
In the world of partIcles pamas counts

PAMAS S4031 GO
Contador de Partículas Portátil 
para ambientes agressivos

Contador de partículas portátil em case robusto PAMAS GO 
 

REV 05/2020

Instrumento de medição 
compacto para água bruta, 
água potável e residual, 
líquidos corrosivos e 
orgânicos, para testes  
de filtros e controle de
limpeza de componentes

Fácil operação através  
de display touch-screen  
e gráfico

 � A célula volumétrica dos sensores PAMAS garante maior precisão, 
resolução e melhor informação estatística

 � Instrumento portátil com precisão de laboratório
 � Usuários podem configurar o sistema de acordo com o perfil 
desejado

 � Excelente reprodutibilidade e repetibilidade
 � Sistema de análise compacto para líquidos: água bruta, água  
residual e água potável, além de fluidos orgânicos e corrosivos

 � Limpeza de Peças de acordo com a ISO 16232-9 e VDA-19
 � Instrumento pode ser usadopara testes  
em campo / laboratório e online

 � Calibração do sensor com esferas de látex conforme ISO 21501
 � Armazenamento de dados com mais de  
4000 resultados

 � Os dados das análises podem ser impressos  
em tempo real e, além disto, revistos e  
impressos a qualquer momento



Partikelmess- und 
Analysesysteme

Partikelmess- und 
Analysesysteme
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Controle remoto com o 
software PAMAS PMA 
 
 
 
 
 
 
 

O histograma da população  
mostra contagens acumulativa
e diferencial.

Armazenamento automático 
e documentação em formato 
legível. Classificação do tamanho 
e quantidade de partículas dentro 
da faixa de leitura do sensor. 
Os dados das análises podem 
ser impressos em tempo real e, 
além disto, revistos e impressos a 
qualquer momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Documentação completa que 
mostra resultados em números
relativos e absolutos

PAMAS S4031 GO 
Contador de partículas portátil  
para medições em ambientes severos
O contador portátil de partículas 
PAMAS S4031 GO mede o 
grau de limpeza de fluidos e pode 
ser usado para medições em 
campo/laboratório e on-line.

Este instrumento pode ser usado 
diretamente no campo. Inclui ba-
teria integrada para trabalhar no 
local desejado. Os resultados são 
dispostos e impressos na hora.

O PAMAS S4031 GO é leve e 
pequeno o suficiente para caber 
em cabines de aviões. A maleta 
robusta do PAMAS GO é à prova 
d‘água e protege o instrumento 
em ambientes agressivos.

Através da ajuda do nosso  
renomado sensor com tecnologia 
à laser, resultados precisos são 
obtidos de forma rápida, fácil e 
repetitiva.

Dados técnicos

Sistema de amostragem:
 � Bomba de pistão de cerâmica  
resistente com fluxo constante.

Contador de Partículas:
 � CPU de 32-bit de alta performance  
com sinal digital programável 

 � sofisticado e 4.096 canais internos 

 � Impressão de dados:  
impressão térmica de 32 colunas 

 � Transferência de dados:  
código ASCII de 8 bits através  
de porta USB (57600 baud) 

 � Alimentação:  
90-230 V AC / 50-60 Hz  
ou 12-30 V DC ou via bateria  
integrada para até 3 horas  
de operação 

Peso e Dimensões:
 � Aprox. 8 kg 
340 mm x 220 mm x 420 mm

 
Sensores volumétricos:
PAMAS HCB-LD-50/50 
Faixa: 2 - 200 µm 
(1 - 400µm: opcional) 
Máx. concentração de partículas: 
24.000 p/ml* em 25 ml/min** 

PAMAS HCB-LD-25/25 
Faixa: 2 - 200 µm 
Máx. concentração de partículas: 
120.000 p/ml* em 10 ml/min** 

PAMAS SLS-25/25 
Faixa: 0,5 - 20 µm 
Máx. concentração de partículas: 
13.000 p/ml* em 10 ml/min**

 
Outros sensores de  
particulas para tamanhos  
ou concentrações maiores  
estão disponíveis.  
Favor solicitar.

*  Erro de coincidência de 7,8 %.
**  Vários fluxos estão disponíveis.

Opção:
 � Bolsa de Transporte

Com 32 canais de tamanhos aju-
stáveis, o sistema tem flexibilida-
de para ter sucesso nas aplicações 
mais difíceis. 

O PAMAS S4031 GO vem com 
o download software, o qual 
serve para transferir os dados 
armazenados para um PC. Os 
arquivos de dados são compatíveis 
com a maioria das planilhas de 
programas.

A bolsa de transporte (opcional) 
para o modelo PAMAS GO vem 
com uma alça para ser coloca-
da no ombro e com três bolsos 
laterais.

 

Bolsa de transporte para case 
PAMAS GO


