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Intrumentos de Espelho Resfriado

Destaques
• Medição fundamental, precisa e livre de deriva

• Sensor remoto

• Desenho aberto permite que o sensor remoto seja 
montado em um fl uxo de amostra ou simplesmente 
colocado em um ambiente a ser monitorado

•  Faixa do ponto de orvalho de -40 à +90°C com 
precisão ±0,1°C

• Registro de dados para USB ou cartão SD

• ‘FAST’ garante a formação de congelamento abaixo 
de 0°C

•  Sensor opera em pressões até 20 barg

Aplicações
• Monitoramento da célula de teste de motores - de 

veículo comercial para motores de alto desempenho

• Verifi cação da câmara ambiental para:

• Teste de componente

• Teste de corrosão

• Validação farmacêutica

• Controle de HVAC 

• Fabricante de bateria de Lítio Ion

Remoto S8000
Higrômetro de Espelho resfriado de Alta Precisão Remoto S8000
Um higrômetro oferecendo uma combinação líder de mercado de precisão ±0,1°C, com 
a fl exibilidade de um sensor remoto, permitindo a instalação simples e monitoramento de 
precisão de umidade ambiental. Este instrumento altamente sensível, adaptável pode fornecer 
medições extremamente precisas na região de interesse, ou em um processo industrial.
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Defi nindo o padrão
O sensor de Espelho resfriado remoto S8000 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 do 
equivalente de <0,5 à 100% RH (faixa de ponto de orvalho: 
-40 à +90°C) em temperaturas de até +90°C.

Medições de Precisão
O S8000 Remoto apresenta um novo design do sensor, que 
incorpora uma alta precisão 1/10DIN PT100 para fornecer 
precisão de ± 0,1°C da medição do ponto de orvalho. 
Combinado com o sensor de medição de temperatura 
de precisão ±0,1°C, a precisão da medição de umidade 
relativa do S8000 Remoto é melhor do que outros produtos 
disponíveis atualmente no mercado.

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 fl utuações de pressão de 
amostra.

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 Remoto seja utilizado para o controle do processo 
direto.

Software de aplicação fl exível é fornecido com o S8000 
Remoto, 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.

Higrômetro de Espelho resfriado de Alta Precisão 
Remoto S8000

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.

Flexibilidade de uso e simplicidade de 
instalação
O projeto do sensor remoto elimina os problemas potenciais 
associados geralmente com sistemas de amostragem. O 
sensor de célula aberta agora pode ser colocado diretamente 
no ambiente a ser monitorado e nem sempre precisa de um 
arranjo de amostragem complexo e caro ou bomba para 
transmitir o gás a ser medido no instrumento.

 Para aplicações mais desafi adoras, onde a inserção direta 
não é possível, o sensor pode ser montado em um bloco 
de amostra e incluso em um sistema de amostragem. Isto 
signifi ca que o produto pode ser utilizado para uma vasta 
gama de aplicações, e com aquecimento rastreável - incluindo 
aqueles com temperaturas de ponto de orvalho de +90°C.

Aplicação: monitoraento de câmara climática
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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 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

A amostra de gás é passada sobre a superfície do espelho 
polido contido no interior do invólucro de sensor aberto. A 
uma temperatura dependente do teor de umidade no gás, e 
a pressão de funcionamento, a umidade no gás se condensa 
sobre a superfície do espelho.

O sistema óptico é usado para detectar o momento em 
que esta ocorre. Esta informação é usada para controlar a 
temperatura do espelho e manter uma espessura constante 
da camada de condensação na superfície do espelho.

Um feixe de luz a partir de um diodo emissor de luz (3) 
é focado sobre a superfície do espelho (2), com uma 
intensidade fi xa. Conforme a condensação se forma na 
superfície do espelho, sua tensão de superfície causa um 
efeito de dispersão, o que resulta em menos luz refl etida. 
O nível de luz refl etida é medido por um fotodetector (4) e 
comparado com o nível de luz refl etida por um espelho limpo.

Os sinais provenientes deste sistema óptico são utilizados 
para controlar com precisão para um cooler termoelétrico de 
estado sólido (TEC)

(1) que aquece ou 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 PT100 (5), 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.

3
4

2

1

5



Instrumentos de Espelho Resfriado

Observação:  Michell Instruments adota um programa de desenvolvimento contínuo que als vezes necessita de alterações de especifi cação sem aviso prévio. 
Edição No. S8000 remote_97307_V3_BR_0814

© 2014 Michell Instruments

Michell Instruments Brasil Ltda Av. Henrique Valadares,69 Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20231-030 Brasil
Tel: [55] 21 3852 7831, Email: br.info@michell.com, Web: www.michell.com/br

Especifi cações Técnicas
Desempenho do Sensor de Ponto de Orvalho
Tecnologia de Medição Espelho Resfriado

Tipo de sensor Acetal Alumínio

Faixa do Ponto de 
orvalho

-40°Cdp @ 
temperatura do sensor 
de +20°C À +90°Cdp 
@ temperatura do 
sensor de +90°C

-20°Cdp @ 
temperatura do sensor 
de +20°C À +90°Cdp 
@ temperatura do 
sensor de +90°C

Temperatura 
operacional

-40 à +90°C (-40 à +194°F)

Faixa de %RH < 0,5-100% < 4,5-100%

Exatidão ±0,1°C (±0,18°F)

Velocidade de resposta 1°C/seg (1,8°F/sec) mais tempo de fi xação

Reprodutibilidade ±0,05°C (±0,09°F)

Pressão de operação: 0 to 20 barg (0 to 290 psig)

PRT Remoto
Temperatura
Medição

4 wire Pt100, 1/10 DIN classe B

Exatidão ±0,1°C (±0,18°F)

Comprimento do cabo 2m (6,6ft) (250m (820ft) max)

Sensor de Pressão Remoto Opcional
Faixa de medição 0 à 25 bara (0 à 377 psia)

Exatidão 0,25% de escala plena

Unidades de medição psia, bara, KPa ou MPag

Rosca do transdutor 
de pressão

1/8" NPT

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 Two, 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 (-4 à +122°F)

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

Consumo de energia 100 V A

Especifi cações mecânicas
Dimensões
(Instrumento)

180 x 400 x 320mm (7,1 x 15,7 x 12,5”) 
h x w x d

Dimensões (sensor) Rosca de montagem ø45 x 128mm with M36 x 
1,5-6g

Peso 7,9kg (17,41lbs)

Comprimentos do cabo 2, 5 ou 10m (6,6, 16,4 ou 32,8ft)

Geral
Temperatura de 
Armazenamento

-40 à +60°C (-40 à +140°F)

Sistema de detecção Sistema de detecção de óptica simples sem auto 
ajuste

Calibração Calibração interna rastreável de 4 pontos como 
padrão, calibrações acreditadas por UKAS 
opcionais - consultar a Michell Instruments

Dimensões
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