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Liquidew I.S.
Analisador de Umidade em líquidos.
Medição on-line do teor de umidade em líquidos é precisa, rápida e confiável com o Liquidew I.S. 
analisador de umidade em líquidos da Michell. Uma grande variedade de líquidos não-polares 
podem ser medidos de forma contínua, on-line, incluindo os líquidos inflamáveis e aplicações em 
áreas perigosas, petroquímica, e refinarias de petróleo. Os sensores eletroquímicos de oxigênio 
opcionais oferecem capacidade adicional para medições de porcentagem e ppmV O2.

Destaques
• Operação simples e eficiente em termos de custo  

e baixa manutenção

• Funcionalidade de reajuste, fácil de integrar 
em sistemas de amostragem ou de distribuição 
existentes

• Umidade de alta integridade na medição de líquidos 
de 0,01 ppmW ao ponto de saturação

• Multicanal com até quatro canais de medição 
completamente independentes

• Design robusto para operação sem perturbações em 
muitos líquidos não polares durante um longo tempo

• Três saídas configuráveis de 4-20 mA e comunicação 
com base em Modbus RTU digital

• Elemento sensor substituível com serviço de 
calibração a base de troca da Michell para a 
calibração confiável e eficiente com baixo custo

• Calibração rastreável por NIST e NPL

• Versão EExd disponível

• Transmissor de Oxigênio (opcional)

Aplicações
• Estoque de Nafta em relação ao catalisador de 

isomerização

• Solvente hexano em processo de HDPE e LDPE

• O benzeno na fabricação de estireno

• Produção LNG LPG e verifi cação do produto

• Diesel e aero-combustíveis para evitar a separação 
de fases de água líquida

• Monitoramento do processo BTX - benzeno, tolueno 
e xileno

• Butadieno e estireno para fabricação de borracha 
sintética

• Indústrias de geração de gás
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Michell Liquidew I.S. Analisador de umidade em líquidos fornece 
uma solução completa para a medição precisa de umidade on-
line em líquidos de processo, e oferece muitas vantagens em 
relação aos métodos de coleta de amostra e análise laboratorial.

Medição contínua on-line permite o monitoramento e controle 
das condições de umidade para alcançar a máxima eficiência para 
a produção ou manutenção. Sensores intrinsecamente seguros, 
com um sistema de amostragem, podem ser instalados na zona 
perigosa para minimizar o tempo de transporte da amostra e 
garantir uma resposta rápida para processar as alterações de 
umidade. A unidade de controle Liquidew I.S. montada no rack 
, que está convenientemente localizada em uma área segura, 
oferece visualização em tempo real do teor de umidade, alarmes 
configuráveis pelo usuário, bem como a saída analógica e 
comunicações digitais.

A unidade de controle está conectada ao sistema de sensores 
/ amostragem no campo por cabo de pares padrão dos 
instrumentos, assim os cabos existentes muitas vezes podem ser 
usados onde Liquidew I.S. está instalado como um reajuste do 
local.

A Unidade de Controle em formato MCU multi-canal também 
pode incluir umidade em função de análise de gás ou medição de 
oxigênio, combinando com Promet I.S. Umidade no analisador de 
gás ou o transmissor Minox-i O2.*

Características
Confiável

O sensor de umidade cerâmica por óxido de alumínio com camada 
grossa e fina é extremamente durável, materiais quimicamente 
inertes juntamente com a resistência física fornecem um serviço 
confiávelde longo prazo em medições de fase líquida.

A construção robusta impede que os sensores da Michell se 
danifiquem por danos causados pelo fluxo de líquido denso ou 
mesmo choques de pressão a partir de mudanças rápidas de 
pressão do processo durante inicialização e manutenção.

Fácil de usar com funcionalidade completa

Liquidew I.S. com montagem em subrack de 19” Unidade de 
Controle fornece funcionalidade operacional completa. Cada 
canal tem uma tela LCD colorida sensível ao toque de 2,8” 
que dá valores de medição em seis ordens de magnitude, em 
relação aos níveis subppm para condições de saturação. Existem 
valores pré-definidos constantes de saturação (CS) da maioria 
dos hidrocarbonetos líquidos mais comuns para o cálculo de 
umidade, juntamente com 2 líquidos definidos pelo usuário e 
capacidade de misturar quaisquer dois líquidos da lista, para que 
o usuário tenha a flexibilidade de selecionar ou inserir o perfil de 
líquido apropriado para a aplicação específica.

