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Chilled Mirror Instruments

Destaques
• Medição fundamental, precisa e livre de desvios
• Sensor remoto

• O design aberto permite que o sensor remoto seja 
montado em um fluxo de amostra ou simplesmente 
colocado em um ambiente a ser monitorado

• Faixa de ponto de orvalho de –40 a +120°C com 
precisão de ±0,1°C

• Registro de dados via USB, Ethernet e cartão SD

• 'FAST' garante a formação de gelo abaixo de 0°C

• O sensor opera em pressões de até 20 bar

Aplicações
• Monitoramento da célula de teste do motor - de 
veículos comerciais a motores de alto desempenho

• Verificação da câmara ambiental para:

• Teste de componentes

• Teste de corrosão

• Validação farmacêutica

• Controle de climatização de precisão

• Fabricação de baterias de íon de lítio

S8000 Remote
Higrômetro de espelho resfriado de alta precisão
Um higrômetro que oferece uma combinação de precisão de ±0,1°C líder de mercado com a fl 
exibilidade de um sensor remoto, permitindo instalação simples e monitoramento preciso da 
umidade ambiental. Este instrumento altamente sensível e adaptável pode fornecer medições 
extremamente precisas in situ na área de interesse ou em um processo industrial.



Instrumentos de espelho refrigerado

Definir o padrão
O sensor de espelho resfriado remoto S8000 mede diretamente
a formação de condensação, fornecendo leituras de ponto de 
orvalho e umidade relativa a longo prazo e sem desvios. 
Oferece uma ampla faixa de medição do equivalente de <0,5 a 
100% UR (faixa de ponto de orvalho: –40 a +120°C) em 
temperaturas de até +120°C.

Medições precisas
O S8000 Remote apresenta um novo design de sensor, 
incorporando um PT100 1/10DIN de alta precisão para fornecer 
precisão de ±0,1°C na medição do ponto de orvalho. 
Combinado com o sensor de medição de temperatura com 
precisão de ±0,1°C, a precisão de medição de RH do S8000 
Remote é melhor do que outros produtos atualmente 
disponíveis no mercado.
Para melhorar ainda mais a precisão dos valores calculados 
derivados da pressão, um transdutor de pressão externo 
opcional pode ser fornecido, que fornece compensação de 
pressão em tempo real para esses parâmetros. Isso permite a 
estabilidade contínua da medição mesmo durante as flutuações 
de pressão da amostra.

Use sua mídia de comunicação preferida
O S8000 Remote pode ser encomendado com uma ampla gama 
de protocolos de comunicação:
• Modbus RTU sobre:
• USB
• RS232
• RS485
• Modbus TCP sobre Ethernet
• 3 configuráveis pelo usuário 0/4–
20mA
• Contatos de status e alarme de 
processo
• Registro de dados no cartão SD

A escolha dos métodos de comunicação permite uma conexão 
direta a um DCS, PLC ou datalogger. Alternativamente, a Michell 
fornece software de aplicação específico baseado em PC para o 
S8000 Remote, permitindo o controle remoto de todas as 
funcionalidades do instrumento e a capacidade de representar 
graficamente e registrar qualquer medida ou cálculo.

S8000 Higrômetro de ponto de orvalho 
óptico de precisão remota

parâmetros diretamente para o PC host, seja via conexão direta 
ou através de uma rede.

Visor de alto contraste com dados 
integrados no registro de dados
Um display LCD de tela sensível ao toque de alto contraste 
fornece indicação local totalmente personalizável dos valores 
medidos, juntamente com um gráfico de tendência e avisos de 
falha.
Um sofisticado sistema de registro integrado oferece a facilidade 
de registrar os valores de todos os parâmetros do instrumento 
em intervalos especificados pelo operador. Os arquivos de log 
são salvos diretamente em um
Cartão de memória SD (fornecido), permitindo que os logs 
sejam facilmente transferidos para um PC para análise ou 
correlação com os resultados do teste.

Flexibilidade de uso e simplicidade de 
instalação

O projeto do sensor remoto elimina os problemas potenciais 
normalmente associados aos sistemas de amostragem de 
edifícios. 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 transportar o gás 
a ser medido para o instrumento. Para aplicações mais 
desafiadoras, onde a inserção direta não é possível, o sensor 
pode ser montado em um bloco de amostra e incluído em um 
sistema de amostragem. Isso significa que o produto pode ser 
usado para uma ampla gama de aplicações e com aquecimento 
de rastreamento - incluindo aquelas até temperaturas de ponto 
de orvalho de +120°C.

