO

VÁLVULA DE
AGULHA

FLUXÔMETRO

SAÍDA DE GÁS DE
AMOSTRA

SÁIDA DE GÁS
DE BYPASS

PONTO DE ORVALHO
DE HIDROCARBONETO

PONTO DE ORVALHO
DA ÁGUA

Ponto de orvalho do hidrocarboneto — medido na condição cricondentherm
Ponto de orvalho da água — medido na pressão de linha

Dimensões

Peso: 60kg (aproximadamente)
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Especificações Técnicas
Medição de Ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos
Técnica de Medição Análise de amostra fixa Dark Spot ™; 

detecção foto-direta de hidrocarbonetos 
condensados à temperatura de ponto de 
orvalho de hidrocarbonetos

Refrigeração do Sensor Refrigerador eletrônico automático através 
de efeito Peltier de 3 estágios sob controle 
adaptativo

Alcance máximo Até Δ 55°C de depressão de medição a partir 
da temperatura operacional da unidade 
principal

Resolução 0,1°C, 0,1°F 

Precisão ±0,5°C ponto de orvalho de hidrocarboneto 
(análise de componente condensável única 
e múltipla)

Fluxo de Amostra 0,03–0,06 m3/h (0,5 a 1,0 Nl/min) — baixo 
padrão de alarme de fluxo

Freqüência de medição 6 ciclos/hora (recomendado)
12 ciclos/hora (máximo)

Pressão de operação Máx. 100 barg (1450 psig)

Medição de Ponto de Orvalho da Água
Técnica de Medição Sensor de umidade cerâmica por óxido de 

alumínio da Michell

Seleção de Unidade
Ponto de orvalho

Conteúdo de umidade
Ponto de orvalho da água de 0,1°C, 0,1°F
0,1lbs/MMscf; 1 mg/m3, ppmV
(método de conversão IGT # 8 ou 
ISO18453)

Resolução Ponto de orvalho 0,1°C, 0,1°F
0,1lbs/MMscf, 1 mg/m3 ppmV

Alcance Calibrado de ponto de orvalho –100 a +20°C

Precisão Ponto de orvalho ±1°C de –59 a +20°C
Ponto de orvalho ±2°C de –100 a –60°C

Pressão de operação Máx. 138 barg (2000 psig)

Medição(s) de Pressão
Pressão de análise de ponto de orvalho de hidrocarbonetos

Unidades MPa, barg, psig

Resolução 0,1 MPa e barg, 1 psig

Precisão
Ponto de orvalho de 

hidrocarboneto
Ponto de orvalho da água

±0,25 barg
±0,5 barg

Analisador de Ponto de Orvalho de Água e de 
Hidrocarboneto
Fornecimento de gás
de amostra

Gás natural até 100 barg, pressão regulada 
no sistema de amostragem

Gabinete O estojo de viagem é de aço inoxidável 
316 em material de construção com tampa 
removível para acesso e pés de borracha 
para transporte/operação;
O Instrumento é um gabinete EExd com 
porta de visualização removível: aquecido 
internamente para proteção de condensação

Conexões de gás Entrada de amostra, saída de filtro de by-
pass, drenagem de sistema;
Sistema de amostra para: 1/4 “NPT portas 
fêmeas, mangueiras de conexão rápida 
Minimess®, conexões ao processo: 1/4” NTP 
macho

Ambiente de operação Interior/ao ar livre de 0 a 40°C; Max 95% rh
* Ver nota de advertência na página 2

Fonte de alimentação 110 ou 230 V CA, 50/60 Hz, 300 W

Peso 60 kg (aproximadamente)

Dados registrados
Cada Registro

Revisão Visual

150 registros de dados, suficiente para um 
período mínimo de 24 horas (armazenado 
na memória volátil); ponto de orvalho de 
hidrocarboneto e pressão de análise, ponto 
de orvalho de água e pressão de linha de 
processo
Display de HMI com análise estatística 
automática; valores máximo, mínimo e 
médio de duração do período de registro

Visor integrado/teclado Tela sensível ao toque com visor fluorescente 
a vácuo

Saídas Duas saídas 4–20 mA linear (não isolados), o 
usuário configura para qualquer combinação 
de ponto de orvalho ou parâmetros de 
pressão; Caixa de junção de ligação adicional 
necessária externamente

Alarmes Processo e status do analisador via registro 
de software e anotação de display. Baixos 
alarmes de fluxo integrados para cada fluxo 
de amostra. Sinalizador de erro de status do 
analisador 23 mA na saída 1 mA; mensagens 
de status do analisador abrangentes 
aparecem no display da HMI; Caixa de 
junção de ligação adicional necessária 
externamente.

Certificação
Certificação de
áreas de risco

ATEX: II 2G   Ex d e IIB+H2 T3 
Gb Ta= -20°C to +40°C 
 
IECEx: Ex d e IIB+H2 T3 Gb
 Ta= -20°C to +40°C  

 
*Available to customer specific order — consult Michell 
Instruments.
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