
In the world of partIcles pamas counts

PAMAS HCB-LD
Sensores óticos para a análise de 
partículas entre 1 e 8000 µm

Aplicação:  

• Controle da contaminação de partículas em 
fluidos (hidraulicos, lubrificantes, liquidos 
farmacêuticos, etc.) 

• Monitoramento e Controle da Limpeza 

• Teste e definição de filtros 

• Controle da Limpeza de Componentes  
 

Contadores de partículas óticos trabalham com a 
ajuda da luz. Nestes procedimentos de análise, a luz 
passa através do líquido. As ondas eletromagnéticas 
podem ser refletidas ou absorvidas quando encon-
tram as partículas na célula de medição. O efeito 

da luz nas partículas é analisado com a ajuda do 
hardware ótico eletrônico calibrado anteriormente. 
A análise da contaminação com a ajuda dos conta-
dores de partículas PAMAS determina a quantidade 
e o tamanho das partículas no líquido. Existem dois 
principios báscios de análise: o princípio da Extinção 
da Luz ( o qual os sensores PAMAS HCB-LD seguem) 
e o princípio da Dispersão da Luz  ( o qual o sensor 
PAMAS SLS-25/25 trabalha).
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Sensores de bloqueio de luz para a análise de contaminação 
de fluidos conforme normas  
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Analysesysteme

Partikelmess- und 
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PAMAS HCB-LD 
Tecnologia avançada em sensores para
um controle preciso da contaminação de fluidos
Principio da Extinção da 
Luz
De acordo com o princípio da 
Extinção da Luz, o líquido flui 
através do sensor de medição. 
O tamanho da célula é diferente 
para cada aplicação. Em um lado 
da célula de medição , há um 
feixe de luz, do outro lado um 
foto-detector. 

O princípio da extinção da luz

Se o líquido for limpo e puro e
não possuir qualquer partícula,
então, a luz pode ser irradiada 
sem impedimentos através da 
célula. No entanto, se houver 
partículas no líquido, o feixe de 
luz atinge as partículas e, como 
resultado, a sombra da partícula 
é mostrada no fotodetector. 
A superfície da sombra causa 
uma mudança de voltagem no 
fotodetector e indica o tamanho 
da partícula que flui através da 
célula do sensor. O contador de 
partículas transfere o número de 
sombras no fotodetector para 

a quantidade de partículas no 
líquido. Além disso, os tamanhos 
das partículas são distribuídos em 
diferentes classes de tamanhos.

Os sensores diferem no tamanho 
da célula de medição e, portanto, 
iluminam diferentes volumes de 
líquido. Eles também têm  fluxos 
diferentes. A especificação do 
sensor nos diz a taxa de fluxo do 
sensor e o volume de líquido cor-
respondente. Com a ajuda dessa 
vazão específica, um contador 
de partículas calibrado indica a 
concentração de partículas do 
líquido e fornece informações 
sobre o número de partículas 
em diferentes classes de taman-
ho. Os resultados da medição 
de partículas são relatados de 
acordo com os padrões da classe 
de limpeza relevantes para a apli-
cação específica (por exemplo, 
ISO 4406).

Calibração do sensor 
Para aplicações em óleo, os 
sensores de extinçao de luz são 
calibrados com ISO MTD (Medi-
um Test Dust)cuja distribuição de 
tamanho é definida e certificada 
pelo NIST (Instituto Nacional 
de Padrões e Tecnologia). Para 
outras aplicações, os sensores são 
calibrados com partículas de látex 
monodispersas, cujo diâmetro 
também é rastreável ao NIST. 

Tipo de 
Sensor* 

HCB-LD-25/15 250 x 150 10 200 000 P/ml 5 – 25 1 – 100    4 – 70
HCB-LD-25/25 250 x 250 10 / 25  120 000 P/ml 5 – 50  1 – 200  4 – 70
HCB-LD-50/50 500 x 500 25 24 000 P/ml 5 – 150 1 – 400  4 – 70
HX ** 500 x 500 25 24 000 P/ml 5 – 50 [nur für Öl] 4 – 70
HCB-LD-100 1 000 x 1 000 25 1 200 P/ml 25 – 500 5 – 800  5 – 150
HCB-LD-250 2 500 x 2 500 200 / 500 180 P/ml 200 – 500  20 – 2000  [calibração a óleo,solicitar]
HCB-LD-900 9 000 x 9 000 500 10 P/ml 500 – 2000  30 – 8000  [calibração a óleo,solicitar]
HCB-25/25 *** 250 x 250 10 24 000 P/ml 5 – 50  1,5 – 200  4 – 170 

Tam. Célula em 
µm 

Fluxo nominal em 
millilitro por minuto 
(ml/min)

Máxima concentração de  par-
tículas por millilitro (P/ml) com 
taxa de coincidência menor  
que 7.8 %
 

Fluxo / Faixas
(O fluxo interfere na sen-
sibilidade dos sensores.)

Intervalo de etecção 
potencial em µm 
(calibração baseada 
na ISO 21501)

Intervalo de detecção 
potencial em  µm(c) 
(calibração baseada na 
ISO 11171)

*  Os sensores da serie HCB-LD também estão disponíveis para líquidos corrosivos. 
**  O sensor HX-LD-50/50 é usado somente em contadores on-line PAMAS S50.
***  O sensor HCB-25/25 trabalha com luz branca ao invés de laser.

Ilustração simplificada do design do sensor PAMAS HCB-LD 

Contagem de partículas com 
sensores de bloqueio de luz

PAMAS - Faixa dos sensores
Oferecemos oito sensores diferen-
tes da serie PAMAS HCB-LD. Todos 
trabalham conforme o príncipio da 
extinção da luz, se diferenciando 
pelo tamanho da célula, fluxo , 
máxima concentração de partículas 
e intervalo de detecção potencial. 
A abreviação  HCB-LD se aplica 
a High Concentration Blockage - 

Laser Diodo, isto é,  para o sensor 
que utiliza um diodo de laser 
integrado como fonte de luz. Este 
diodo de laser possui um compri-
mento de onda de 670 nm. Os nú-
meros que aparecem no nome do 
sensor se referem ao tamanho de 
medição da célula: por exemplo, o 
sensor PAMAS HCB-LD-15/25 tem 
um tamanho de célula de  150 x 
250 µm2.

260 mm
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