* Para detalhes técnicos completos do PST Minox-i, favor 
consultar a folha de dados do produto relevante.

Quatro pontos de alarme ajustáveis pelo usuário e três saídas 
analógicas de 4...20 mA são fornecidos, bem como uma RTU 
RS485 digital para conexão de dispositivos externos.

A medição precisa on-line de umidade no líquido

Os Laboratórios de Calibração da Michell são reconhecidos 
mundialmente através do sistema de acreditação da UKAS sob 
os auspícios da EAL (Cooperação Europeia para a Acreditação de 
Laboratórios). Cada sensor é calibrado e certificado aos padrões 
de umidade dos principais institutos internacionais de metrologia, 
NPL (UK) e NIST (EUA), assim assegurando a correta medição da 
umidade em seu processo.

Certificado e intrinsecamente seguro

Os sensores e sistemas de amostragem I.S. Liquidew são 
projetados para medição de gás inflamável e não inflamável e 
pacotes completos podem ser fornecidos para uso em atmosferas 
explosivas de acordo com os requisitos da ATEX/IECEx/UKCA até 
II 1G Ex ia IIC T4 e atendendo aos requisitos equivalentes da 
NEC HazLoc para a Classe I Div 1, e Classe I ZONES.

Configuração flexível. Sistema total do analisador 
adaptado às necessidades específicas do cliente

Liquidew I.S. está disponível em um formato multi-canal (MCU). 
Este MCU permite até quatro canais de medição dentro de uma 
única unidade de subrack de 19”. O produto para a umidade na 
análise de gases, Promet IS, pode ser combinado com Liquidew 
I.S. para umidade em análise líquida, ou um transmissor Minox-i 
O2 em um MCU para permitir a medição de umidade tanto em 
amostras de gás quanto em amostras líquidas, junto com a 
medição de O2 em um único sistema analisador. Com MCU, cada 
canal de medição funciona de forma totalmente independente, 
de modo que qualquer tipo de manutenção em um canal não 
afetará os outros. Os clientes também podem solicitar canais em 
branco para expansão futura.

O Liquidew I.S. usa o sensor robusto Easidew PRO I.S., permitindo 
que o transmissor seja instalado diretamente no exterior.

Simples de manter com um programa de troca de 
calibração do sensor

Para Liquidew I.S., a manutenção de calibração é simples. Os 
serviços de troca de calibração da Michell oferecem entrega 
mundial rápida para reposição de sensores cerâmicos rastreáveis 
certificados por padrões metrológicos da NPL e NIST. Como 
os dados de calibração para o são programados de fábrica 
em uma memória on-board não volátil, a montagem de um 
Sensor de Troca de Calibração renova a calibração com um 
mínimo de paralisação. Nenhuma programação ou inserção de 
dados é requerida pelo usuário para completar o processo de 
calibração. O serviço de troca de calibração facilita um programa 
de QA programado em um custo menor do que um serviço de 
recalibração com “devolução ao fabricante”.

Adaptações prontas

Se os clientes ou integradores de sistemas desejam usar seus 
próprios sistemas de amostragem, a solução do analisador pode 
ser facilmente integrada em qualquer sistema de amostragem 
ou de distribuição existente, oferecendo uma solução multicanal 
extremamente eficiente, de baixa manutenção, que podem ser 
conectada a qualquer número de canais.

Michell Liquidew I.S. 
Analisador de umidade em líquidos

Conexões de entrada/saída do painel traseiro
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Melhor prática dos sistemas de amostragens
O design do sistema de amostragem premium Liquidew I.S. foi 
projetado nos 40 anos de experiências da Michell em análises de 
gás do processo on-line. Filtração de partículas é fornecida em 
fase simples ou dupla, de modo que o sensor e o desempenho 
do sistema sejam mantidos mesmo em processos propensos 
à contaminação. Uma versão montada, em painel do sistema 
de amostragem e do sensor, é oferecida para instalações 
internas, enquanto vários gabinetes e opções de aquecimento 
estão disponíveis para instalação em campo ao lado da fonte 
de amostra. Resfriamento da amostra, utilizando um trocador 
de calor de água, está disponível para o fluido de processo a 
temperatura elevada.

