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Instrumentos de Espelho Resfriado

S8000 Integrale
Medidor de espelho Resfriado de Alto Desempenho
Um higrômetro de alta precisão, oferecendo sensibilidade muito alta para mudanças no teor de 
umidade.

Destaques
• Medição fundamental, precisa e livre de deriva

• Velocidade de resposta medição rápida

• faixa de medição de -60 à +40°Cdp

• Precisão ±0,1°Cdp

• FAST - formação de congelamento garantida 
abaixo de 0°C

• Registro de dados para USB ou cartão SD

• Confi guração vertical ou horizontal

• Opera em pressão até 1,7 MPa (17 barg)

Aplicações
• Laboratórios de metrologia

• Painel de alta tensão

• Salas limpas

• Farmacêutico

• Pesquisas com células de combustível

• Teste de motor

• ... e muito mais
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Confi ança de ver a sua medição
É possível para a umidade existir como água líquida a 
temperaturas abaixo de -40°C. A diferença de temperatura 
de condensação entre a água e o gelo pode ser de 10% 
da leitura. O S8000 Integrale leva duas abordagens para 
assegurar a confi ança na fase de água condensada que está 
sendo medida (orvalho ou congelamento):

Tecnologia de Garantia de Congelamento(FAST)

Garantia de Congelamento determina se o ponto de orvalho 
da amostra está na região de temperatura em que a água 
super congelada pode existir, e em caso afi rmativo, irá 
conduzir o espelho até abaixo de -40°C, para assegurar que o 
gelo esteja presente na superfície do espelho.

Microscópio

Um microscópio de visualização é fornecido como padrão. 
Isso permite que o usuário inspecione o espelho diretamente 
durante o processo de medição, e determine se a 
condensação no espelho é a água ou gelo.

Software de Comunicação de Dados e 
Aplicações
O instrumento fornece três saídas analógicas confi guráveis 
pelo usuário e comunicações Modbus RTU, permitindo que o 
instrumento seja monitorado por um computador adequado, 
registrador de dados, sistema de CLP ou outro dispositivo. 
Um par de contatos de alarme isolado ajustável permite que 
o S8000 Integrale seja utilizado para o controle do processo 
direto.

Software de aplicação fl exível é fornecido com o S8000 
Integrale, permitindo que o operador controle todas as 
funções do aparelho diretamente a partir de um PC. Um 
display de parâmetro expandido mostra simultaneamente 
todos os parâmetros medidos e calculados e um gráfi co 
personalizável é fornecido para exibir qualquer combinação 
de parâmetros em uma base de tempo. A funcionalidade de 
registro de dados é fornecida, permitindo que os arquivos de 
registro sejam criados e salvos diretamente no PC host.

Display de alto contraste com registro de 
dados embutido
Um display LCD claro, brilhante e altamente visível é capaz 
de mostrar quaisquer três parâmetros selecionáveis pelo 
usuário em texto grande. O display também possui um gráfi co 
de estabilidade e exibe o status operacional da unidade. 
Um sistema de menu fácil de usar permite o controle e a 
confi guração do instrumento, utilizando os botões do painel 
frontal.
Um sistema de registro integrado sofi sticado oferece a 
facilidade de registrar os valores de todos os parâmetros do 
instrumento em intervalos especifi cados pelo operador. Os 
arquivos de registro são salvos diretamente em um cartão SD 
removível (fornecido), permitindo que os registros podem ser 
facilmente transferidos para um PC para análise ou correlação 
com os resultados dos testes.

Integrale S8000
Medidor de espelho Resfriado de Alto Desempenho
O S8000 Integrale fornece uma medida direta do ponto de 
orvalho, temperatura e pressão. Medição de ponto de orvalho 
é baseada no princípio de medição óptico fundamental 
comprovado de espelho resfriado, dando um desempenho 
livre de deriva a longo prazo em toda a faixa de operação. O 
S8000 usa essa medida para oferecer uma gama de unidades 
de medida disponíveis, incluindo ppmV, umidade absoluta, 
umidade relativa e ppmw.

Para melhorar ainda mais a precisão dos valores calculados 
derivados de pressão (ppmV, ppmW, umidade absoluta) um 
transdutor de pressão interna opcional pode ser fornecido, 
o que fornece a pressão em tempo real. Isto permite a 
estabilidade da medição continuada mesmo durante as 
fl utuações de pressão de amostra.

As medições do sensor de ponto de orvalho integrale com 
uma precisão de ponto de orvalho de 0,1°C, e juntamente 
com a precisão de 0,1°C da sonda de temperatura remota 
fornece alta precisão de leituras da umidade relativa. Com 
precisão de 1% RH ou superior até 70% RH, e 1.5% RH ou 
superior entre 70-98% RH, o S8000 Integrale é melhor do que 
outros produtos atualmente no mercado.

Óptica Dupla para Sensibilidade Suprema
O S8000 Integrale utiliza um avançado sistema de óptica 
dupla único para detectar pequenas mudanças na quantidade 
de 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. A taxa de formação de gelo na superfície 
do espelho é mais lenta em pontos de congelamento mais 
baixos. Isto é devido a uma quantidade muito reduzida de 
moléculas de água que se encontram presentes - que leva 
tempo para moléculas sufi cientes passarem o espelho de 
modo a formar uma camada de gelo. Uma medição precisa e 
confi ável com um higrômetro não fundamental pode ser difícil 
de executar.

