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Easidew PRO XP 
Transmissor de umidade à prova de explosão
O transmissor Easidew  PRO XP foi projetado para medir de forma confiável e precisa o ponto 
de orvalho ou umidade em uma ampla variedade de aplicações de processos a gás ou líquido. 
O design mecânico robusto minimiza o tempo de instalação e fornece um transmissor robusto e 
confiável para todas as aplicações globais de explosão e à prova de chamas. Disponível com o 
programa de troca de serviços que reduz o custo de manutenção.

Destaques
• Range de medição -110 até +20 °Cdp
• Certificação global de explosão / à prova de chamas
• Precisão ±1 °Cdp
• Saída de 2 fios de 4 a 20 mA
• Certificado de calibração rastreável de 13 pontos
• Classificação de pressão de 450 bar
• Baixo custo de propriedade e fácil manutenção com 

programa de troca de sensores
• 3/4” Conexão de processo padrão da indústria UNF
• Certificação de material EN 10204 3.1
• Umidade em gases e líquidos
• Medidor com display integral
• Serviço de limpeza para uso com oxigênio

Aplicativos
• Processamento/transmissão de gás natural
• Produção de polímeros
• Produção de gás biometano
• Resfriadores de hidrogênio
• Produção de GNL e GLP
• Gases inertes
• Produção de GNV
• Processamento de refinarias de hidrocarbonetos
• Fornos de tratamento térmico
• Proteção contra catalisadores
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Transmissor global à prova de explosão
Os integradores de sistemas, OEM e as refinarias de processo 
precisam ter um transmissor robusto em estoque, que cubra 
todas as suas necessidades de sistema à prova de explosão, 
independentemente da localização mundial.
O transmissor de umidade Easidew PRO XP é certificado 
globalmente pela ATEX, cQPSus, IECEx, UKCA e GOST dentro 
de um único design para uso em qualquer zona das Américas, 
Europa e Ásia, minimizando o custo das ações.
O transmissor tem uma ampla faixa de medição de ponto de 
orvalho de 110 a +20 °C com processo padrão da indústria e 
conexões elétricas.
O Easidew PRO XP incorpora a mais recente tecnologia de 
umidade de óxido metálico de cerâmica Michell, fornecendo 
medidas estáveis e confiáveis para todas as aplicações de 
umidade novas e de substituição.
A unidade também pode ser fornecida com um display LED 
integral de 4 dígitos, exibindo o sinal de saída de umidade 
configurado.

Facilidade de instalação
• Nossa equipe de design interna desenvolveu a mecânica do 

produto para garantir que a unidade possa ser instalada de 
forma rápida e econômica.

• Habitação de processo padrão da indústria elétrica com 
entrada de conduíte duplo

• Standard 3/4” UNF Viton® 
• Ferramenta de redimensionamento e comunicação de 

diagnóstico no local
• Bloco amostrador de aço inoxidável 316
• Suporte de montagem do transmissor
• Invólucro de aço inoxidável 316 para aplicações offshore 

(ATEX, IECEx, UKCA & cQPSus)
• Tag de aço inoxidável 316

Programa de Troca/Recalibração 
A Michell oferece 2 serviços para clientes que desejam tempo 
mínimo de inatividade e rastreabilidade dos sensores, mantendo 
a confiabilidade de seu sistema:
Sensor Exchange Os clientes pedem um sensor garantido 
e recondicionado.   Quando isso chega, eles trocam pelo sensor 
instalado que é devolvido ao Michell, resultando em tempo de 
inatividade zero do processo.
Recalibração Os clientes retornam seu sensor instalado ao 
Michell, onde são inspecionados, verificados e recalibradas antes 
de serem devolvidos. Isso fornece rastreabilidade contínua do 
sensor para o processo.

Certificações Globais
O Easidew PRO XP possui diversas certificações contra explosão 
e à prova de chamas para garantir que uma única unidade tenha 
aceitação global.

