
Especi�cações TécnicasEspeci�cações Técnicas
Pacote de Campo

Pacote de Campo Standard (em adição ao Instrumento Myrkos)

Operação

Maleta de transporte

Maleta de transporte robusta “Tudo-em-1”
Produzida em HDPE de alta performance
Travas do tipo pressione-e-puxe, trancáveis com cadeado
Rodízios robustos e alça telescópica
À prova de chuva, imersão e vibração
795 x 518 x 310 mm

Bateria de íons de Lítio recarregável

Controlador portátil em miniatura

Maleta de transporte da seringa do Shake Test ® (para 2)

Maleta de transporte da seringa do 
Shake Test ® (para 6)

Duto de alta pressão para enchimento

Outros acessórios

Ajustes

Proteção do instrumento

Peso

Módulo de gás de arraste 
(mínimo de 99.9999% Hélio)

Operação em 24 VDC
7 horas de autonomia com Myrkos
Sem efeito de memória
1.4 kg
Ciclo de vida útil > 300 ciclos
Indicador do estado da carga em LCD
Inclui um módulo de controle de carga com um adaptador elétrico universal
Inclui a bateria para o cabo de alimentação do Myrkos

Tela de 10.1”
Bateria de íons de Lítio de 6 células, autonomia de 10.5 horas 
Pré-carregado com PPMReport 3, documentação de suporte e a 
pasta de método do instrumento
Pastas de back-up fornecidas em um cartão SD
Cabo Patch de crossover RJ45 com 1.5 pés de comprimento

42 horas de autonomia de Hélio
Porta rápida embutida para medições de O2-N2 
Removível para facilitar a recarga fora de campo

Para 2 seringas de Shake Test ® completas
Cabe dentro da maleta de transporte do Myrkos
Inclui o kit de bisnaga e uma armadilha de CO2 
Contém as instruções para amostragem de óleo 

Kit de conexão necessário para recarregar o Módulo de gás de 
arraste (com CGA 580)
Válvula de alívio de segurança pré-ajustada a 1.800 psig

Para 6 seringas de Shake Test ® completas
Protege as seringas contra quedas e choques

Inclui uma trava para tampa para prevenir que esta se feche por 
acidente durante a operação
Proteção contra sobre-temperatura passível de reajuste manual

27.8 kg

Suporte para �xar a seringa do Shake Test ® 
5 seringas do Shake Test ® adicionais
3 bolsas de �ltros de óleo adicionais (25/bolsa)
Guia de ajustes e operação

Design intuitivo e ergonômico
Estação de trabalho pronta para o uso
Placa ampla para operação conveniente com o controlador portátil 
em miniatura

MORGAN SCHAFFER é acreditada ISO/IEC 17025:2005 pelo Canadian Standards 
Council para todas as suas atividades de análise de óleo.

Morgan Scha�er também é certi�cada ISO 9001:2008

DGA portátil - micro GC
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Pacote de Laboratório Standard (em adição ao Instrumento Myrkos)

Opcionais e acessórios

Consumíveis

Peças sobressalentes

Agitador de seringas

Seringas de Shake Test ®

Inversor de veículo 
12 VDC / 120 VAC

Sessão de treinamento em campo

Garantia estendida

Extração de amostragem Shake Test® automatizada
Instalação para encaixe seguro das seringas
Sustenta até 3 seringas de Shake Test®
Operação de 2 minutos com paradaautomática e acionamentoatravés de um sóbotão
110/220 VAC, 50/60 Hz

Kit de bancada para medição de O2-N2 Porta para gás de extração ergonômica e embutida, com válvula de bloqueio
Duto de conexão de 1/8 em cobre com 4 pés de comprimento, com “T” de bronze
Para 6 seringas de Shake Test® completas
Protege as seringas contra quedas e choques
Conexão CGA 580
Estabilidade de saída de alta pressão (pré-ajustada em 80 psig)
Conexão de 1/8 em cobre com 4 pés de comprimento, com válvula unidirecional

Método compatível com ASTM D3612-02 e descrito 
na Norma IEC 60567
100cc, número de série individual

5 seringas do Shake Test® adicionais
3 bolsas de �ltros de óleo adicionais (25/bolsa)

Seno puro, 300 W
Conecta-se à fonte de veículo 12 VDC standard

Cilindro NIST da CALGAS de gás rastreável (500cc), adequado para 200 calibrações
Bolsa de �ltros de óleo (25/bolsa)

Bateria de íons de Lítio recarregável (somente para o Pacote de Campo)
Suporte para o apoio das seringas de Shake Test® (somente para o Pacote de Campo) 
Carregador com adaptador AC universal (somente para o Pacote de Campo)
Seringa hermética de vidro (10 cc)
Filtros de CO2 para execução de ar
Filtros de CO2 para o Shake Test®
Torneira com válvula de 3 vias (20/bolsa)

Sessão de treinamento em campo de 1 dia, oferecida por pessoal 
quali�cado da Morgan Schaffer
Garantias estendidas de 3 a 5 anos disponíveis

Maleta de transporte da seringa do Shake Test® (para 6)

Regulador de pressão de Hélio de dois estágios

Outros acessórios

DGA portátil - micro GC


