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PAMAS Download Software
Segurança de dados para
contadores de partículas portáteis
Software para transferência de dados para PC
Aplicação
Administração e controle de dados de
medições em contadores de partículas portáteis
Características
 compatível com contadores portáteis,
modelos PAMAS S40 e PAMAS S4031
 transferência de dados do contador de
partículas para PC ou laptop
 Relatórios da contagem de partículas por
tamanhos
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 relatórios automáticos das classes de limpeza
de acordo com normas usuais, incluindo a
ISO 4406 e SAE AS 4059
 Opção para selecionar o número de tamanhos
a serem dispostos nas tabelas
 Mostra todos os parâmetros de medição
(tipo de calibração, perfil da medição,
volume medido, etc.)
 compatível com sistemas operacionais
Microsoft Windows® 7, 8 e 10

I n t h e w o r l d o f pa r t I c l e s pa m a s c o u n t s

Partikelmess- und
Analysesysteme

PAMAS Download Software
Transferência para PC e relatório
de resultados em uma tabela
O Software PAMAS Download é compatível
com os contadores de partículas portáteis
PAMAS S40 e PAMAS S4031. Com a ajuda
do software, os resultados medidos podem
ser transferidos do contador para um PC. Os
dados são transferidos, primeiramente, para
um arquivo de texto, o qual pode ser
convertido no formato desejado (Excel ou
PDF).
O programa mostra os parâmetros que
foram selecionados no contador de
partículas antes da análise, parâmetros
estes: tipos de calibração, perfil de
medição, o número de tamanhos (ou
normas de limpeza).

Partikelmess- und
Analysesysteme

O Software Download PAMAS permite,
ainda, escolher as normas de contaminação
a serem dispostas junto com os dados de
medição. Diferentes tipos de normas de
limpeza estarão disponíveis dependendo do
tipo da calibração (AC ou NIST) selecionado
anteriormente. As normas de limpeza ISO
4406:1987, NAS 1638, GJB 420A e GOST
17216 se baseiam na norma de calibração
ISO 4402 (AC), enquanto as normas ISO
4406:1999, SAE AS 4059 e GJB 420B estão
disponíveis para a calibração NIST conforme
a ISO 11171.
O contador de partículas portátil PAMAS
S40 analisa óleo, combustível ou éster
fosfato. O instrumento é calibrado de acordo
com a ISO 4402 e/ou ISO 11171

Se o contador de partículas for calibrado
com a ISO 11171 e ISO 4402, o software
permite relatórios em separado e a
exportação de dados selecionados.

Na tela do Software Download, o usuário
define o tipo de calibração desejado.
Escolher a opção AC mostra os dados
de medição conforme a ISO 4402. Se estiver
marcada a opção NIST, o software fornece
resultados de acordo com a ISO 11171.

Normas de limpeza disponíveis conforme
a calibração NIST (ISO 11171)
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O contador de partículas portátil PAMAS
S4031 é usado para fluidos de baixa
viscosidade, incluindo água ou água glicol.
O instrumento é calibrado conforme a ISO
21501, ISO 11171 ou ISO 4402.
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Normas de limpeza disponíveis conforme
a calibração AC (ISO 4402)