• Aprovação à prova de explosão – cQPSus (US e Canada)
• Aprovação à prova de chamas – ATEX/UKCA
• Aprovação à prova de chamas – IECEx
• Aprovação à prova de chamas – TR Ex

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

• Máxima pressão de processo de 450 bar
• Nenhuma entrada no invólucro de processo
• Certificado de material BSEN10204 3.1
• Certificado de calibração de 13 pontos
• Sistema de qualidade ISO 9001
• Revestimento eletrônico
• Limpeza opcional para serviço de oxigênio enriquecido

Desempenho de medição
O transmissor usa a tecnologia de umidade cerâmica de óxido 
de alumínio, líder de mercado, juntamente com a eletrônica de 
microcontrolador sofisticada de última geração para fornecer 
uma medição precisa e estável ao longo da vida útil do produto.

• Precisão ±1 °Cdp

• Resposta rápida às mudanças de umidade

Flexibilidade de Propriedade
O Easidew  PRO XP possui um sistema de comunicação RS485 
secundário, que dá aos clientes a oportunidade de  redimensionar 
uma unidade para uma variedade de medidas de umidade, 
líquida não polar. 

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

• Umidade – ponto de orvalho, ppmV, ppmW

Velocidade de Fornecimento
O transmissor é fabricado no centro de fabricação de alto 
volume da Michell no Reino Unido, o que garante confiabilidade 
e repetibilidade de entrega apoiado por uma rede de centros de 
serviços globais da Michell.

• O sistema de fabricação de calibração é rastreável para os 
padrões NPL e NIST

Exibição integral
O Easidew  PRO XP EX2 possui um display integrado que fornece 
indicação local da saída analógica transmitida na escala de 
umidade configurada.

Personalização do sistema
Se o seu aplicativo exigir uma solução personalizada, temos um 
recurso de design e fabricação para cobrir seus requisitos.

Easidew PRO XP
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Especificações Técnicas
Especificações de desempenho Easidew PRO XP para Gases Easidew PRO XP LQ para Liquidos

Faixa de medição -110...+20 °C; -100...+20 °C ponto de orvalho de 0 a 1000 ppmW – configurada para
faixa e aplicação exigidos pelo cliente

Precisão ± 1 °C ponto de orvalho (+20...-60 °C); ±2 °C ponto de orvalho (-60...-110 °C)

Tempo de resposta 5 minutos para T95 (seco a molhado)

Repetibilidade Ponto de orvalho de 0,5 °C

Calibração Calibração e certificado de 13 pontos rastreáveis

Especificações Elétricas
Sinal de saída 4-20 mA (conexão de 2 fios, fonte atual); Usuário configurável sobre o alcance

Saída Ponto de orvalho ou teor de umidade Teor de umidade

Faixa de saída analógica
Ponto de orvalho: -110...+20 °C; Teor de 

umidade no gás: 0-3000 ppmV; Não-padrão: mg/
m3,lbs / MMSCF gás natural

Teor de umidade em líquido: capacidade de 0 a 1000 ppmW – onfigurada para 
faixa e aplicação exigidos pelo cliente

Tensão de alimentação 14...28 V DC

Resistência à carga Max 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V)

Consumo atual 23 mA máximo, dependendo do sinal de saída

Constantes de saturação
(apenas para umidade em medições de 
líquidos)

Tabela de 6 pontos para constantes de saturação de até 1000 ppmW sobre a faixa de 
temperatura de 0 a +50 °C; constantes de saturação para 8 líquidos comuns podem 
ser programadas no Easidew PRO XP LQ através do software de aplicativo; usuário 
pode programar constantes de saturação manualmente.

