
Analisador de calorimetria

O modelo OHC-800, é um analisador fixo de valor calorífico de mis-
tura gasosa – também chamado de medidor de densidade – e trans-
missor de sinais, fabricado pela Riken Keiki, empresa japonesa que 
é líder mundial em tecnologia para calorímetros. Este equipamento 
utiliza dois sensores com princípios de medição por interferometria 
óptica e sônico para realizar a análise de calorimetria. 

OHC-800

APLICAÇÕES

O OHC-800 é utilizado em diversos setores industriais quando medição calorimétrica é necessária, tal como, refinarias, siderúrgicas, 
estaleiros, laboratórios, universidades, indústria alimentícia, empresas de gás, fabricantes de turbinas, biodigestores e fabricantes de vidro. 

Estas são suas principais aplicações:

• Medição calorimétrica dos gases, subproduto do petróleo refinado• PID (Detector de Foto Ionização) com alcance alto e baixo para 
detecção VOC

• Calorimetria e análise de composição dos gases, subprodutos do aço 

• Otimização de taxa de ar/combustível para turbinas e fornos

• Utilizando o valor calorífico em tempo real, é possível efetuar determinação de preço de transição em tempo real. Aprovação OIML R140 
Classe A pendente. 

• Medição do Número de Metano (MN) para controle e prevenção de desligamento de máquinas e motores de navios

• Otimização de valores caloríficos de fabricação de vidros, fabricação de cerâmicas e indústria alimentícia, estabilizando a qualidade do 
produto e melhorando sua eficiência de produção. 

• Valor calorífico de biogás, após a remoção do CO2. Calorimetria precisa de aplicações com Hidrogênio, como gás natural

• Ajuste calorífico de gás natural ou GNL vaporizado, reduzindo custos e estabilizando a qualidade do produto

• Otimização de combustão em incineradores de lixo, mantendo a queima eficiente.
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O OHC-800 possui uma grande vantagem, em relação às 
outras tecnologias similares no mercado, por possuir qua-
tro características fundamentais para um calorímetro: Pre-
cisão, Medição Contínua, Tempo de Resposta e Custo 
Baixo de Operação.

• Respostas com alta precisão (certificação OIML R140 Clas-
se A pendente);

• Medição contínua de gases (dados atualizados a cada 
0,25 segundos);

• Respostas muito rápidas (T90 ≤ 5 segundos);

• Utilização sem necessitar de gás condutor ou transpor-
tador;

• Baixo consumo de gás de referência (~10 mL/min);

• Resposta sem interferência cruzada em misturas com N2, 
O2, CO ou H2;

• Funcionamento baseado em princípios físicos e sem par-
tes químicas ou consumíveis. Portanto, não é necessária 
manutenção periódica após a instalação do OHC-800!

COMPARAÇÃO DE SOLUÇÕES DE CALORIMETRIA

Método de detecção Opt-Sonic (OHC-800) Cromatografia Gasosa 
(GC) Análise por Combustão Densimetro

Precisão
Excelente Excelente Razoável Fraco

Medição contínua
Excelente Fraco Excelente Excelente

Tempo de resposta
Excelente Fraco Razoável Excelente

Custos de operação
Excelente Fraco Razoável Razoável

COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS



PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO: MÉTODO “RIKEN OPT-SONIC”

O método “RIKEN OPT-SONIC” é o primeiro no mundo a analisar o valor calorífico através da medição da velocidade 
do som e da difração da luz atravessando o gás combustível. 

O OHC-800 utiliza dois sensores, um sensor sônico e um sensor por interferometria óptica. Cada um destes senso-
res, independentemente, tem a capacidade de medir os valores caloríficos. Porém, alguns gases interferentes como 
N2, CO2, O2 e CO afetam a resposta final de maneiras indesejadas, sendo considerados “gases interferentes”. 

Nestas duas imagens abaixo podemos ver o quanto a leitura desses gases interferentes, circulados em vermelho, 
fica diferente da curva padrão de sensibilidade do sensor. 

A Riken Keiki descobriu a existência de um fator de 
correlação entre o sensor por interferometria óptica e 
o sensor sônico, em que a taxa de desvio de medição 
permanece sempre constante, independente do gás 
sendo medido. 

Esta imagem à direita é o resultado final, quando uti-
lizando os dois sensores, o OHC-800 efetua o cálculo 
do “Método Opt-Sonic” para gerar análises caloríficas 
com a mais alta precisão e repetibilidade, e sem sofrer 
interferência cruzada. 



