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PAMAS SBSS WG
Contador de Partículas para 
Fluídos Hidráulicos base Água

Sistema de Amostragem com Seringa
Sistema dedicado de contagem de partículas Water/Glycol 

Aplicações: 

 � Fluídos hidráulicos  

 �  Water/Glycol  

 � Árvores de Natal submersas e   
sistemas de poços de petróleo 

 � Unidades hidráulicas 

 � Acumuladores Hidráulicos 

 � Umbilicais Submersos 

 � Válvulas hidráulicas e sistemas de controle 
 

Compatível com fluídos hidráulicos water/glycol,  
tais como:

 � MacDermid Oceanic HW540,443,443R etc.
 � Castrol Transaqua
 � Pelagic 100 
 � Aqualink 325-F Houghton
 � Aqualink HT804F
 � Aqualink 300-F

 
O design dos sensores PAMAS com célula volumétrica 
garantem grande precisão e resolução para obter a 
melhor informação estatística.  

 � 1 µm sensibilidade de acordo com a ISO 4402
 � 4 µm(c) sensibilidade de acordo com a ISO 11171
 � 1 µm sensibilidade de acordo com a ISO 21501-3
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PAMAS SBSS WG  
Fluxo constante e controle 
exato do volume de amostra
O PAMAS SBSS WG foi feito 
para testes em fluídos hidráuli-
cos water/glycol para a indústria 
offshore de gás e petróleo. É 
um instrumento de laboratório, 
de simples e fácil utilização, 
acarretando rápidos resultados 
de extrema precisão. Indicado 
para aplicações onde a fre-
quência de testes é alta e para 
trabalhos realizados em flushing 
múltiplo de engrenagens. 

O sistema de contagem de par-
tículas, com laser de bloqueio 
de luz, PAMAS SBSS WG está 
de acordo com as exigências 
da área de engenharia offshore 
de Óleo & Gás. Pressão e vácuo 
podem ser configurados para 
os testes a serem realizados na 
câmara de amostragem para 
remover a influência de bolhas 
presentes em fluídos water/
glycol diretamente dos equipa-
mentos de flushing.

O PAMAS SBSS WG é 
compatível com vários tipos 
de fluídos water/glycol e, 
pode facilmente,testar amos-
tras alternativas de diferentes 
fluídos sem gasto de tempo 
ou ajustes. Conhecido por ser 
confiável e robusto, o PAMAS 
SBSS WG é uma estação de 
testes compacta com impres-
sora integrada, imprimindo 
resultados quando solicitado.
Com uma interface simples e in-
tuitiva, os resultados podem ser 
interpretados rapidamente de 
acordo com normas de limpeza: 
NAS 1638, SAE AS 4059 e ISO 
4406.

Dados técnicos

Contador:
 �  Ajuste de tamanhos com 8, 16  
ou 32 canais, sistema com  
conversor Digital/Analógico

 � Display LC gráfico com backlit   
- resolução 320 x 240 pixels

 � Termoimpressora integrada  
de 32 colunas

 � Transferência de dados:  
8 Bit ASCII, RS-232 port

 � Alimentação: 100 V, 120 V,  
220 V, 240 V AC (50-60 Hz)

Sensores:
 � PAMAS HCB-lD-50/50

  Faixa de tamanhos:
  1-200 µm (ISO 21501-3), 
  1-400 µm: opcional 
  1-100 µm (ISO 4402) 
  4-70 µm(c) (ISO 11171) 

 Concentração máx. de partículas:
  24.000 P/ml* a 25 ml/min**

 � PAMAS HCB-lD-25/25
  Faixa de tamanhos:
  1-200 µm (ISO 21501-3)
  1-100 µm (ISO 4402)
  4-70 µm(c) (ISO 11171)
  Concentração máx. de partículas:
  120.000 P/ml* a 25 ml/min**

Dimensões: 
400 mm x 300 mm x 600 mm
(C x L x A)

Pressão:
Bomba padrão que acompanha:  
pressão até 5 bar  
Bomba de alta pressão ou  
linha externa de pressão: até 10 bar

*   Erro de coincidência de 7,8 %
**  Vários fluxos podem 
 ser selecionados 

Calibração de sensores
O Contador de Partículas Automáti-
co é calibrado de acordo com 
Normas de Calibração Interna-
cionais, todas rastreáveis ao NIST 
(National Institute of Standards and 
Technology). 

PAMAS SBSS WG
 � Câmara fechada para retirar  
bolhas (ajustável/automático) 

 � 16 canais ajustáveis para a  
determinação dos tamanhos  
de partículas (32 canais, caso  
solicitado)

 � Configuração de threshold 
através de conversor Digital/ 
Analógico 

 � Amostragem pneumática  
com pressão até 10 bar

 � Tamanho do frasco de amostra: 
diâmetro máximo: 7 cm 
altura máxima: 18 cm

 � Volume de análise:  
a/p de 1 ml até 1.000 ml

 � Fluxo de amostra constante e  
volume exato, devido equilíbrio  
de pressão da seringa controla- 
da por motor de passo

O Software PAMAS PMA 
responsável pela operação 
e armazenagem de dados, 
acompanha o PAMAS SBSS 
WG para aquelas aplicações 
onde resultados digitais são 
solicitados. 

Controle remoto com o 
programa PAMAS PMA  
 � Armazenagem automática  
e documentação em formato  
legível 

 � muita flexibilidade 
 � Impressão com parâmetros  
de teste, apresentação gráfica  
e numérica e principais classes  
de limpeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completo controle remoto com 
o uso do programa PAMAS 
PMA com armazenagem de 
dados em código ASCII. 

Classificação de acordo 
com qualquer norma
A classificação de tamanho e 
quantidade de partículas dentro 
da faixa de medição do sensor 
é feita de acordo com qualquer 
norma local ou internacional.
Impressão de acordo com a ISO 
4406, SAE AS 4059, NAS 1638, 
GOST 17216, GJB 420. 