Se a sua necessidade não é acomodada por opções padrão, o 
departamento de Engenharia de Sistemas de Michell irá trabalhar 
com você para fornecer uma solução personalizada para a sua 
aplicação específica.

Tecnologia
Projeto do sensor confiável e robusto é fundamental para 
alcançar a medição precisa de umidade em líquidos durante 
um longo período de tempo. Técnicas de camada grossa e fina 
proprietárias são aplicadas no sensor de umidade cerâmica por 
óxido de alumínio da Michell Camadas base de metais no sentido 
do substrato cerâmico com grau de semicondutores dissolveu a 
umidade dentro do fluxo líquido da amostra. Os materiais inertes 
do sensor tem uma alta resistência a meios agressivos, enquanto 
a força inerente do sensor e as ligações térmicas ligadas ao 
dispositivo ativo asseguram um funcionamento confiável mesmo 
nas amostras de fluidos densas.

O Sensor de cerâmica responde à pressão parcial de vapor de 
água da umidade dissolvida no líquido a ser medido, que está 
diretamente relacionado com a temperatura do ponto de orvalho. 
Todo sensor Liquidew EExd é calibrado contra os sistemas de 
medição de ponto de orvalho fundamentais em laboratório de 
classe mundial da Michell, que é internacionalmente reconhecida 
e diretamente rastreável para as normas bases NPL (UK) e NIST 
(EUA).

Com Liquidew I.S., a quantidade de umidade dissolvida dispersa 
por todo esse líquido de processo imiscível é medida on line em 
tempo real nas unidades de teor de umidade ppmw usando a Lei 
de Henry:

C (ppmW) = CS x e/es

Onde

C = Concentração de umidade 
CS = Concentração de saturação específica para o fluido na 
temperatura de medição 
e = Pressão real do vapor de água derivada da temperatura de 
ponto de orvalho 
es = Vapor de água de saturação em temperatura medida

O firmware avançado da Liquidew I.S. fornece medições de 
umidade em ppmw através da aplicação da Lei de Henry com 
concentração de saturação pré-programado valores (CS) para as 
aplicações líquidas de hidrocarbonetos puros mais comuns:

Uma configuração de mistura proporcional pode ser usada 
para as misturas de dois solutos,  por exemplo, o propano e 
butano de GLP. Duas tabelas de entrada programável permitem 
que os valores CS sejam inseridos para outros solutos ou para 
composições de fluidos complexas, onde o usuário pode querer 
inserir seus próprios valores CS a partir de suas próprias fontes, 
ou da análise laboratorial de amostras de processo ou de seus 
valores estimados de cálculo proporcional com base nos valores 
de Cs de cada um dos principais componentes da mistura do 
soluto. 

Sistemas de Amostragem Liquidew I.S.
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The Ceramic Sensor is constructed using state-of-the-art
thin and thick film techniques. Operation of the sensor 
depends upon the adsorption of water vapor onto a porous 
non-conducting "sandwich" between two conductive layers 
built on top of a base ceramic substrate. The active sensor 
layer is very thin - less than one micron (µm) - and the porous 
top conductor that allows transmission of water vapor into 
the sensor is even thinner. Therefore the sensor responds 
very rapidly to changes in applied moisture, both when being 
dried (on process start-up) and when called into action if 
there is moisture ingress into a process.

Moléculas 
da umidade



Estrutura do Sensor de umidade cerâmica por óxido de 
alumínio da Michell
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Operação do Sensor de umidade cerâmica por óxido de alumínio da Michell
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Especificações Técnicas
Sensores
Tecnologia do Sensor Sensor de umidade cerâmica por óxido de 

alumínio da Michell

Versão do sensor Easidew PRO I.S.

