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Instrumentos de Espelho Resfriado

Destaques
• Precisão de ±0,1°C 

• Medição de precisão para ponto de orvalho de 
-90°C (100 ppb) sem necessidade para resfriamento 
adicional

• Configuração simples e operação via interface de tela 
de toque

• Cabeçote do sensor otimizado para resposta rápida a 
baixos níveis de umidade

• Medição de alta sensibilidade

• Microscópio para inspeção visual de condensado no 
espelho

• Pacote compacto de 19” x 4U para flexibilidade de 
instalação

• Leve com 22.4kg - menos de metade do peso do 
concorrente mais próximo

• Conexão Ethernet ou USB

• Registro de dados de cartão SD

Aplicação
• Instrumento de referência de laboratório de padrões

• Padrão de medição para a fabricação de gás de alta 
pureza

• Padrão de medição para semicondutores de 
fornecimento de gás seco

• Instalações de calibração

• Pesquisa e desenvolvimento

• Monitoramento de sala limpa

• Processos metalúrgicos

S8000 RS
Higrômetro de Espelho resfriado de Alta Precisão
Um Higrômetro de Alta Precisão oferecendo uma ampla faixa operacional e tamanho reduzido, 
combinado com alta sensibilidade a mudanças no teor de umidade. 
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O novo dispositivo para seu laboratório
O sensor de espelho resfriado S8000 RS mede diretamente 
a formação de condensação, dando leituras livres de deriva 
a longo prazo do ponto de orvalho e a umidade relativa Ele 
oferece uma ampla faixa de medição de ponto de orvalho de 
-90 à +20°C. Controle totalmente automatizado do sistema de 
resfriamento auxiliar significa que é necessário a intervenção 
do operador, mesmo que as mudanças de ponto de orvalho 
medidas de uma extremidade da faixa para a outra.O 
instrumento fornece três saídas analógicas configuráveis 
pelo usuário, comunicações USB e Modbus TCP opcional, 
permitindo que seja controlado por um computador adequado 
ou sistema de CLP ou via software de registro S8000 RS 
específico. Um par de contatos de alarme isolado ajustável 
permite que o S8000 RS seja utilizado para o controle do 
processo direto. O display LCD com tela de toque de alto 
contraste fornece indicação local totalmente personalizável 
dos valores medidos, juntamente com um gráfico de 
tendência e avisos de falha.

Sistema Óptico Avançado para 
Sensibilidade Melhorada

O S8000 RS 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 (100 ppb a ponto de orvalho 
de -90°C ). Por isso, leva tempo para moléculas suficientes 
passarem pelo espelho de modo a formar uma camada de 
gelo. Uma medição precisa e confiável com um higrômetro 
não fundamental pode ser difícil de executar. 

Use sua comunicação preferida de mídia

O S8000RS pode ser encomendado com uma ampla gama de 
protocolos de comunicação:

• Modbus RTU sobre:

•  USB

•  RS232 

•  RS485 

• Modbus TCP sobre Ethernet

• 3 saídas 0 / 4–20mA configuráveis   pelo usuário

• Contatos de alarme de processo status

• Registro de dados no cartão SD  

Precisão descompromissada
O novo design incorpora um sensor de alta precisão PT100 
para medir a temperatura do espelho. Combinado com 
amostragem interna de alta integridade, com tubos soldados 
de aço inoxidável e acessórios de VCR, isso fornece precisão 
de ±0,1°C da medição do ponto de orvalho e o tempo de 
resposta mais rápido possível para pontos de orvalho muito 
baixos.

Para melhorar ainda mais a precisão dos valores calculados 
derivados de pressão de um transdutor de pressão 
externo opcional pode ser fornecido, o qual proporciona 
a compensação de pressão em tempo real para estes 
parâmetros. Isto permite a estabilidade da medição 
continuada mesmo durante as flutuações de pressão de 
amostra.

Confiança por ver o que você está 
medindo
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 RS leva duas abordagens para assegurar a confiança 
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 afirmativo, 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 o estado de 
condensação.

DCC para Confiabilidade Aumentada
O S8000 RS utiliza um sistema chamado DCC (Correção de 
Contaminação Dinâmica). O sistema DCC é intuitivo e adapta 
o controle do instrumento para as condições de operação 
para alcançar o desempenho ideal de medição em todos os 
momentos por periodicamente re-equilibrar a óptica para 
compensar qualquer redução na intensidade de luz causada 
por contaminação dos componentes no caminho óptico. 
Embora o sistema DCC seja totalmente automático, pode ser 
configurado pelo usuário para aplicativos individuais.

