
Contador de Partículas Online
PAMAS S50 e S50P
Controle da Contaminação e Monitoramento do grau 
de limpeza em sistemas hidráulicos e de lubrificação.

PAMAS S50
e S50P

Os contadores PAMAS S50 e 
S50P são sistemas de contagem 
de partículas online baseados 
em um laser de alta precisão de 
simples manejo para aplicações 
em nível industrial. Com uma 
construção muito robusta, 
possui numerosas opções que 
permitem assegurar seu bom 
funcionamento em qualquer 
aplicação. Os contadores de 
partículas S50 e S50P analizam 
com alta resolução em seus 8 
diferentes canais de tamanhos 
de partículas. Os equipamentos 
mostram um display com 3 

graus de contaminação de  
acordo com a ISO 4406:1999,
ou seja, em 4 µm(c), 6 µm(c) 
e 14 µm(c). A amostragem do 
número de partículas nos 8  
canais é realizada em tempo real 
ao PC. Pode-se instalar alarmes 
e estudar os possíveis eventos 
de contaminação (incluindo 
outros sensores externos de 
monitorização). Utilizando os 
contadores PAMAS S50 e S50P, 
reduzimos os riscos com falhas, 
melhorando a qualidade de sua 
produção e, em consequência, 
economia de dinheiro.



Size µm (c) Particles / 100 ml 

> 4 29497

> 6 7090

> 10 2393

> 14 960

> 21 383

> 25 190

> 38 133

> 70 12
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economize dinheiro: identifique falhas 
em estágio inicial e assegure a produção 
   
Um Contador de Partículas Online com 8 canais oferece a  
vantagem de detectar a contaminação de grandes partículas,
além de informar as 3 classes de limpeza – ISO 4406:1999.
Falhas iniciais no sistema acarretam o aparecimento de  
partículas relativamente grandes.

Seguramente, o S50 e S50P propiciam a detecção online 
de partículas maiores por abrasão e podem assim  prevenir
quebras na produção.

Esta é a razão por que o S50 e o S50P podem economizar 
muito dinheiro.

Detecção minuciosa dá menor tempo de resposta 
e mais tempo para planejar e executar ações de reparo
 
Devido a alta qualidade do laser , com tecnologia do sensor volumétrico,
o PAMAS S50 e S50P detecta imediatamente qualquer incremento no  
número de partículas, mesmo em meios muito limpos.  

Isto acarreta menor tempo de resposta para executar ações corretivas.

(DL = Detection Level, DT = Detection Time).

Muitos outros “contadores de partículas” (tecnologia sensor “in-situ”)  
trabalham somente com grande quantidade de partículas e,  
consequentemente, tempo de resposta maior.

Condição de Monitoramento: Valorize seu dinheiro

O PAMAS S50 e S50P possuem 4 entradas analógicas na placa  
para sinal 4-20 mA .

Condições de Monitoramento adicionais de dados vindos de sensores  
exter-nos (umidade, temperatura do óleo, viscosidade, vibração, pressão,  
etc...) podem ser enviados via o S50 e  S50P juntos com a contagem de  
partículas em tempo real para o PC.  

Isto torna o S50 e S50P PAMAS instrumentos poderosos para a Condição  
de Monitoramento.

economize dinheiro utilizando o S50 e S50 P 
da PAMAS para o Controle e Monitoramento 
da Contaminação
de Sistemas Hidráulicos e de Lubrificação,bem como, Limpeza de Peças 

Global Power Local Presence

Water Temp. Visco Vibrat.

Data to PC



Coleta automática de dados

Os resultados são enviados ao PC e salvos num  
database para posterior avaliação.
A quantidade de partículas e classes de limpeza de  
todas medições podem ser  visualizadas através de  
uma tabela, gráfico ou exportar para outros softwares.

Diferentes níveis de alarmes podem ser ativados. 

Resultados em tempo real no Display 

Monitoramento gráfico da Classe de Limpeza:

ISO 4406:1999
4 µm(c), 6 µm(c) e 14 µm(c)

SAE AS4059
4 µm(c), 6 µm(c), 14 µm(c),  
21 µm(c), 38 µm(c) e 70 µm(c)

Relatório com todos os  
tamanhos de partículas  

Informações dos 8 canais de medição
são dispostos no gráfico online, 
indicando claramente as mudanças  
que ocorrem também numa pequena  
quantidade de partículas grandes.

Software Opcional –  
Relatórios Otimizados 
POV – PAMAS Online Visualization -Software for Contamination Control & Condition Monitoring
PCT – PAMAS Component Test -Software for Parts Cleaning & Roll Off Cleanliness Testing

O software  PAMAS POV pode monitorar um ou vários 
contadores de partículas online S50 e S50 P simultaneamente,
porém, o S50 e S50P podem ser operados sem este software.
 

