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Easidew Online 
Higrômetro de ponto de orvalho universal
Fácil de instalar e manter, o Higrômetro Easidew Online mede e exibe o ponto de orvalho e o conteúdo 
de umidade para uso em uma ampla gama de aplicações de umidade. O visor do Easidew Online 
fornece saídas de alarme analógicas, digitais e de relé duplo.

Destaques
• Faixa de medição de ponto de orvalho de -100 a+20 °C

• Saída de ponto de orvalho ou conteúdo de umidade 
em ppmV

• Precisão de ±2 °C de ponto de orvalho 

• Saída de 4 a 20 mA

• Saída Modbus RTU sobre RS485

• Saídas de alarme configuráveis duplas

• Escolha da fonte de alimentação CA ou CC

• Bloco de amostra e cabo incluídos

• Certificado de calibração rastreável de 13 pontos

Aplicações
• Secadores de membrana

• Secadores por adsorção

• Ar médico e cirúrgico

• Ar de respiração

• Fabricação aditiva

• Porta-luvas

• Moldagem por injeção de plástico
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Higrômetro fácil de usar
O Easidew Online foi desenvolvido como um sistema 
higrômetro universal de instalação rápida para a faixa de 
medição completa do ponto de orvalho de -110 a +20 °C, que 
abrange a maioria das aplicações de medição de umidade.  

Este higrômetro incorpora a mais recente tecnologia de 
óxido de metal cerâmico Michell, fornecendo medições de 
umidade estáveis, confiáveis e repetíveis.

Facilidade de instalação
O Easidew Online é fornecido completo com todas as peças 
necessárias para instalar o sensor em um fluxo de gás  
e começar a medir com rapidez e facilidade.

• Sensor de 2 fios Easidew

• Tela configurável com formato de montagem 1/8 DIN

• Bloco de amostra do sensor de aço inoxidável com 
entrada e saída de 1/8” NPT

• Cabo do sensor – comprimento selecionável

O sistema é fornecido com um certificado de calibração de 
13 pontos de ponto de orvalho de -100 a +20 °C rastreável 
de acordo com os padrões nacionais.

Programa de serviços de troca e 
recalibração
A Michell oferece 2 serviços para clientes que desejam 
tempo de inatividade mínimo e rastreabilidade do sensor, 
mantendo a confiabilidade de seu sistema online:

• Troca de sensor – Os clientes fazem um pedido de 
um sensor recondicionado garantido, fornecido com 
uma calibração rastreável de 13 pontos. Quando ele 
chega, eles o trocam pelo sensor instalado, devolvido 
à Michell, resultando em um tempo de inatividade do 
processo igual a zero.

• Recalibração – Os clientes devolvem o sensor instalado 
à Michell, onde é inspecionado, verificado e recalibrado 
antes de ser devolvido. Isso fornece rastreabilidade 
contínua do sensor para o processo.

Sinais de saída flexíveis
O Easidew Online possui 3 variantes de sinal de saída, que 
podem ser reconfiguradas conforme necessário no sistema 
de menus do visor:

• 4-20 mA ou 0-20 mA

• Modbus RTU sobre RS485

• 2 alarmes de relé programáveis

Segurança e integridade
O projeto mecânico do sensor considera os requisitos de 
qualidade em saúde e segurança do usuário final, oferecendo 
uma barreira de pressão de processo extremamente alta, 
juntamente com níveis meticulosos de rastreabilidade  
e qualidade do produto.

• Barreira de materiais de processo de 450 bar de alto 
desempenho

• Peças que entram em contato com gás opcionais 
certificadas pela BS EN 10204 3.1

• Limpeza opcional para serviço de oxigênio enriquecido

• Certificado de calibração de 13 pontos

Desempenho de medição
O sistema online usa a tecnologia de medição de óxido 
de metal cerâmico líder da Michell, em conjunto com a 
sofisticada eletrônica de microcontrolador de última geração, 
para fornecer uma medição precisa e estável ao longo da 
vida útil do transmissor.

• Precisão ±2° Cdp

• Resposta rápida a mudanças de umidade

Flexibilidade de propriedade
O sensor Easidew usado no sistema online possui um sistema de 
comunicação RS485, que oferece aos clientes a oportunidade 
de redimensionar e normalizar com um kit de comunicação 
para uma ampla variedade de medições de umidade.