S8000 RS 
Higrômetro de Espelho Resfriado de Alta Precisão
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Tecnologia: 
Espelho Resfriado

Higrômetros de espelho resfriado 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 significa 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 confiáveis 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 fixa. À medida que o espelho é menos congelado 
a luz é refletida, devido ao efeito de espalhamento do 
condensado formado sobre a superfície do espelho. Os níveis 
de luz refletida 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 espelho resfriado provam sua 
confiabilidade diariamente em nossos processos de produção 
e centros de serviços, bem como no nosso laboratório de 
calibração credenciado pela UKAS.
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O gráfico ao lado compara a velocidade de resposta do S8000 
RS com seu antecessor, o S4000 RS, a uma amostra de ponto 
de congelamento de -90°C.

Como pode ser visto, o S8000 RS se estabiliza em um terço 
do tempo do S4000 RS.

3 vezes melhor que o tempo de resposta 
para ponto de congelamento de -90°C

Especialistas na Tecnologia de Espelho 
Resfriado
O S8000 RS é o resultado da experiência de 40 anos do 
desenvolvimento de tecnologia de espelho resfriado.

Como o maior produtor mundial de sensores de ponto de 
orvalho de alta qualidade, usamos o S8000 RS, juntamente 
com outros instrumentos na faixa de espelho resfriado, como 
os dispositivos de nossas operações de fabricação e calibração.
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Observação:  Mitchell Instruments adota um programa de desenvolvimento contínuo que als vezes necessita de alterações de especificação sem aviso prévio. 
Edição Nº: S8000 RS_97316_V3_BR_0920
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A PST Brand (www.ProcessSensing.com)

* Precisão de medição significa 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.
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Especificações Técnicas
Desempenho do Sensor de Ponto de Orvalho
Medição
Precisão* ±0,1°C 

Reprodutibilidade ±0,05°C

Tecnologia de Medição Espelho resfriado

Faixa de medição RS80: -80 à +20°Cdp (-112 à +68°Fdp)
RS90: -90 à +20°C dp (-130 à +68°Fdp)

Espelho Cobre banhado a ouro

Temperatura
Medição 4 fio Pt100, 1/10 DIN classe B

Taxa de fluxo de amostra 500 à 1000 ml/min (1 à 2,1 scfh)

Pressão de Gás de 
Amostra 1 MPa (10 barg) máx 

PRT Remoto
Temperatura
Medição 4 fios PT100, 1/10 DIN classe B

Precisão de Medição ±0,1°C

Comprimento do cabo 2 metros (250 metros máx)

Sensor de fluxo
Faixa de medição 0 à 1000ml/min

Sensor de pressão integrado Opcional
Faixa de medição 0 à 1,6 MPa (0 à 16 bara)

Precisão de Medição 0,25% de escala plena

Unidades de medição barg, psig, kPa, MPa

Monitor
Resolução Selecionável pelo usuário para 0,001°C, 

dependendo do diâmetro

Unidades de medição
Umidade: °C dp ou °F dp, % RH, g/m3, g/
kg, ppmV, ppmW (SF6) 
Temperatura: °C or °F 
Pressão: barg, psig, kPa, MPa

Saídas

Analógico: 3 canais, selecionável pelo 
usuário 4-20 mA, 0-20 mA ou 0-1 V
Digital: USB e Modbus TCP (over Ethernet) 
Alarme: Contatos reversíveis livre de dois 
volt, um alarme de processo, um alarme de 
falha; 1 A @ 30 V DC

IHM LCD de 5.7” com tela de toque, branca em 
gráficos azuis

Registro de dados
Cartão SD (512 Mb fornecido) e interface USB. 
Suporta Cartão SD (FAT-32) - 32 Gb máx. que 
permite 24 milhões de registros ou 560 dias, 
registrando em intervalos de 2 segundos

Ambiental Condições 5 à 30°C, máx 80% RH

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

Consumo de energia 250 VA

Especificações mecânicas
Dimensões 190 x 445 x 550mm (7,48 x 17,51 x 21,65 in) 

(a x l x p)

Peso 22,4kg (49,38lbs)

Circuito de Gás de 
Amostra Aço inoxidável 316

Conexões de Gás de 
Amostra

Entrada: ¼” VCR (MALE)
Saída: ¼” Swagelok (MALE)

Geral

Calibração
5 pontos de calibração de fábrica. Opção de 
calibração acreditada UKAS 17025 - favor 
consultar a fábrica. 


