
In the world of partIcles pamas counts

PAMAS S50P Fuel
Contador de Partículas  
Online para Combustíveis

Controle da Contaminação e Monitoramento  
da Condição de Combustíveis

 � baixo custo, sistema de contagem de partículas 
a laser de alta performance com oito canais de 
tamanhos 

 � integração flexível com instalações de  
monitoramento de Combustíveis em geral 

 � display com LED mostrando a classe de contami-
nação de acordo com a ISO 4406 nos tamanhos 
de  > 4 µm(c), > 6 µm(c) e > 14 µm(c) 

 � O design da célula volumétrica dos sensores 
PAMAS medem 100% do fluxo de amostragem 
e garante maior precisão e reprodutibilidade. 

 � A quantidade de partículas e distribuição de 
tamanhos dos 8 canais são enviados em tempo 
real para o PC ou PLC. O software de análise 
(opcional) salva os resultados e mostra tudo 
em tabelas e gráficos. Fica fácil de identificar os 
eventos e tendências. 

 � Devido sua medição precisa e monitoramento de 
tendência, o PAMAS S50P Fuel reduz os riscos 
de falhas e assegura a confiança em sistemas de 
controle da operação.
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PAMAS S50P Fuel
Contador de partículas online  
para monitoramento de líquido Combustível
O PAMAS S50P Fuel mede o  
grau de limpeza de líquidos com-
bustíveis. Sua construção robusta  
o torna resistente a choques  
mecânicos, elétricos e ambientais.

Software:  
Após a medição, os resultados 
podem ser analisados no softwa-
re PAMAS POV (PAMAS Online 
Visualisation) para Controle da 
Contaminação e Monitoramento da 
Condição a longo termo.

Amostragem pressurizada:
O PAMAS S50P Fuel está equi-
pado com uma resistente bomba 
de pistão de cerâmica que controla 
o fluxo de 25 ml/min em uma faixa 
de pressão de 0 a 6 bar.

Dados técnicos:

Contador:
Medição de partículas em  
oito canais de tamanhos: 
> 4 µm(c), > 6 µm(c), > 10 µm(c),  
> 14 µm(c), > 21 µm(c), > 25 µm(c),  
> 38 µm(c) e > 70 µm(c)

Faixa de pressão:
0 - 6 bar

Transferência de dados:
 � equipamento padrão:  
interface RS 485

 � equipamento opcional:  
interface analógica 4-20 mA.  
Transmissão de dados paralelo  
para os tamanhos de 4, 6,  
14 e 70 µm(c) ou transmissão  
serial para todos os oito  
tamanhos de canais.

Sensor volumétrico:  
PAMAS Hx
Faixa: 4-70 µm(c),  
de acordo com a ISO 11171
 
Concentração máxima  
de partículas: 24.000 p/ml  
com fluxo de 25 ml/min e erro  
de coincidência = 7,8%.  
O sensor mede três códigos de  
0/0/0 a 22/22/22 de acordo com  
a ISO 4406.

Dimensões:
230 mm x 200 mm x 180 mm

Peso:
5,0 kg

Tipo de proteção:
IP 64

Size µm (c) Particles / 100 ml 

> 4 29497

> 6 7090

> 10 2393

> 14 960

> 21 383

> 25 190

> 38 133

> 70 12

Alerta em caso de  
contaminação prematura:
Falhas iniciais em sistemas de  
Turbinas de Combustível (i.e.  
corrosão) acarretam o surgimento 
de grandes partículas. Graças aos  

Mais que fornecer três códigos de acordo com a ISO 4406, o PAMAS 
S50P Fuel mede a quantidade de partículas em oito diferentes tama-
nhos de canais e cedo alerta possíveis falhas causadas por partículas 
maiores (i.e.corrosão).

seus oito tamanhos de canais,  
o contador online PAMAS S50P 
Fuel está apto a detectar estas 
partículas. Um alerta instântaneo 
evita o enchimento do tanque de 
combustível com líquido contami-
nado.