Aplicação: Monitoramento da câmara climática
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Tecnologia:
Espelho refrigerado
Os higrômetros de espelho resfriado da Michell são 
instrumentos de precisão para aplicações críticas de medição e 
controle. Os sensores de espelho resfriado medem uma 
característica primária da umidade – a temperatura na qual a 
condensação se forma em uma superfície.
Isso significa que os instrumentos de espelho resfriado:

• Não há desvio: a temperatura na qual a condensação se forma 
é medida diretamente para que não haja variáveis calculadas 
que possam mudar ao longo do tempo
• São inerentemente repetíveis, fornecendo sempre resultados 
confiáveis

O sensor de espelho resfriado consiste em um espelho com 
temperatura controlada e um avançado sistema de detecção 
óptica.
Um feixe de luz de um LED (1) é focalizado na superfície do 
espelho (2) com uma intensidade fi xa.
À medida que o espelho é resfriado, menos luz é refletida 
devido ao efeito de dispersão do condensado formado na 
superfície do espelho. O nível de luz refletida é medido por um 
fotodetector (3).
Os sinais deste sistema óptico são usados para controlar com 
precisão o acionamento de um resfriador termoelétrico de 
estado sólido (TEC)
(4), 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 (5), é igual à temperatura 
do ponto de orvalho do gás.
Nossos instrumentos de espelho resfriado comprovam sua 
confiabilidade diariamente em nossos processos de produção e 
centros de serviço, bem como em nosso laboratório de 
calibração credenciado pela UKAS.
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Dimensions

Especificações técnicas
Desempenho do sensor de ponto de orvalho
Exatidão ±0.1°C (±0.18°F)

Reprodutibilidade ±0.05°C (±0.09°F)

Tecnologia de 
medição

Espelho refrigerado

Sensor 2-Passo Alta temp Ponta

Faixa de ponto 
de orvalho

–40°Cdp @ 
sensor temp de
+20°C
+90°Cdp @ 
sensor temp de
+90°C

–40°Cdp @
sensor temp of
+20°C
+120°Cdp @ 
sensor temp de
+120°C

–10°Cdp @ sensor 
temp de +20°C
+120°Cdp @ sensor 
temp de +120°C

Faixa de 
temperatura 

–40 a +90°C –40 a +120°C –40 a +120°C

Faixa %UR <0.5 a 100% <0.5 a 100% 10 a 100%

Min medição
ponto orvalho @ 
20°C

–40°C –40°C –10°C

Opções de 
material de espelho

Cobre banhado a ouro (padrão), pino de ouro, pino de 
       platina**

Opções de 
material p/ o 
corpo do sensor 

Acetal (padrão), PEEK de alta temperatura, 
alumínio anodizado**

Velocidade de
resposta

1°C/sec (1.8°F/sec) mais tempo de ajuste

Pressão de 
operação

20 barg (290 psig) padrão
Versão de alta pressão: 250 barg (3625 psig) máx.

PRT remoto
Medição de
temperatura 

4 fios Pt100, 1/10 DIN classe B

Exatidão ±0.1°C (±0.18°F)

Comprimento cabo 2 m (6,6 pés) (250 m (820 pés) máx.)

Sensor de pressão remoto opcional
Faixa de medição 0 a 25 bar (0 to 377 psia)

Exatidão 0,25% Escala Completa

Unidades de medição psia, bara, KPa ou MPag

Rosca do transdutor 
de pressão

1/8” NPT

Monitor
Resolução User-selectable to 0.001 dependant on parameter

Unidades de
medição 

°C e °F para ponto de orvalho e temperatura
%UR, g/m3, g/kg, ppmV, %Vol, ppmW (SF6), para 
umidades calculadas

Saídas
Analógica
digital

Alarme

3 canais, selecionável pelo usuário 4–20 mA, 0–20 mA ou 
0–1 V Modbus RTU sobre USB e opcionalmente Modbus 
RTU sobre RS232 ou RS485, ou Modbus TCP sobre 
ethernet. Dois contatos de comutação livres de volts, um 
alarme de processo, um alarme de falha; 1 A @ 30 V DC

HMI 5.7” LCD com touchscreen

Data logging Cartão SD (512Mb fornecido) e interface USB
Cartão SD (FAT-16) – 2 Gb máx. que permite 24 milhões de 
logs ou 560 dias, registrando em intervalos de 2 segundos

Condições 
ambientais

–20 a +50°C (–4 a +122°F)

Alimentação 85 a 264 V AC, 47/63 Hz

Consumo de 
energia

100 V A

Especificações Mecânicas
Dimensões
(instrumento)

190 x 255 x 215mm (7.5 x 10.0 x 8.4”) 
h x w x d

Dimensões
(sensor)

ø45 x 128mm com rosca de montagem M36 x 1,5-6g

Peso 4.2kg (9.26lbs)

Comprimentos de cabo 3, 5 ou 10m (9.8, 16.4 ou 32.8ft)

Geral
Temp de 
armazenagem

–40 a +60°C (–40 a +140°F)

Sistema de 
detecção

Sistema de detecção de óptica única com ajuste automático

Calibração Calibração interna rastreável de 4 pontos como padrão; 
Calibrações credenciadas pela UKAS opcionais - consulte 
a Michell Instruments

**Recomendado apenas para aplicações especiais. Consulte a Michell 
Instruments antes de fazer o pedido.

Ø28m

63mm (2 Stage) (2.48”)

128mm (2 Stage) (5.04”)

Ø45mm
 (1.77”)

3.5mm (0.14”)

74mm (2.91”)

257.0 mm 10.118 ins
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