Conformidades CE & UKCA

Especificações operacionais
Temperatura de operação -40...+60 °C

Faixa de temperatura compensada -20...+50 °C
NOTA: A declaração de precisão do transmissor só é válida para a faixa de temperatura -20/+50 °C

Temperatura de armazenamento -40...+60 °C

Pressão operacional 45 MPa (450 barg) máximo

Vazão 1...5 NL/min montado em bloco de amostragem 
padrão; 0...10 m/sec de inserção direta

0,1...0,3L/min através do bloco amostral Easidew
Inserção direta de 0,1 a 1m/s

Especificações Mecânicas
Proteção contra ingress IP66 de acordo com a norma BS EN 60529:1992; Proteção NEMA 4 de acordo com a norma NEMA 250-2003

Certificados de área à prova de 
explosão e chamas *

ATEX/UKCA:

IECEx:

cQPSus:

Padrão: Alumínio
II 2 GD Exdb ia IIC T6 Gb
EX tb IIIC T80 °C Db IP66
Tamb -20 °C...+70 °C

Exdb ia IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
Tamb -20 °C...+70 °C

CLS I, Div1, GRPS ABCD T6
CLS II & III, Div1, GRPS EFG
CLS I, Zone 1, AEx/Ex db ia IIC T6 Gb
CLS I, Zone 21, AEx/Ex tb IIIC T80 °C Db

Opcional: 316 aço inoxidável
II 2 GD Exdb ia IIC T6 Gb
EX tb IIIC T80 °C Db IP66
Tamb -20 °C...+70 °C

Exdb ia IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
Tamb -20 °C...+70 °C

CLS I, Div1, GRPS ABCD T6
CLS II & III, Div1, GRPS EFG
Tamb = -20 °C...+70 °C IP66

TR COM EX:
1Ex d ia IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T80 °C Db X
Tamb -20 °C...+70 °C (Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão)

Aprovação de padrão russo Rússia (GOST-R), Cazaquistão (GOST-K)

Cert de vaso de pressão canadense C.R.N. – todas as províncias canadenses

Serviço de oxigênio Opcional: Limpo para oxigênio enriquecido

Material habitacional Padrão: Alumínio (livre de cobre), revestido de epóxi e pó de poliuretano, azul RAL 5009
Opcional: Aço Inox 316 (certificado de material BS EN 10204 3.1 se a opção F2 solicitada)

Proteção contra umidade do invólucro Opcional: Revestimento da eletrônica

Filtro (proteção do sensor) Padrão: Aço Inox sinterizado (para proteção contra partículas finas >80μm)
Opcional: Barreira HDPE (para proteção contra partículas fi nas >10μm)

Conexão de processo e material Aço Inox 316, 3/4” – 16 UNF com o-ring de viton® ; O-ring opcional:  Kalrez  **

Peso Alumínio: 1,6kg; Aço inoxidável:  2,4kg

Conexões elétricas 2 x 3/4“ NPT

Faixa programável do display Opcional: -1999...+9999

Ponto decimal de exibição programável Opcional: 0...3 casas decimais

Limites de sobrecarga do display Opcional: 3,6 mA e 20,4 mA

Escalas programáveis do display Opcionais: °C, °F, %, Sem Escala

Tag de aço inoxidável Opcional: Aço Inox 316 (70 x 25mm)

Condições de diagnóstico 
(programadas na fábrica)

Condições: Falha do sensor, ponto de orvalho 
abaixo e acima do range 

Saída: 23 mA, 4 mA, 20 mA

* O usuário final tem a responsabilidade de garantir que, quando instalado na Área De Risco, o sistema esteja em conformidade com normas locais e internacionais de instalação para o uso  
  de equipamento em atmosferas explosivas.
** Kalrez  O-ring não é padrão e está disponível a um custo adicional.
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Produtos relacionados

TDL600
Umidade de processo  

a Laser

Minox i
Transmissor de oxigênio 
intrinsecamente seguro

XTP601
Analisador de oxigênio 
Termoparamagnético

Dimensões 

Easidew PRO XP

Easidew PRO XP Display

Easidew PRO I.S.
Transmissor de ponto de 

orvalho I.S.

MDM300 I.S. Portátil
Portátil de Ponto de 

Orvalho

Prometa eExd
Analisador de umidade  

de processo

QMA601
Umidade de processo por 

cristal de Quartzo

ES70
Sistema de Amostragem