Confi abilidade de Medição
O S8000 Integrale utiliza um sistema chamado DCC (Correção 
de Contaminação Dinâmica). O sistema DCC é intuitivo, e 
adapta o controle do instrumento para condições de operação 
para obter um desempenho de medição ideal em todos os 
momentos. Isto é alcançado por periodicamente re-equilibrar 
a óptica, para compensar qualquer redução na intensidade da 
luz causada por contaminação dos componentes no caminho 
óptico. Embora o sistema DCC seja totalmente automático, 
pode ser confi gurado pelo usuário para aplicativos individuais.
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Tecnologia:
Espelho Resfriado
Higrômetros de espelho refrigerado da Michell são 
instrumentos de precisão para aplicações de medição e 
controle críticos. Sensores de espelho resfriado medem uma 
característica primária de umidade - a temperatura na qual 
condensação se forma sobre uma superfície. Isso signifi ca que 
os instrumentos de espelho resfriado:

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

• São inerentemente repetíveis, dando resultados confi áveis a 
cada vez.

O sensor de espelho resfriado é constituído por um espelho 
de temperatura controlada e um sistema de detecção óptica 
avançado Um feixe de luz a partir de um diodo emissor de 
luz (4) é focado sobre a superfície do espelho (2), com uma 
intensidade fi xa. À medida que o espelho é menos congelado 
a luz é refl etida, devido ao efeito de espalhamento do 
condensado formado sobre a superfície do espelho. Os níveis 
de luz refl etida e dispersa são medidos por dois fotodetectores 
(5 e 6) e comparados com um terceiro detector de referência 
(3) medindo a intensidade da luz do LED.

Os sinais provenientes deste sistema óptico são utilizados para 
controlar com precisão um cooler termoelétrico de estado 
sólido (TEC) que aquece e resfria a superfície do espelho. A 
superfície do espelho é então controlada em um estado de 
equilíbrio em que a evaporação e a condensação ocorrem 
na mesma taxa. Nesta condição, a temperatura do espelho, 
medida por um termômetro de resistência de platina (7), é 
igual à temperatura do ponto de orvalho do gás.

Nossos instrumentos de espelhos refrigerados provam sua 
confi abilidade diariamente em nossos processos de produção 
e centros de serviços, bem como no nosso laboratório de 
calibração credenciado pela UKAS.
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Especifi cações Técnicas
Desempenho do Sensor de Ponto de Orvalho
Tecnologia de Medição Espelho Resfriado

Operação
Temperatura
faixa

-20 à +50°C

Faixa de medição -60 à +40°Cdp

Precisão* ±0.1°C

Reprodutibilidade ±0,05°C

Pressão de Operação
  Versão de baixa pressão
  Versão de alta pressão

0 à 1 barg
0 à 17 barg

Taxa de Fluxo de 
amostra

0.1 à 1 Nl/min (0.2 à 2,1 scfh)

Sistema de detecção Emissor regulado por temperatura com 
detecção duplo óptico

PRT Remoto
Temperatura
Medição

4 fi o Pt100, 1/10 DIN classe B

Medição precisão ±0,1°C

Comprimento do cabo 2m (250m máx)

Sensor de fl uxo
Medição precisão Típicp ±5% não calibrado

Faixa de medição 0 à 1000ml/min

Sensor de pressão integrado Opcional
Faixa de medição 0 à 25 bara (0 à 377 psia)

Medição Exatidão* 0.25% de escala plena

Unidades de medição psia, bara, KPa ou MPag

Monitor
Resolução Selecionável pelo usuário à 0.001 dependente 

do parâmetro

Unidades de medição °C e °F para ponto de orvalho e temperatura 
%RH, g/m3, g/kg, ppmv , ppmw (SF6), para 
umidades calculadas

Saídas
Analógico

Digital
Alarme

3 canais, Selecionável pelo usuário 4-20 mA, 
0-20 mA ou 0-1 V
Comunicações de PC usando Modbus RTU 
sobre USB
Contatos reversíveis livre de dois volt, um 
alarme de processo, um alarme de falha; 1 A 
@ 30 V DC

IHM LCD azul de alta defi nição
Contraste ajustável pelo usuário
Navegação em menu via teclado de cinco 
botões

Registro de dados Cartão SD (512Mb fornecido) e interface USB 
Cartão SD (FAT-16) - 2Gb máx. que permite 
24 milhões de registros ou 560 dias, registro 
em intervalos de 2 segundos

Ambiental
Condições

-20 à +50°C

Fonte de Alimentação 85 à 264 V AC, 47/63 Hz

Consumo de energia 100 VA

EMC - imunidade 
industrial de emissões de 
classe A

Conforme com EN61236:1997 (+A1/A2/A3)

Dimensões
ESPAÇO MÍNINO PARA CABOS E RESPIRADOUROS
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Observação:  Mitchell Instruments adota um programa de desenvolvimento contínuo que als vezes necessita de alterações de especifi cação sem aviso prévio. 
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Especifi cações mecânicas
Dimensões

Vertical

Horizontal

445 x 200 x 350mm (17,5 x 7,9 x 13,8”) (a x l 
x p) 415mm (16,3”) de profundidade quando 
o microscópio é montado
185 x 440 x 350mm (7,3 x 17,3 x 18,8”) (a x l 
x p) 415mm (16,3”) de profundidade quando 
o microscópio é montado

Peso
Vertical

Horizontal
10,75kg
9,9kg

Geral
Temperatura de 
Armazenamento

-40 à +60°C

Calibração Calibração interna rastreável de 3 pontos 
como padrão, calibrações acreditadas 
por UKAS opcionais - consultar a Michell 
Instruments

* Precisão de medição signifi ca desvio máximo entre o instrumento sob teste e 
referência corrigida. A isto deve ser adicionado as incertezas associadas com o 
sistema de calibração e as condições ambientais durante o teste ou uso posterior.


