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Instrumentos de espelho refrigerado

Destaques
463 / 5.000
Resultados de tradução
• Precisão de ±0,1°C

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

• Configuração e operação simples via interface de tela 
sensível ao toque

• Cabeça do sensor otimizada para resposta rápida a 
baixos níveis de umidade
• Alta sensibilidade de medição
• Microscópio para inspeção visual de condensado no 
espelho
• Pacote compacto de 19" x 4U para flexibilidade de 
instalação

• Leve com 22,4kg
• Conexões Ethernet ou USB
• Registro de dados do cartão SD 

Aplicações
• Instrumento de referência de laboratório 
de padrões

• Padrão de medição para fabricação de 
gás de alta pureza

• Padrão de medição para fornecimento de 
gás seco semicondutor

• Instalações de calibração

• Pesquisa e desenvolvimento

• Monitoramento de sala limpa/seca

• Processos metalúrgicos

S8000 RS
Higrômetro de espelho resfriado de alta precisão
Um higrômetro de alta precisão que oferece uma ampla faixa de operação e formato pequeno, 
juntamente com uma sensibilidade muito alta a mudanças no teor de umidade.
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O novo cavalo de batalha para o seu 
laboratório
O sensor de espelho resfriado S8000 RS mede diretamente a formação de 
condensação, fornecendo leituras de ponto de orvalho e umidade relativa 
de longo prazo e inigualáveis. Oferece uma ampla faixa de medição de 
ponto de orvalho de -90 a +20°C. O controle totalmente automatizado do 
sistema de resfriamento auxiliar significa que nenhuma intervenção do 
operador é necessária, mesmo que o ponto de orvalho medido mude de 
uma extremidade da faixa para a outra. O instrumento oferece três saídas 
analógicas configuráveis pelo usuário e uma gama de comunicações 
digitais modbus, permitindo que ele seja monitorado por um computador 
ou sistema PLC adequado ou via software de registro específico S8000 RS. 
Um par de contatos de alarme isolados ajustáveis permite que o S8000 RS 
seja usado para controle direto do processo. 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.

Sistema Óptico Avançado para Aumento
Sensibilidade
O S8000 RS utiliza um sistema de óptica dupla avançada e exclusivo 
para detectar mudanças muito pequenas na umidade condensada na 
superfície do espelho, resultando em sensibilidade muito alta e resposta 
rápida a 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 gelo mais baixos. Isto é devido à quantidade 
muito baixa de moléculas de água que estão presentes (100 ppb a -90°
C de ponto de orvalho). Portanto, leva tempo para que moléculas 
suficientes passem pelo espelho para formar uma camada de gelo. Uma 
medição precisa e confiável com um higrômetro não fundamental pode 
ser difícil de realizar. 

Use sua mídia de comunicação preferida
O S8000RS 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

Precisão intransigente
O novo design do sensor incorpora um Pt100 de alta precisão para medir a 
temperatura do espelho. Combinado com amostragem interna de alta 
integridade, com tubos de aço inoxidável soldado e conexões de 
videocassete, isso fornece precisão de ±0,1°C na 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 da 
pressão, um transdutor de pressão opcional pode ser instalado, que 
fornece uma entrada de pressão em tempo real para esses parâmetros. 
Isso permite a precisão contínua da medição, mesmo durante as 
flutuações da pressão da amostra.

Confidence Through Seeing What You 
Measure

It is possible for moisture to exist as a liquid at temperatures 
down to -40°C. The difference in condensation temperature 
between water and ice can be 10% of the reading.

The S8000 RS takes two approaches to ensure confi dence in 
the phase of water condensate being measured (dew or frost): 

Frost Assurance (FAST)
Frost Assurance determines whether the dew-point of the 
sample is in the temperature region where super-cooled water 
can exist, and if so, will drive the mirror down to below -40°C 
to ensure that ice is present on the mirror surface.

Microscope
A viewing microscope is supplied as standard. This enables 
the user to inspect the mirror directly during the measurement 
process, and determine the state of condensation.

