
In the world of partIcles pamas counts

PAMAS S4031 WG 
Sistema de Contagem de Partículas   Portátil para Hidráulicos base Água

Fácil operação com display 
touchscreen e gráfico 

Resultados de acordo 
com: ISO 4406, SAE AS 
4059, NAS 1638, GJB 420, 
GOST 17216 e NAVAIR 
01-1A-17

A célula volumétrica dos sensores PAMAS garantem maior 
precisão e resolução dos resultados, além de melhor informação 
estatística. 

 � Portátil com precisão de um sistema de laboratório
 � O usuário pode configurar o sistema conforme sua necessidade 
(profiles)

 � Display e impressão mostram as classes de limpeza  ISO,  
NAS e SAE,  volumes de medição e quantidade de partículas

 � Senha para nível de usuário
 � Armazena mais  de 4000 resultados
 � Os dados das análises podem ser impressos em tempo real e, 
além disto, revistos e impressos a qualquer momento

 � Simples software para baixar dados 
 � Funciona em 90 - 230 V AC (50/60 Hz),  
ou 12 - 30 V DC, ou bateria interna  
(para até 3 horas de operação) 
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Sistema compacto de  análise para fluídos  
hidráulicos na indústria offshore. 
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V i s i t e - n o s  e m  n o s s o  w e b s i t e :  w w w . p a m a s . d e / p t

Aplicações 
 � Flushing com fluídos 
hidráulicos Polyglycol 

 � Árvores de Natal
 � Hydraulic Power Units 
 � Umbilicais submarinos
 � Acumuladores hidráulicos
 � Válvulas e sistemas de controle

Compatíveis com fluídos 
hidráulicos Polyglycol, 
tais como:
 � MacDermid-Oceanic 
HW 540, 443, 443r 

 � Castrol-Transaqua series 
 � Niche Products-Pelagic 100 
 � Aqualink: 325-F Houghton
 � Aqualink: HT804F
 � Aqualink: 300-F 

Características
 � testes online 
 � Amostragem em recipientes
 � Instrumento portátil
 � Design compacto e 
de pouco peso

 � Software compatível  
com Microsoft 

 � Impressora integrada
 � Bateria integrada
 � 8 tamanhos selecionáveis
 � ISO 4406
 � NAS 1638
 � SAE AS 4059
 � GJB 420
 � GOST 17216
 � NAVAIR 01-1A-17

PAMAS S4031 WG  
Resultados de laboratório  
com qualidade em tempo real
O PAMAS S4031 WG serve 
tanto para trabalhar em campo 
como em laboratório. É pequeno 
e portátil e pode ser facilmente 
levado para onde é necessário. 
Tem excelente performance nos 
ambientes mais exigentes.

Incorpora um sensor laser PAMAS 
de alta resolução, com tecnologia 
de bloqueio de luz,garantindo 
muita confiança e precisão.

O sensor pressurizado reduz a 
necessidade da desgaseificação, 
possibilitando-nos conectar o 
Contador em linha até uma pres-
são de 100 psi. Não precisa enviar 
as amostras ao laboratório,pois 
com a bomba integrada o  
PAMAS S4031 WG pode 
succionar amostras, produzindo 
resultados rápidos no local de  
coleta. O PAMAS S4031 WG  
é de simples operação via seu 
touch screen. Podese criar dife-
rentes protocolos de medição 
conforme as normas a seguir: 
NAS 1638 e SAE AS 4059. O nú-
mero de tamanhos usados pode 
ser pré-selecionado. Então, o 
sistema pode, opcionalmente, ser 
configurado para estar de acordo 
com ajustes específicos de classes 
de limpeza (i.e. SAE AS 4059 B-F, 
C-F, C/F, etc.). O volume da amo-
stra e seu tempo podem variar e 
serem préconfigurados. O usuário 
deve apenas escolher o perfil 
de uma lista que se encontra no 
touch screen e dar Start. Robusto 
e forte para trabalhar em campo 
ou laboratório,possue bateria 
com uso para até 3 horas.

Dados técnicos  

Sistema de amostragem:
 � Bomba de pistão cerâmico   
resistente com controle de 
fluxo constante

Faixa de pressão:
 � sem pressão até 6 bar (85 psi)

Sensor volumétrico:
PAMAS HCB-LD-50/50  
Faixas :
4 - 70 µm(c) (ISO 11171)
2 - 100 µm (ISO 21501-3)
1 - 200 µm: opcional
 
Concentração máx. 
de partículas:
24.000 p/ml com erro de  
coincidência = 7,8% 

Contador:
 � CPU de 32-bits  alta performance  
com programa sofisticado de sinal 
digital e 4.096 canais internos.  

 � Dados Impressora: 
Impressora térmica de 32 colunas

 � Transferência de dados: 
Código ASCII de 8 bits - 
porta USB (57.600 baud)

 � Alimentação: 
90 - 230 V AC (50 - 60 Hz)  
12 - 30 V DC, bateria interna 
(para até 3 horas de operação) 

 � Peso/dimensões: 
Aprox. 8 kg  
310 mm x 145 mm x 360 mm

O PAMAS S4031 WG é um 
Instrumento compacto para
medições de fluídos hidráulicos na 
indústria offshore. 

O Contador PAMAS S4031 WG 
foi fabricado para aplicações onde 
a flexibilidade no local de tra-
balho seja essencial. O contador 
possui dispositivo Interno contra 
contaminação incluindo operação 
em contrafluxo para remover a 
sujeira do sistema.

Desenvolvido para amostras de 
fluídos hidráulicos Water/Glycol, é 
compatível com: Oceanic HW540, 
Oceanic 443, Castrol Transaqua e 
Niche Pelagic 100, Aqualink 325-F 
Houghton, Aqualink HT804F e 
Aqualink 300-F.

Inteligente e fácil de operar,
o PAMAS S4031 WG fornece 
resultados de acordo com
as classes de limpeza NAS 1638,
SAE AS 4059 ISO 4406, GJB 420, 
GOST 17216 e NAVAIR 01-1A-17.

Calibração
O Contador de Partículas Au-
tomático é calibrado de acordo 
com Normas Internacionais de 
Calibração, rastreáveis ao NIST 
(National Institute of Standards 
and Technology). Mais que uma 
calibração pode estar presente 
num mesmo sistema.

Pronto para flushing e quali-
ficação de Árvores de Natal, 
Unidades Hidráulicas,umbilicais 
submarinos, acumuladores 
hidráulicos, válvulas e sistemas de 
controle. Através da opção online, 
o PAMAS S4031 WG é ideal 
para flushing de engrenagens, 
oferecendo resultados de acordo 
com NAS 1638 e SAE AS 4059.