ESPECIFICAÇÕES

Gases alvo Gases hidrocarbonetos parafínicos a base de metano (CH4), como representados pelo 
Gás Natural1 

Princípio de medição Método Opt-Sonic de cálculo através da medição do índice refrativo e velocidade do som

Unidades de medição Valor calorífico (densidade / índice Wobbe selecionáveis) 

Faixa de medição2
Valor calorífico: 25,00 a 50,00 MJ/m3 (Bruto, 0 °C, 101,325 kPa convertido)
Densidade: 0,500 a 1,500 MJ/m3 (gravidade específica convertida)

Método de medição Inserção com taxa constante de fluxo de gás utilizando instrumentos externos de amostragem

Display LCD “Full Dot” com luz de fundo
Lâmpadas LED de três cores

Sinal de saída 4-20 mA DC (corrente isolada), carga máxima de 300 Ω
Comunicação RS-485

Tipo de alarme Alarme de falha: Fluxo baixo, anormalidade no sensor ou baixa quantidade de brilho de luz

Método de alarme LED vermelho / display exibe mensagem de falha

Contato de alarme3
Contato normalmente desenergizado (energizado durante alarme) ou normalmente energizado 
(desenergizado durante alarme)
Capacidade de 2 A, 30 Vcc (carga de resistência)

Função de auto-diagnóstico FUNCTION CHECK (aquecimento ou modo de manutenção), MAINTENANCE REQUIRED ou OUT 
OF SPECIFICATION

Display durante auto-diagnóstico FUNCTION CHECK e OUT OF SPECIFICATION: LED laranja acende e mensagem no display aparece
MAINTENANCE REQUIRED: LED verde acende e mensagem no display aparece

Contatos durante auto-diagnóstico

FUNCTION CHECK e OUT OF SPECIFICATION: Contato normalmente desenergizado (energizado 
durante alarme) ou normalmente energizado (desenergizado durante alarme). Capacidade de 2 
A, 30 Vcc (carga de resistência)
MAINTENANCE REQUIRED: Contato SSR, capacidade de 20W, 240 Vca (carga de resistência)

Alimentação 100 a 240 Vca ±10%, 50/60 Hz, max. 18 V.A. ou 24 Vcc ±10%

Grau de proteção Equivalente a IP66 e IP67

Temperatura de operação -20 a +57 °C (TIIS) / -20 a +60 °C (ATEX/IECEx)

Umidade de operação 0 a 95 %UR (não condensante)

Tamanho e peso Aprox. 286 (L) x 453 (A) x 150 (P) mm
Aprox. 23 kg

Estrutura à prova de explosão
Carcaça à prova de chamas. 
Classificação TIIS: Ex d IIB+H2 T4
Classificação ATEX/IECEx: II 2G Ex d IIB+H2 T4

1 A concentração total de gases de interferência tais como N2, O2, CO2, CO, etc. contido no gás alvo é estimado em menos de 20%. 

2 Contate a NAKAYAMA para outras faixas de medição

3 Configuração do contato é ajustável



ESCOLHA DE MODELO

O OHC-800 é projetado para ser utilizado em conjunto com o conjunto de amostragem da Série RS-400. O modelo 
do instrumento é selecionado de acordo com o local aonde o calorímetro é instalado, a pressão do ponto de amos-
tragem de gás, etc. 

O OHC-800 utiliza uma taxa de amostragem de 0,3 L/min. Caso o gás de medição seja fornecido em uma em uma 
taxa maior que isso, é necessário utilizar uma das opções de bypass. Se o gás de medição estiver com pressão maior 
do que 0,9 MPa, é necessário reduzi-la antes de chegar ao ponto de amostragem do OHC-800 / RS-400. 
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Gabinete SPCC com janela

Gabinete
0: Sem gabinete
1: Gabinete para ambientes externos (SUS) com tampa
2: Gabinete para ambinetes internos (SPCC) com janela

Válvula redutora para gás de medição
0: Válvula redutora de pressão não utilizada
1: Válvula redutora de pressão utilizada

Unidade do medidor de pressão
1: MPa
2: MPa/PSI (duas unidades)

Taxa de bypass para gás de medição
0: Não necessita bypass*
1: 0,5 a 5 L/min
2: 1 a 10 L/min
3: 2 a 20 L/min
*"0: Não necessita bypass" é aplicado se não utilizar a válvula reduto-
ra de pressão.

Gabinete SUS com tampa



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                                                                                                          V.1

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SUPORTE DE FORNECIMENTO DE GÁS

CONJUNTO DE PRENSA CABOS φ9,6

CONJUNTO DE PRENSA CABOS φ11,0, φ11,5

CONJUNTO DE PRENSA CABOS φ12,0, φ12,5

CONJUNTO DE PRENSA CABOS φ13,0, φ13,5

GX-2009 EX TYPE DL

SOFTWARE DATALOGGER SW-GX-2009DL

ACESSÓRIOS PADRÃO

BASTÃO MAGNÉTICO (Código de referência: 5-1.62-66)  

CHAVE HEXAGONAL 2mm HK-2

CHAVE HEXAGONAL 6mm HK-6

CONJUNTO DE PRENSA CABOS φ10,0 e φ10,5 

BUJÃO ROSCADO

FUSÍVEL EWM 250V 1A