Faixa de medição
0.001...1000 ppmW; Faixa mais alta a pedido, 
faixa real depende da solubilidade do fluido da 
amostra

Faixa de Calibração -100...+20 °Cdp

Exatidão

Ponto de 
orvalho:

O teor de 
umidade: 

±1 °C entre -59.9 e +20 °Cdp
(±1.8 °F entre -75.9 e +68 °Fdp)
±2 °C entre -60 & -100 °Cdp
(±3.6 °F entre -76 e -148 °Fdp)

±10% de leitura
±20% de leitura

Resolution 0,1 °C entre +20 e -100 °Cdp

Temperatura 
medição Pt100

Faixa de Medição de 
Temperatura -20...+70 °C

Precisão de Medição 
de Temperatura Exatidão: ± 0.2 °C

Pressão de Análise até 5 MPa (50 barg)

Temperatura análise 0...+50 °C

Taxa de Fluxo de 
amostra

Min 0,01 l/min, max 10 l/min 0,1...0,3 l/min 
recomendado

Calibração Rastreável até Padrões de Umidade Britânicos 
(NPL) e Americanos (NIST)

Certificações

Certificação de Área 
Perigosa

ATEX/UKCA    II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  
(-20 °C...+70 °C)

IECEx    Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)

TR CU   0Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)

cQPSus  IS, Class I, Division 1, Groups A, B, C 
& D, T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Gb, Ex ia IIC T4 Gb
Tamb +70 °C

Aprovação de Padrão GOST-R, GOST-K

Unidade de Controle

Display
2,8” tela LCD colorida sensível ao toque, 
exibindo o conteúdo de umidade / ponto de 
orvalho ou O2 e temperatura de análise

Saída analógica Três 4...20 mA (carga máx. 500 Ω) saídas 
definíveis pelo usuário

Saída digital RS485 Modbus RTU

Modo Display
Teor de umidade (ppmW) 
Ponto de Orvalho (°C ou °F) 
Temperatura (°C ou °F)
% ou ppmV O2

Resolução do display 0,1 °Cdp, 0,1 °Fdp, 0,001 ppmW, 0,1 °C temp
0,01 %/0,5 ppmV O2

Alarmes

Quatro relés de alarme. Ação de controle e 
ponto de ajuste são programáveis pelo usuário
Dois contatos C classificados como 30 V DC, 5 A. 
Sem carga indutiva
Dois contatos A classificados como 30 V DC, 5 A. 
Sem carga indutiva

I.S. Barreiras Tipo de isolamento galvânico, integrado à 
unidade de controle

Fonte de Alimentação 85...265 V AC 50/60Hz ou 10...72 V DC 30 V A 
consumo max de energia

Invólucro
Unidade de sub rack de 19”
Dimensões 132 x 483 x 375 mm (a x l x p)  
(100 mm profundidade com distância mínima 
para cabos e aberturas)

Ambiente Operacional Interno, área segura, 0...+50 °C, < 90% RH

Sistemas de Amostragem Premium

Invólucro

Invólucro de aço inoxidável 304 (EN1.4301). 
Opção para o gabinete completo em aço 
inoxidável 316 (EN1.4401); Todos os acessórios 
em aço inoxidável, placa de montagem interna 
em aço galvanizado; Versão aberta de painel 
disponível para instalação no interior, Dimensões 
800 x 600 x 300 mm (a x l x p)

Montagem do 
invólucro

Suportes de montagem de parede em aço 
inoxidável

Proteção de entrada 
do invólucro IP66

Controle de 
temperatura do 
invólucro

Opções de aquecedor/termostato para ponto de 
ajuste fixo +20 °C ou faixa de ponto de ajuste 0 
até controle +50 °C

Fonte de alimentação 
do aquecedor

110/120 ou 220/240/255 V AC, 50/60 Hz 
Consumo 100 W max.

Ambiente Operacional
Sem incidência de luz solar direta  
-20...+40 °C (-40...+60 °C máx. transiente)
Opção de refrigeração do invólucro recomendada 
para clima ambiente > 45 °C

Opção de resfriamento 
da amostra

Recomendado para temperaturas do fluído e 
processo > +40 °C
Fonecimento de água da fábrica necessário,  
< +30 °C