• Normalização de 4 a 20 mA dentro da faixa de -110  
a +20 °Cdp

• Escala de umidade – ponto de orvalho, ppmV

Velocidade de fornecimento
O sistema online é fabricado no principal centro de fabricação 
de transmissores de umidade de alto volume da Michell no 
Reino Unido, o que garante confiabilidade e repetibilidade 
de entrega e campo apoiados por uma rede de centros de 
serviços globais da Michell.

• Sistema de calibração de fabricação rastreável para NPL 
e NIST

• Calibração acreditada pela UKAS ISO17025 disponível 
mediante solicitação

Personalização
Se a sua aplicação requer um sistema online personalizado, 
temos capacidade especializada de design e fabricação para 
atender às suas necessidades.

Easidew Online
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Especificações técnicas
Especificações de desempenho

Faixa de medição -110 a +20 °C de ponto de orvalho; -100 a +20 °C de ponto de orvalho; faixas dp não padronizadas  
e faixas ppmV disponíveis mediante solicitação

Precisão ±2 °C ponto de orvalho*

Tempo de resposta 5 mins a T95 (seco a úmido)

Repetibilidade 0,5 °C ponto de orvalho

Calibração do sensor Certificado de calibração rastreável de 13 pontos

Especificações elétricas
Sinais de saída online 4-20 mA ou 0-20 mA; RTU Modbus acima de RS485; alarmes duplos de relé programável

Saída online Ponto de orvalho ou conteúdo de umidade

Faixa dimensionada da saída 
analógica máxima Ponto de orvalho: de -110 até +20 °C; Conteúdo de umidade em gás: de 0 até 3000 ppmV;

Tensão de alimentação online CA: 85 a 264 V; CC: 24 V

Consumo de corrente online Máximo de 60 mA

Segurança elétrica EN61010-1

Especificações de operação
Temperatura de operação Sensor: -40 a +60 °C; monitor: 0 a 50 °C

Faixa de temperatura compensada Sensor: -20 a +50 °C; monitor: não se aplica

Temperatura de armazenamento Sensor: -40 a +60 °C; monitor: -10 a 60 °C

Pressão de operação 45 MPa (450 barg) no máximo

Taxa de vazão do sensor 1 a 5 NL/min montado em bloco de amostragem padrão; inserção direta de 0 a 10 m/s

Especificações mecânicas

Proteção de ingresso
Sensor: IP66 de acordo com a norma BS EN 60529:1992+A2:2013; proteção NEMA 4 de acordo  

com a norma NEMA 250–2014
Monitor: IP65 (NEMA 4X) somente painel frontal

Sensor de serviço de oxigênio Opcional: limpeza para serviço de oxigênio enriquecido

Material do invólucro do sensor Aço inoxidável 316

Dimensões Sensor: L = 132 mm x ø 45 mm (com cabo conector) 
Monitor: Caixa DIN 1/8, 96 x 48 x 85 mm (l x a x p)

Filtro (proteção do sensor) Padrão: HDPE < 10 µm
Opcional: protetor sinterizado em aço inoxidável 316 < 80 µm

Conexão do processo do sensor 5/8” - 18 UNF

Acessórios de flange KF40 Flange para conexões de processo de 5/8” 18 UNF

Peso do sensor 150 g

Conexões elétricas do sensor MiniDIN 43650, forma C

Cabo do sensor online Disponível conector/cabo de 0,8, 2, 5 e 10 metros

Condições de diagnóstico do sensor
(programado na fábrica)

Falha no sensor: 23 mA
Ponto de orvalho abaixo da faixa: 4 mA
Ponto de orvalho acima da faixa: 20 mA

NOTAS * Na faixa de temperatura compensada
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Produtos de processo relacionados

MDM50
Higrômetro portátil

YellowBox portátil
Analisador de oxigênio portátil

ES20
Sistema de  

amostragem compacto

MDM300 I.S.
Higrômetro de  

ponto de orvalho

Dimensões do produto

ø30mm

55.2mm

27
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m

5/8”-18 UNF

1/8” NPT 

5/8”-18 UNF1/8” NPT

Bloco de amostra opcional
(veja acessórios e peças de reposição)

SF82
Transmissor de ponto de  

orvalho de resposta rápida

Senz-TX
Transmissor de oxigênio 

Easidew PRO X.P.
Transmissor de umidade  

à prova de explosão

Optidew 501
Higrômetro de espelho 
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Monitor online Easidew

Sensor Easidew (incluído)


