
In the world of partIcles pamas counts

Padrão secundário de calibração de acordo com a ISO 11171

Aplicação: 

Manutenção, verificação e calibração de contado-
res automáticos de partículas em conformidade 
com a norma ISO 11171

Características do produto:

• As suspensões são feitas com a ajuda de um 
contador de partículas “master“, o qual foi pre-
viamente calibrado com suspensões certificadas 
NIST SRM® 2806d 

• Rastreável à norma de calibração do NIST - US 
National Institute of Standards and Technology 

Padrões de Calibração PAMAS
para a calibração de contadores 
automáticos de partículas

REV 09/2021



Partikelmess- und 
Analysesysteme

Partikelmess- und 
Analysesysteme

®
 R

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
ks

 a
re

 p
ro

pe
rt

ie
s 

of
 t

he
ir 

in
di

vi
du

al
 o

w
ne

rs
. A

ll 
sp

ec
ifi

ca
tio

ns
 a

re
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t 

no
tic

e.
 

PAMAS FÁBRICA  •  Dieselstraße 10  •  D-71277 Rutesheim  •  Fone +49 7152 99 63 0  •  Fax +49 7152 99 63-32  •  info@pamas.de

Encontre o escritório PAMAS mais próximo ou representante em www.pamas.de/pt

Norma de calibração ISO 11171
A norma ISO 11171 define a calibração 
padronizada de contadores automáticos de 
partículas para a análise da contaminação de 
fluidos hidráulicos. 

Contadores automáticos de partículas são usados 
para o controle da contaminação de fluidos. 
Calibrações periódicas asseguram precisão nas 
medições. 

A norma de calibração ISO 11171 define os 
procedimentos para a calibração de contadores 
de partículas automáticos. Todo sistema precisa 
ser calibrado para termos a relação entre o sinal 
elétrico e o tamanho da partícula. Uma calibração 
primária é realizada com “ Material Padrão de 
Referência “ SRM® 2806d. Esta suspensão é feita 
com uma concentração conhecida de material 
de referência RM 8631 em fluido hidráulico. A 
distribuição de partículas é analisada de forma 
precisa e certificada pelo NIST - National Institute 
of Standards and Technology.
Devido à baixa disponibilidade e alto custo, este 
material é mais usado para a calibração de 
sistemas “master“.
 
Suspensão de calibração  
secundária conforme a ISO 11171
A PAMAS fabrica material de referência para a 
calibração de contadores de partículas 
automáticos. Os regulamentos da norma de 
calibração ISO 11171 são rigorosamente seguidos 
durante a produção. 
 
A exata distribuição de tamanho de partículas 
das suspensões secundárias são mostradas no 
certificado de calibração.
 
A suspensão secundária é usada para calibrações 
de fábrica e posterior calibração em clientes.

Padrões de Calibração PAMAS
para a calibração de contadores 
automáticos de partículas

Especificações

A PAMAS oferece suspensões de 
calibração para contadores de 
partículas em frascos de 400 
mililitros.  

Suspensões de calibração 
para análises em óleo  
A PAMAS fabrica suspensões 
secundárias para análises em óleo: 
 � Suspensão de calibração com pó 
de teste ISO MTD conforme a   
ISO 11171

 � Suspensão de calibração com pó 
de teste ACFTD conforme a ISO 
4402 

Suspensões de calibração 
para análises em água
Contadores de partículas para 
aplicações em água são calibrados 
com esferas de látex de mesmo 
tamanho conforme a norma ISO 
21501. A PAMAS também possui 
estoque deste material de calibração.

Óleo limpo para limpeza  
e diluição
Óleo limpo, filtrado pela PAMAS, 
também está disponível em frascos 
de 400 mililitros. O óleo filtrado 
possui menos de 20 partículas por 
mililitro > 4 µm(c).

A distribuição do tamanho de partículas da suspensão de 
calibração secundária está presente no certificado.

De acordo com a ISO 11171 , as partículas da suspenão  
secundária de calibração devem ser contadas usando 
um contador de partículas master calibrado com suspensão 
primária. Antes desta análise, a suspensão é homogenizada 
através de um banho de ultrassom.