Como alternativa,os dados podem ser enviados de uma saída
analógica (4-20mA) para um PLC ou através da interface  
RS-485 ao PC. A Ethernet é possível, caso solicitado.
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P l e a s e  v i s i t  o u r  w e b s i t e  a t  w w w . p a m a s . d e

PAMAS HeAD OFFICe, Dieselstraße 10, D-71277 Rutesheim, Phone: +49 7152 99 63 0, Fax: +49 7152 54 86 2, E-mail:  info@pamas.de
PAMAS USA, 1408 South Denver Avenue, Tulsa, OK 74119 USA, Phone: +1 918 743 6762, Fax : +1 918 743 6917, E-mail: ClayBielo@earthlink.net
PAMAS FInLAnD, JHC, Hirsalantie 11, FIN-02420 Jorvas, Phone: +358 9 299 6886, Fax : +358 9 299 6887, E-mail: esko.niiranen@pamas.de
PAMAS BeneLUx, Battelsesteenweg 455 A, B-2800 Mechelen, Phone: +32 15 28 2010, Fax : +32 15 28 2009, E-mail: paul.pollmann@pamas.de
PAMAS FRAnCe, Tour Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, F-69326 Lyon Cedex 03, Phone: +33 4 78 63 79 40, Fax: +33 4 78 63 79 83, E-Mail: eric.colon@pamas.fr
PAMAS InDIA, P51, 7th Main, Sector X, Jeevan Bhima Nagar, Bangalore 560075, India, Phone: +91 80 51150039, Fax: +91 80 25201370, E-Mail: pamasindia@touchtelindia.net
PAMAS HISPAnIA, Plaza Celestino Mª del Arenal nº 3 1º B; ES-48014 Bilbao; Mobile: + 34 6 77 539 699; E-mail. Julian.Malaina@pamas.de
PAMAS  AMeRICA LATInA, Cel. Joao Guilherme Guimaraes,1008/5 ; BR-80520280 Curitiba; Mobile: + 55 41 99722173; E-mail: marcelo.aiub@pamas.de

Contador de partículas automático  
com um moderno micro controlador

PAMAS S50
O contador S50 foi  concebido 
para funcionar em sistemas  
online, combinando um sensor  
laser de alta performance com  
um sinal digital de grande potên-
cia e uma CPU de 32-bits.

Princípio de medição:
extinção da luz usando um laser
diodo (LD) centralizado para a
detecção da cada partícula.
Toda célula de medição está
iluminada; mesmo líquidos
muito claros podem ser medidos.

Se a aplicação possue pressão,
o contador pode trabalhar sem
bomba. O contador S50 calcula 
de forma contínua o fluxo que 
atravessa o sensor, independente
da pressão de entrada. Cada 
contador é calibrado e certificado 
individualmente.

O S50 é compatível com óleos 
minerais e sintéticos, em todos 
os tipos de ambientes. Devido 
sua construção robusta, resiste 
a esforços elétricos, mecânicos e 
mudanças de temperatura.

PAMAS S50P = S50 + Bomba 
O S50P = S50 com uma bomba
adicional para sistemas com
pressão muito baixa. Uma resi-
stente bomba de pistão cerâmico, 
controla o fluxo de 25 ml/min.

Determinação digital 
automática  do fluxo
assegurando resultados
precisos.

Dados técnicos:
S50 / S50P

Alimentação: 
• 24 VDC (22-28 VDC)

Potência: 
• 10 W (S50)
• 20 W (S50P)

Viscosidade Máx. :
• 1.000 cSt (S50 & S50P)
 (depende da pressão)

Fluxo:
• 5 - 50 ml/min (S50)
• 25 ml/min (S50P) 

Faixa de Pressão:
• 0.2 - 20 bar (S50)
 (opção: 5 - 400 bar)
• 0 - 7 bar (S50P) 

Dimensões: C x A x L:
• 220 x 140 x 120 mm (S50)
• 230 x 200 x 180 mm (S50P)

Opções 
Os contadores PAMAS S50 e
S50P podem ser adquiridos  
com uma grande variedade de 
opcionais de acordo com sua 
aplicação.
 
Acessórios
• Fonte de alimentação
 externa - Adaptador AC
 100-240VAC / 24VDC
• Redutor de pressão
 5 - 400 bar (S50)
• Unidade de desgaseficação,
 para evitar bolhas de ar
 nos sistemas de alta
 viscosidade(S50P)
• Cooler para altas
 temperaturas: 80 - 200°C.
• Compatível com Skydrol

Transmissão de dados:
• RS485 => USB - conversor
 para PC (externo)
• I/O-card - 4 Entradas  
 Analógicas (4-20 mA)
• 4  Saídas Analógicas (4-20 mA)
 para 4, 6, 14 e 70 µm(c)
• 8  Entradas Digitais 0-24 V
 usando interface para PLC ou  
 sinal externo (sob encomenda)
• 8 x Saídas Digitais 0-24V
 usando interface para PLC 
 (24V/100mA)(sob encomenda)
• Conexão Ethernet network 
 10MBIT (sob encomenda) 
Softwares 
POV
Pamas Online Visualization:
software especial para o
Controle de Contaminação e
Monitorização global. 
PCT
Pamas Component Test:  
software especial para
limpeza de peças e Testes
para Classes de Limpeza ISO

Peso: 
• 3.7 kg (S50)
• 5.0 kg (S50P)
 Proteção: IP64 

Conectores:
• Padrão DIN ISO 2353:
 Bell, Schwer, Ermeto.
 Sensor volumétrico
 PAMAS: HX-LD-50/50

Faixa de calibração:
• 4 – 70 µm(c)
 Conf. ISO 11171:1999

Concentração máx.
de partículas: 
• 20.000 p/ml a 25 ml/min.
(5 % coincidência)
• Medições de acordo com   
 classe ISO 0 - 2

Contador:
• 8 canais de tamanhos de
 partículas:
 4 µm(c), 6 µm(c),
 10 µm(c), 14 µm(c),
 21 µm(c), 25µm(c),
 38 µm(c) e 70 µm(c)

Processador:
• Sinal digital de alta
 precisão e CPU de 32 bits