DCC for Increased Reliability
The S8000 RS utilizes a system called DCC (Dynamic 
Contamination Correction). The DCC system is intuitive and 
adapts the instrument control to the operating conditions to 
achieve optimum measurement performance at all times by 
periodically re-balancing the optics to compensate for any 
reduction in light intensity caused by contamination of the 
components in the optical path. Although the DCC system is 
fully automatic it can be configured by the user for individual 
applications.

S8000 RS
Higrômetro de espelho resfriado de alta precisão
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Tecnologia: Espelho 
Resfriado

Os higrômetros de ponto de orvalho 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 tem 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. 
Os níveis de luz refletida e espalhada são medidos por dois 
fotodetectores (3 e 4) e comparados com um terceiro 
detector de referência (5) medindo a intensidade da luz do 
LED.
Os sinais deste sistema óptico são usados para controlar 
com precisão o acionamento de um resfriador termoelétrico 
de estado sólido (TEC) (6), 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 (7), é igual à temperatura do ponto de 
orvalho do gás.
Um sistema de resfriamento auxiliar (8) é usado para 
remover o calor do lado "quente" do TEC. Isso complementa 
as capacidades de depressão da bomba de calor e permite a 
medição de pontos de orvalho muito baixos.
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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.
O gráfico ao lado compara a velocidade de resposta do S8000 
RS com seu antecessor, o S4000 RS, com uma amostra de 
ponto de congelamento de -90°C.
Como pode ser visto, o S8000 RS estabiliza em um terço do 
tempo do S4000 RS.

Especialistas em tecnologia de espelho 
resfriado
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O S8000 RS é o resultado de 40 anos de experiência no 
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 da linha de espelhos resfriados, 
como a base de nossas operações de fabricação e calibração.

RRS
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Especificações      Técnicas
Desempenho do sensor de ponto de orvalho
Exatidão de 
medição*

±0.1°C

Reprodutibilidade ±0.05°C

Tecnologia de 
medição

Espelho refrigerado

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

Espelho cobre banhado a ouro

Medição de 
temperatura

4 fios Pt100, 1/10 DIN classe B

Taxa de fluxo de amostra 500 a 1000 ml/min (1 to 2.1 scfh)

Pressão do Gás de Amostra 1 MPa (10 barg) max 

Remote PRT
Medição de 
temperatura

4 fios PT100, 1/10 DIN classe B

Exatidão medição ±0.1°C

Comprimento do cabo 2 metros (250 metros max)

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

Sensor de pressão integrado opcional
Faixa de medição 0 a 1.6 MPa (0 a 16 bar)

Exatidão de medição 0.25% Escala Completa

Unidades de medição barg, psig, kPa, MPa

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

dependendo do parâmetro

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

Saídas Analógica: Três canais, selecionáveis pelo usuário 4-20 
mA, 0-20 mA or 0-1 V
Digital: Modbus RTU por USB e opcionalmente Modbus 
RTU por RS232 ou RS485, ou Modbus TCP por ethernet.  
Alarme: Dois contatos de comutação sem tensão, um 
alarme de processo, um alarme de falha; 1 A @ 30 V DC

HMI 5.7” LCD com touchscreen

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

Condições 
ambientais

5 a 30°C, max 80% UR

Alimentação 85 a 264 V AC, 47/63 Hz

Consumo de energia 250 VA

Especificação  Mecânica
Dimensões 190 x 445 x 550mm  (7.48 x 17.51 x 21.65 in) 

(h x w x d)

Peso 22.4kg (49.38lbs)

Circuito de Gás de Amostra Aço inox 316

Gás de Amostra de 
Conexões

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

Bomba de amostra 
integrada opcional

Quociente de vazão:
máximo de 1,4 l/min
Conexões de gás de amostra:
Swagelok de 1/4” (MALE) com loop de bypass

Geral
Calibração Calibração interna de 5 pontos, padrões 

nacionais rastreáveis como padrão
Calibrações certificadas pela UKAS ISO17025 
opcionais – consulte a fábrica

* A precisão da medição significa o desvio máximo entre o instrumento sob 
teste e a referência corrigida. A isso devem ser adicionadas as incertezas 
associadas ao sistema de calibração e as condições ambientais durante o teste 
ou uso subsequente.
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